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Един обикновен ден на съвременния Бай Ганьо

Катрин Ларгова 

Понеделник сутрин. Бай Ганьо едвам отваря очи след тежка вечер в дискотеката. Той става, замисля се 

дали да си оправи леглото, но в последствие решава, че има по-важни неща за вършене и се запътва 

към кухнята. Ганьо знае, че все някога ще трябва да "поздрави" слънцето, и вдигна щорите. Но в 

момента, в който го направи, веднага съжали за действието си. Слънцето сякаш му отмъщава за 

снощното размазване и прави главоболието му още по-силно, но той няма друг избор. Ганьо посяга 

към кафето и телефона. Все пак е спал около три часа и все нещо ще е изпуснал от "светския" живот. 

След като си изпива кафенцето, нашият приятел вече закъснява за работа. Той се връща в спалнята, 

отваря гардероба, взема риза, сако и панталон и се облича. Но Ганьо никога не напуска прага на своя 

дом без чифт "Рейбанки" и черна диагоналка, нищо че е с костюм, нали всички така ходят. Той взима 

ключовете за колата и излиза победоносно, като се надява, че нищо не е забравил. Качва се в 

автомобила си и пали. Вече е девет часа и има задръстване. Ганьо обаче не обича да чака. Той е деен 

човек, затова надува клаксон като на сватба, изкарва глава през прозореца и започва да тегли едни 

такива славянски псувни, които аз няма да повтарям. 



След петнадесет минути Ганьо е в офиса и се е разположил зад бюрото си. В този миг му просветва, че нещо е 

забравил- химикалки. Затова той става и взема "назаем" химикалка от бюро на своя колега, който е излязъл за 

малко от стаята. Вече настанил се, Ганьо започва да се пита :"А сега какво?!“. Но не му остава много време да 

мисли, защото секретарката на шефа му пристига с тъжната вест, че е призован от "Big boss".                                  

Вече в кабинета на работодателя си Ганьо е непоклатим. Той издърпва един стол, сяда по турски и започва да си 

"лафи" с шефчето. Вика и се смее на всяка дума, която шефът му казва, но не защото Big boss е неподозиран 

комедиен талант, а защото Ганьо просто не разбира какво му говорят. Той е на работа тук благодарение на едно от,, 

братлетата“, а не защото е голям професионалист или много разбира от акции.                   

„  Обяд е. Ганьо пали колата към МОЛА, за да се наслади на неповторимия вкус на MAC DONALD`S. След като вече е 

поръчал, сяда и започва да се храни. Около час по-късно, след три ставания, за да си вземе още една двойна 

порция, Ганьо едвам диша. Той няма намерение да си прибере таблата на посоченото място или да си изхвърли 

хартиите. Все пак има чистачки за тази работа и като ,,истински джентълмен“ той ги удостоява с честта                        

да почистят след него.                                                                 

Ето го нашия Бай Ганьо отново на работното място. На връщане той си е купил биричка и сега ще разпуска. Обляга 

се на стола и вдига краката на бюрото си, взема телефона, отваря си биричката и я изпива на екс. ,,Та една бира ли 

ще го препъне него?“. Скоро заспива и захърква така силно, ,,че не ти трябва да слушаш рева на Атлаския лев“. 

Събужда се четири часа по-късно, побутван от чистачката. Тя мило му обяснява, че е хъркал много силно и се  

страхувала да го събуди. Той се намръщва ,когато разбира, че офисът е празен. Блъска жената встрани и си тръгва, 

мислейки си: ,,Гледай до къде я докарах! Да стоя в офиса след шест часа като най-големите задръстеняци!". 



Ганьо набира едно-две телефончета и бързо разбира къде са аверчетата. Двадесет минути по-късно той 

вече седи на сепарето, опъващ наргиленце и наслаждаващ се на ползотворната си работа през деня. С 

,,умните“ си приятели, той може да разговаря на много теми като коли, спорт и още нещо имаше, но 

сега не се сещам. Ама Вие наистина се хванахте. Коли и спорт са единствените теми на разговор. Утре е 

вторник, затова днес по ИЗКЛЮЧЕНИЕ Ганьо си тръгва по-рано от обикновено. Обаче му е твърде рано 

да спи, затова той се размазва на дивана и хваща дистанционното, като обстойно преглежда всички 

канали, но за жалост нищо не приковава интереса му. Разочарован, Ганьо си ляга. Той рядко има време 

за книга преди сън, защото нашият така или иначе всичко си знае.         

След около тридесет минути ровене в телефона, Ганьо заспива сладък сън. Докато спи, сънува как кара 

последен модел Mercedes и хвърля салфетки в някоя дискотека, пиейки шампанско. Всичко това е 

документирано с телефона му, който е най-нов модел iphone, въпреки че той самият живее в панелка, 

откакто се помни.                                   

И нашият приятел наистина сънува всичко това и се чувства чудесно в съня си. Но най-страшното е, че 

един ден Бай Ви Ганя наистина ще изпълни съня си.


