
 
Ето още една тайна: никой не го знае кой е и с какво се 

занимава, но ТАЙНСТВЕНИЯТ ГОСТ присъства на всички 
събрания в ЗУКИД. При запознаване само ще измънка име-
то си, така че никой не знае и как се казва, а е неприятно да 
го попиташ повторно. При нас ли работи? Кой знае! Ходи 
на гости от канцелария в канцелария и с всички пие кафе. 
Оставя впечатление, че постоянно чака някого. Навярно – 
да го приеме директорът или кадровикът? Шушука се, че е 
бил някъде на отговорна длъжност, та това НЕЩО се раз-
формировало, а него го изпратили в ЗУКИД да изкара до 
пенсия. За всеки случай, не трябва да му се придиря; кой 
знае с какво всъщност се занимава! А може случайно да се е 
отбил при някой свой земляк да телефонира (ЗУКИД е на 
удобно място, в самия център), та му харесало при нас и 
след това продължава редовно да се отбива. Кой е този тай-
нствен гост, който се е промъкнал в нашето учреждение; 
дискретен, учтив, търпелив и любезен с всички, а най-вече – 
мълчалив? Знае всичко за нас, а ние – нищо за него! Идва в 
канцеларията около десет часа', не по-рано; заминава преди 
изтичане на работното време. На готвачките в столовата за-
твореният тип е известен като диетик. Понякога го заварва-
ме тихо да диктува нещо в машинописното бюро. След го-
дина-две научаваме, че някой му е определил просторна, 
слънчева канцелария, в която никога не седи. Бюрото му е 
абсолютно чисто. Чекмеджетата – съвсем празни, без нито 
едно листченце хартия в тях. Често го срещаме намръщен, с 
наведена глава да се разхожда мълчаливо из парка с някой 
от нашите Помощници или Заместници. За какво ли разго-
варят? Кой е той? Каква му е длъжността? 



Най-сетне узнаваме, че е назначен за наш представител 
в Стокхолм. Какви ли връзки има ЗУКИД с този далечен 
град? Кой го е изпратил там? Защо? 

Дали, гостувайки ни така, не е научил всичко за нас? 
Някои неща, в които никой не е смеел да се рови. Или пък е 
омръзнал на всички с това, че всеки ден влиза в стаите и с 
тихия си загадъчен глас пита може ли да ползва телефона, 
та да се отърват от тази напаст, му дали канцелария, а да им 
се махне съвсем от главата, го изпратили в чужбина? 

Всички тези въпроси завинаги ще останат неразгадани. 
 

 


