
11. Любов необяснима

Нелепият „правилник“ на Външно, кол-
кото и грохнал и грозен да е той, има магичес-
ка привлекателна сила, омайва сърцата на дър-
жавни чиновници вече десетилетия наред, фа-
тално оплита в  любовни триъгълници служи-
телите на Външно, собствениците на агенции и
легиони преводачи, които дори дават клетви за
вярност към правилника пред нотариуси.

Едва ли има по-известен фетиш от „пра-
вилника“ на Външно. Няма сила, която да от-
късне  влюбените  в  него:  нито  времето,  нито
природните бедствия, нито политическите ка-
таклизми  са  в  състояние  да  унищожат  тази
магнетична любов. Може би тези препятствия
дори още повече засилват любовта на омагьо-
саните влюбени.

Тази необяснима любов е оставила дъл-
боки следи в цялото ни законодателство, в ця-
лото ни общество, в цялата ни най-нова исто-
рия. Цялото ни общество, замаяно от тази лю-
бов, повтаря като мантра, че „правилникът“ на
Външно е единственият, неотменимият и веч-
ният  повелител  на  всички  преводачи  у  нас.
Цялото ни законодателство е пропито от тази
могъща любов към „правилника“. Безброй за-
кони, закончета, наредби и правилници са за-
свидетелствали непреходната любов на наши-
те  законодатели към великия „правилник“.  В
аналите на нашата държава са записани без-
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брой  доказателства  за  огромната  любов  към
„правилника“, изпитвана от целокупния ни на-
род.

Няма нищо по-силно от любовта! Обаче
майчината любов, любовта между младите, лю-
бовта между близки роднини, а дори любовта
към Бога, не може да се сравни с любовта към
„правилника“ на Външно. Тя е над всички лю-
бови. Тя е преодоляла всякакви пречки, огра-
ничения, предразсъдъци. Няма абсолютно ни-
каква  законова  пречка  всеки  да  се  вземе  с
„правилника“,  няма абсолютно никакви огра-
ничения за броя и пола на невестите на „пра-
вилника“,  абсолютно  никакви  предразсъдъци
не виреят около „правилника“, защото любовта
към него ги изпепелява.

Да, това е изпепеляваща любов. Няма за-
конност, няма морал, а само любов неугасима
към този стар палавник – „правилника“ на Вън-
шно.

Но все пак, както често се случва, и най-
привлекателният любовник може да се окаже
непривлекателен за някои хора, които по ника-
къв начин не могат да си обяснят, защо толко-
ва народ е хлътнал, влюбен до ушите, в някого
или нещо, което всъщност не представлява ин-
терес. Такива хора се чудят и се маят как този
грозен  и  недодялан  „правилник“  е  грабнал
сърцата на милиони. Чудят се и се маят как за-
конността и моралът се стъпкват от любов към
„правилника“.

Та,  нали  ви  казах,  любов  необяснима!
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Няма как да се обясни това, че макар и в неза-
конен брак, „правилникът“ вече шесто десети-
летие се радва на най-голямо семейно щастие.
Той не само че обира лаврите на най-голям лю-
бовник, но няма равен на себе си и по дълголе-
тие. Напълно е достоен за Книгата на Гинес с
рекорд по дълготрайна страст.

В  епицентъра  на  тази  изпепеляваща
страст са агенциите за преводи и техните харе-
ми от преводачи. Външно прелива от щастие,
че „правилникът“ му е поверил всички прево-
ди  на  официални  документи  и  напоително
ощастливява стотици агенции за  преводи.  Те
просто не могат да живеят без тази любов.

От тази любов са заслепени и прокуро-
рите от отдела за надзор за законност към вър-
ховната  административна  прокуратура,  които
отдавна е  трябвало  да  отменят  „правилника“
като незаконосъобразен, противоречащ на ре-
дица нормативни актове от по-висока степен.
Те обаче са безсилни, не могат да преодолеят
привличането на „правилника“, не могат да из-
лязат от неговата сянка, не могат да разбият
неговите любовни окови.

Всеки отговор на всеки прокурор е про-
пит от необяснимата любов към „правилника“.
Няма сила, която да ги накара да вдигнат ръка
срещу своя възлюбен. Не се е родил още онзи
прокурор, който ще оскверни тази свята любов
и ще изпълни задълженията си по чл. 186, ал.
2 от административнопроцесуалния кодекс да
отмени „правилника“.
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Ще мине време – месеци, години, десети-
летия, поколенията ще се сменят, а с тяхната
смяна ще се сменят и техните вкусове и схва-
щания. И в един мрачен за „правилника“ ден
от очите на безброй влюбени в него ще падне
розовата мъгла и изведнъж, сякаш пробудени
от вековен сън, те ще прогледнат и ще видят
смаяни,  че  обектът  на  тяхната  любов  е  била
една  мумия.  След  това  отрезвяване  ще  по-
следва огромно разочарование и гняв, че тол-
кова десетилетия те са обожавали, боготворе-
ли  нещо  толкова  противно,  незаконно  и  не-
морално.  И тогава  вълна  от  справедлив  гняв
ще се надигне и ще помете „правилника“ на
Външно, по-точно дълго съхраняваната му му-
мия, служила за идол на любовта към беззако-
нието.
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