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«Гадни копелета! един от тях ми отнесе 
оГледалото!», се чува най-често, 
коГато стане дума за армията от 

куриери мотоциклетисти на сао пауло. 
срещу 15 долара «лудите кученца» на 

Бразилия пренасят всичко - от пица до 
презервативи и кокаин. в уБийствения 

трафик тези 150 000 души рискуват всеки 
ден живота си за сума, която рядко 

достиГа 500 долара на месец.
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иип-биип-биип”, звукът от 
клаксона на мотоциклет 
е единственото 
предупреждение, което 

получавам. В огледалото за обратно виждане 
забелязвам, че мъж с черно яке и каска 
преминава през трафика, след което връхлита 
отгоре ми, като почти отнася страничното 
огледало. Това “биип” е на неговия 125-кубиков 
китайски мотоциклет и означава само едно 
нещо за шофьорите в Сао Пауло, Бразилия: 
разкарай се от пътя, идват motoboys 
(мотомомчетата).
Първият от тях определя маршрута, като 
скиор, който преминава през пресен сняг 
- накланя се надясно и едва намира свободно 

пространство между двете ленти на трафика, 
после бързо се оказва до нечия странична врата. 
В последния момент успява да възстанови 
равновесието си, толкова е близо, че с шофьора 
на колата могат да си хванат ръцете, макар 
и само за милисекунда. Мотоциклетистът 
маневрира като каскадьор от филм за Джеймс 
Бонд, след което червените му габаритни 
светлини изчезват сред редиците на трафика. 
Появява се друг motoboy. И още един. Колони от 
ревящи мотоциклети, толкова близо един до 
друг, че ако някой от тях спре, още десет ще се 
скупчат отгоре му, разпилявайки се на хиляди 
малки частици, произведени в Китай. 
Но не спират. Никога. Работата им е да 
продължават напред. Винаги. Да осъществят 
доставката на нещото, каквото и да е 
то, прикрепено отзад на мотоциклета им. 
Изглежда сякаш са залепили там огромна 
хладилна чанта - а в нея е Стоката. Тя може 
да е чист кокаин, планове от някой архитект 
или банкови документи. В Сао Пауло дори 
човешките органи се транспортират така.
Тези мотоциклети не са създадени да се 
движат с месеци без прекъсване с по 120 
километра в час - особено с едър бразилец 
на седалката и без никаква поддръжка на 
двигателя. Но това е бразилският начин. Карай, 
докато можеш, изцеди всичко от машината 
и карай из града, като плашиш и разхвърляш 
настрани пешеходците сякаш във видеоигра, в 
която героите преминават през невъзможно 
тесни пространства, прескачат препятствия 
и изчезват в далечината. 
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Това обаче не е видеоигра, а Сао Пауло, 
Бразилия, най-големият град в Южна Америка 
и икономическата движеща сила, направила 
Бразилия нарастващ световен производител 
и износител на всичко - от соя до сателити. 
Със своите 11 милиона жители и задръствания 
с дължина от 60 километра Сао Пауло кара 
Лос Анджелис да изглежда като китно немско 
селце. Сякаш никой за никъде не бърза в Сао 
Пауло - в горещите летни парти нощи могат 
да се видят задръствания дори в 4 сутринта. 
В този град има 4,5 милиона коли и около 35 000 
таксита. Това е хаос в бразилски стил. Също 
и бразилски бизнес стил, което означава, че 
всичко се прави в последната минута, набързо, 
най-вече в петък. И как функционира бизнесът 
