
Билет за Щатите 
 

Към свободата, към онзи рай, 
с билет във джоба и картата зелена, 
ти тръгваш вече, но просто знай, 
че кръв Балканска тече във твойте вени ! 

 
Не чакайте лотария и картите зелени, 
тук стойте и си слушайте Камелия и Рени, 
не си роден в един от петдесет и двата щата, 
тогава ти си никой там, така стоят нещата. 
Съдба - дано е хубава, но ако те накаже, 
гета такива няма и във Филиповци даже, 
следят те федерални , полицейски, емигрантски, 
настъпят ли те, страшно е, оставаш си по бански. 
Не слушайте за българи, направили богатство, 
там нямаме колония, не съществува братство, 
не искай помощ никога, поне от сънародници - 
ще срещнеш проститутки, безделници и сводници. 
Дерат те зъболекари, дерат те адвокати, 
животът на изплащане невидимо те клати, 
не можеш без покана да отидеш и на гости, 
умираш, като куче и без свещ, за Бог да прости. 
 
Изобщо, авантюра е, това зад океана, 
а тук поне си слушате Орхан Мурад, Диана, 
броите си последните останали монети, 
но пици не разнасяте, не правите..омлети. 
Е, вярно, Калифорния, звезди, небостъргачи, 
но тяхно си е тяхното, ти емигрант си значи, 
по-черен си от черните и дупка на кавала, 
а ти си умен българин, душата ти е бяла. 
Избирай – тук е корена, а там са ти мечтите, 
приятелите тук са ти, а там лежат парите, 
Излъскваш две, три ябълки, продаваш ги четворно 
и трупаш си милионите, не блъскаш сънотворно. 
 



 
 
Но само дето Чичото с милионите го няма 
и всичко с тез възможности е зрителна измама. 
И разни Шварценегери са просто единици, 
а тази гмеж наоколо са редови войници. 
 
Избирай - първи в селото, или в града последен, 
дъхът на Калифорния понякога е леден, 
убийствени са мацките със силикон в гърдите, 
но няма гларус в Щатите да бъде победител. 
Не чакайте пред консула за виза на опашка, 
там има и възможности, но има задна прашка, 
е, взел ли си решение - опитай си късмета, 
но нека двупосочен е поне за път билета. 
 
 

Живко Колев 