на място, в което улиците са задръстени с 
коли? 
Използват огромна флотилия от куриери 
мотоциклетисти. Американската армия има 
150 000 войници в Ирак. Мотоциклетната 
армия за доставки в Сао Пауло е със същия 
размер - 150 000 мъже, които нямат официална 
униформа, но са известни като племе, вероятно 
най-голямото градско племе в Бразилия - Los 
Cachorros Loucos. 
Лудите кученца. Срещу 15 долара те ще ви 
доставят всичко, от което бихте имали нужда 
- от топла пица до презервативи (в крайна 
сметка това е Бразилия). Има случаи, когато 
бизнесмени, закъсняващи за среща, се мятат 
зад някой от тези мотоциклетисти и се 
впускат през трафика, за да спазят направена 
уговорка. “Вече сме дотолкова интегрирани 
в икономиката, че Сао Пауло не би могъл да 
функционира без нас”, казва един от тях. 
“Хората не ни харесват и не ни уважават, 
но ние сме толкова важни за транспорта, 
колкото и камионите - ако обявим стачка, 
градът ще колабира.”
Попитайте средния жител на Сао Пауло за 
Cachorros Loucos и той ще ви изгледа сякаш сте 
поискали да откраднете портфейла му. “Тези 
копелета!”, е една от най-честите реакции. 
“Един от тях отнесе огледалото ми”, е друг 
редовен коментар. Хората, които пътуват 
всеки ден, ги мразят толкова много, че има 
14 различни блога, посветени на ругаенето на 
несъмнено убийствения им стил на поведение. 
Хората се страхуват от “лудите кученца”. 
Наричат ги градски лунатици, готови 
безстрашно да секат трафика при висок риск 
да се забият в нечие задно стъкло. “Всеки 
мрази “лудите кученца”, освен когато не му 
потрябват на самия него”, казва Кайто Ортиз, 
създател на филми и режисьор на Motoboys: 
Blind Spot (“Мотомомчетата: сляпо петно”) - 
документален филм от 2003, посветен на тях. 
Но когато paulistanos (както са известни 
жителите на града) имат нужда от бърза 
доставка, изведнъж “лудите кученца” се 
превръщат в евтино удобство и никой 
не задава въпроса как ще преодолеят 60 
километра трафик, за да доставят рекламна 
презентация на някой клиент до 5 следобед. 
Да гледаш как тези мотоциклетисти 
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преминават между автомобилите, качват се 
по тротоарите и дори се спускат по стълби си 
е урок в офроуд дисциплина. Те не преминават 
през специално обучение - за да станеш “лудо 
кученце”, ти е необходимо доказателство, че 
си навършил 18 години. По закон се изисква и 
шофьорска книжка, но единствено законът 
на улицата има значение в Бразилия. А той 
повелява, че 4 милиона души си търсят работа 
в Сао Пауло, затова ти дават мотоциклет, 
пакет и адрес и просто заминаваш. Не се 
ходи на шофьорски курсове, практическото 
обучение преминава по магистралите, при 120 
километра в час и сечене на завои, за да се спази 
часът на доставката. 
Преминаването през Сао Пауло при нормален 
ден може да отнеме 2 часа. Пътищата бяха 
претъпкани дори когато икономическите 
темпове в Бразилия бяха бавни. Имайки 
предвид бума от последните 3 години, целият 
град е много по-оживен, защото по-голямото 
количество пари означава повече коли, което 
влече още по-голям трафик.
 “Няма начин да се отървем от тях”, казва 
Герсон Луис Битенкорт, общински секретар по 
транспорта, в интервю за “Ню Йорк таймс”. 
“За тях работят страшно много хора и те 
улесняват живота на всички. Затова е нужно 

да регулираме това явление и ситуацията с 
трафика.”
Късмет, господин Битенкорт. Колко “луди 
кученца” има по пътищата? Никой не знае. 400 
различни компании предлагат такива услуги в 
Сао Пауло. Счита се, че броят на работещите 
за тях е около 150 000 - тези хора рискуват 
всеки ден живота си за сума, която рядко 
достига 500 долара на месец. 
“Истината е, че ние сме заменими”, казва 
Едсън Агрипино в интервю за вестник “Таймс”. 
“Когато някой колега бъде ранен или убит, 
първият въпрос на диспечера е: “Доставил ли е 
документа?”
Всеки ден загиват по двама такива куриери, 
обяснява Франциско Чивита, операторът, 
който е бил достатъчно смел да се вози с 
тях, докато снима документалния филм 
Motoboy: Blind Spot. При инциденти загиват 
700 куриери на година, приблизително 
същият брой като починалите войници в 
Ирак от двумилионната американска армия. 
Хиляди повече са ранените мотомомчета 
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по пътищата. С прякори като Титаниеви 
колене те “ознаменуват” загубените части от 
тялото си. За тях катастрофите означават 
почти сигурна травма, повреден мотоциклет 
и седмици без работа. 
“Това беше вторият ми инцидент”, обяснява 
Ромо, който накуцва. Вдигнал е рентгеновата 
си снимка към слънцето, за да я видя по-добре. 
Сякаш някой дванайсетгодишен се е вихрил с 
електрическа отвертка. Осем винта - дълги и 
извити - придържат метална пластина, която 
оформя новия крак. На някогашното място на 
костта сега стоят стомана и болтове. 
Независимо дали “лудите кученца” загиват, 
защото са “безумни хора, водени от желание 
да умрат” (както твърдят шофьорите на 
автомобили) или защото “шибаните шофьори 
на автомобили се престрояват, без да дават 
мигач” (това е перспективата от седалката на 
мотоциклет), всичко се свежда до една и съща 
кървава реалност - чести инциденти. 
Шофьорите, “причинили” катастрофа с 
член на “лудите кученца”, веднага се оказват 
заобиколени от глутница от десетина други 
куриери. Следва бърз урок по улично правосъдие, 
бразилски стил. “Кученцата” обграждат 
колата на заподозрения и се подготвят да 
атакуват. Първо свалят огледалата с ритници 
- “Щом не ги използваш, значи не ти трябват”, 
крещят те. Сплашват шофьора, като блъскат 
по тавана на автомобила. Макар рядко да 
проникват вътре и да достигат до хората, 
“съм ги виждал как чупят предното стъкло с 
каските си”, казва операторът Чивита. 
“Искам да забравя, затова го правя”, обяснява 
Марсела Рибейро, 44-годишна жена куриер, 
описвайки мотивацията си да рискува всичко. 
До 39-ата си година Рибейро работила в офис. 
През октомври 2003, когато 19-годишният й 
син е убит, животът й излиза извън контрол. 
Тя възвръща контрола над себе си на седалката 
на своята “Хонда”. Смъртта изглежда като 
приемлив отговор на всичките й въпроси за 
живота. Обяснява, че да предизвиква смъртта 
й носи ако не удоволствие, поне мир. Сред 
шумотевицата на улиците на Сао Пауло 
спомените за сина й изчезват. 
Секунди след катастрофа с участието 
на някой от куриерите се изпраща сигнал 
до спасителния медицински отряд на Сао 
Пауло. Екипите са разпределени из сградите 
на пожарните и трябва да преминат през 
трафика, за да стигнат до мястото на 
инцидента възможно най-скоро. 
Познати като Los Bombeiros, хората от 
спасителния отряд се движат с минилинейки 
мотоциклети, в чиято задна част е 
прикрепена квадратна кутия с комплекти 
за оказване на помощ. Там има всичко - 
от спринцовки с морфин до устройства, 
които чрез сателит предават информация 
за пациента до централен компютър в 
болницата. Понякога Los Bombeiros вдигат 
окървавената жертва, привързват я с 
еластични въжета за бънджи скокове към 
мотоциклета, мятат се на него и се втурват 
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през трафика към болницата. Чакането на 
истинска линейка би било смъртна присъда за 
ранения.
След като в продължение на седмица 
интервюирах всички страни, засегнати от 
това урбанистично явление, трябваше да 
запълня една последна част от историята 
- да се возя с “лудите кученца”. Знаех, че ще 
бъде опасно. Избраният ден беше петък, 
което означава още по-силен трафик от 
обикновено. Платих на шофьора Ернейро и 
той взе доставката си - планове от една 
архитектурна фирма в центъра на Сао Пауло, 
след което поехме към Моема, елегантна 
област в посока към летището. С автомобил 
разстоянието се взима за поне 90 минути, 
макар да не е по-голямо от 20 километра. 
Малко след като тръгнахме от офиса в 
центъра, попаднахме на полицейска блокада. И 
макар десетки мотоциклетисти да получиха 
сигнал да преминат, ние все още чакахме. 
“Когато видя двама души на мотоциклет, 
винаги ги спирам”, обясни ми по-късно един 

$  101



ì

полицай. “Вероятно единият от тях кара, а 
другият носи готово за стрелба оръжие.” 
Обвинението е “съмнение за криминална 
дейност” и преди да успея да се пошегувам 
с полицая за журналистическото си 
приключение, той вече беше ритнал краката 
ми, беше ме запратил на земята и сипеше 
псувни на португалски в ухото ми. Няма 
начин да се общува с тези брутални типове. 
Аз съм заподозрян, те са полицаи, а мястото 
е Бразилия. След 20 минути разговори с 
централата и множество неразбираеми 
радиосъобщения двамата с Ернейро бяхме 
свободни да си тръгнем. Сега вече наистина 
трябваше да бързаме. 
Каската, която Ернейро ми беше дал, беше 
покрита в драскотини, едва виждах и той 
ми даде “новата”. Беше толкова слънчево, че 
светлината се отразяваше в стъклата на 

автомобилите, прозорците на сградите, във 
всичко и ме заслепяваше, докато се опитвах 
да различа накъде сме се насочили. Когато се 
движиш на мотоциклет, трафикът изглежда 
спрял завинаги. Непрестанно се движим 
по-бързо от останалите. Много по-бързо. 
Вятърът свири в ушите ми, докато Ернейро 
накланя машината надясно, сече пътя на 
червен пикап със строителни работници и се 
оказваме в тясното пространство между две 
безкрайни редици коли. “Това е Коридорът”, 
вика той и форсира двигателя на древното 
ни “Сузуки”. Ние сме част от дълга колона 
мотоциклети, виждам поне десетина пред себе 
си, а назад не смея да се обърна. 
Коридорът е единственото място на света, 
където “лудите кученца” са крале. Това е 
тяхното пространство - парче цимент 
с ширина един метър между две редици 
коли, камиони и идиоти, които безпардонно 
изхвърлят фасовете си през прозореца. “Лудите 
кученца” са властелините на Коридора, често 
се движат по него със 120 километра в час, а в 
същия този момент колите едва успяват да 
изминат по два. 
Само след минути вече сме в Моема и когато 
Ернейро отива да остави плановете, аз свалям 
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каската и си поемам нормално въздух за пръв 
път от 20 минути. Дънките ми са добре 
- нямат дупки от остри парчета огледала 
или шипове на огради по пътя. Обувките ми 
са пълни с пясък и прах, всичките боклуци от 
улицата, вдигнати от колоната мотоциклети. 
Сърцето ми е добре, но мозъкът ми се опитва 
да осъзнае пропорциите в онова, което току-
що съм направил. Каква част от усещането 
е прилив на адреналин? А каква стремеж към 
смъртта? Възможно ли е да вършиш тази 
работа, без да падаш? “Никакъв шанс, казва 
Ернейро, имал съм 4 инцидента, погледни 
ръката ми.” Сваля евтините си пластмасови 
ръкавици и виждам белег, преминаващ през 
палеца му - сякаш целият този край на дланта 
му е бил откъснат, а после нескопосано 
пришит. 
Прибирането е по-лесно, вече съм се научил да 
се накланям, докато се движим през Коридора, 
само на сантиметри от колите. Наслаждавам 
се на погледа на стреснатите шофьори, а и 
на огромния брой красиви бразилски бедра, 
изпънати по седалките, сякаш за да ме 
изкушават. Взимал съм екстази с Жилберто 
Жил, бразилския певец, напивал съм се с Жоан 
Баеш, фолкизпълнителя, пушил съм хероин, 
опиум и най-добрата калифорнийска трева, но 
това беше нещо различно. 
Адреналинът изпълваше тялото ми безмерно, 
вълнението от скоростта и свободата 
заливаше съзнанието ми - пренебрегвах 
сигналите за опасност, които постоянно 
се появяваха в главата ми. Ние сме напълно 
безстрашни, предизвикваме смъртта, 
прелитаме през трафика, ние сме най-добрите 
“градски сърфисти”. Ако родителите на 
Ернейро бяха богати, вероятно е можел да 

отиде в авиационно училище, но вместо 
това се е превърнал в бразилската версия на 
беден боен пилот: перфектни рефлекси, 200% 
увереност и никакъв страх от смъртта. 
Не е само въпрос на пари. А и на любов. Да 
флиртуваш с риска. Да се наслаждаваш на 
няколко върховни изживявания на ден като 
част от своята работа. Като състоянието, 
което войниците описват след битка. 
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В РИО СъРФИРАТ ДОРИ ПО ВЛАКОВЕТЕ
Съперничеството между Сао Пауло и Рио де Жанейро е 
красиво. Всеки от градовете може да предложи толкова 
много, че постоянно се опитват да представят единия 
като “по-бразилски” от другия - с футбол, красиви жени, 
културни тенденции и истинска енергия. “Лудите 
кученца” може и да са най-голямата урбанистична група 
в Бразилия, но “влаковите сърфисти” в Рио печелят 
златото за смелост.
Какво правят те? Много просто. Качват се върху 
влаковете, стоят на движещите се вагони, залягат при 
приближаването на тунел и се опитват да избегнат 
електрическите кабели. Влаковете препускат из Рио 
със 120 километра в час, а това да се возиш върху 
тях става толкова популярно до 1988, че повече от 
140 младежи са загинали в рамките на една година, а 
стотици повече са били ранени. 
Както много други бразилски идеи, и тази се е 
разпространила по света и е достигнала места като 
бедните квартали на Совето в Африка и страниците 
на YouTube.
Както и “лудите кученца” на Сао Пауло, “влаковите 
сърфисти” на Рио са бедни младежи от северната 
част на града, далеч от плажа и още по-далеч от 
закупуването на хубав сърф. Вместо това сърфират, 
танцуват и практикуват капорейра - бразилският танц, 
докато влакът профучава сред зелените хълмове на Рио. 

Те също си имат колекция от белези и прякори, които 
ги оприличават на мафията. Един от тях е загубил 
и двата си крака. Друг продължава да сърфира, макар 
че ръката му е превързана. Наричат се Стрелеца, 
Рамбо и Сталоун. “Сви се до размера на парче шунка”, 
така един от тях описва какво е станало, когато 
брат му не се е привел достатъчно бързо. Докоснал 
е жица с 3300 волта и ефектът бил мигновен. 
“Електричеството просто изпари мазнините на 
тялото му.”
Сърфирането по влаковете в Рио става толкова 
безконтролно, че държавната железопътна компания 
прави изложба: със снимки на загинали и осакатени 
“влакови сърфисти”. “Опитваме се да спрем тази 
лудост”, казва говорител на компанията. За тези, 
които не са толкова смели, винаги остава опцията 
да станат pinguentes (висящите) - те се качват 
отстрани на влака и се държат за него. Във вече 
легендарно интервю за “Уолстрийт джърнъл” 
известният сърфист Индио описва първото си 
пътуване върху влак: “Когато влакът започна да 
се движи с наистина висока скорост, изживях най-
вълнуващото усещане на света. Бях отгоре заедно с 
приятелите си. Свежият въздух плющеше в лицето 
ми. Това беше върховно усещане за свобода. Тогава се 
пристрастих.”
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