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СЪСТАВ:
Анекдоти, вицове и куриози за видни и обикновени лекари, 
зъболекари и фармацевти, за болни и симуланти.

ПОКАЗАНИЯ:
За тонизиране при всякакъв вид остри и хронични понижения 
на доброто настроение, а така също и профилактично.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Свръхчувствителност към смях, при стомашни разстройства и 
напреднали хернии.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ И ДОЗИРОВКА:
Приемат се вътрешно по един-два пъти дневно само преди или 
след хранене.

СТРАНИЧНИ ЯВЛЕНИЯ:
При предозиране у някои се появяват болки в корема, сълзи в 
очите и разширение на устата.

СЪХРАНЕНИЕ:
Да се държи на светло и удобно за вземане място.
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ПРОФ. КИРИЛ ЧОЛАКОВ
Преподаваше психиатрия в МУ – Пловдив. Тази меди-

цинска дисциплина ни се струваше и тайнствена, и сложна, 
защото тя се занимаваше с душите на хората, макар че пре-
подавателите по марксизъм казваха, че няма душа.

От всичко най-загадъчна ми беше хипнозата, която 
понякога проф. Чолаков демонстрираше по време на 
лекция.

Беше завършил психология и медицина, а и природните 
му дадености го правеха прекрасен лектор. По време на 
лекция се разхождаше по катедрата, леко приведен, със син 
халат, под който се показваше бялата манта. Притежаваше 
прекрасно чувство за фин хумор, с което правеше лекци-
ите си интересни, приятни и занимателни. Може би по тази 
причина още от първи и втори курс посещавах неговите 
лекции, които изнасяше в следобедно време в по-късно 
откритата клиника по патологична бременност.

Тези лекции се посещаваха не само от студенти медици, 
но и от много лекари.

* * *
На изпит по психиатрия студент говори невероятни 

неща.
Проф. Чолаков го прекъсва и казва:
– Колега, то глупостта е божи дар, но недейте да злоупо-

требявате с него!…

* * *
Проф. Чолаков минава на визитация в клиниката по 

психиатрия. Разпитват болен, който е с много ограничена 
памет.

Лекуващият лекар задава въпроси от различно естество, 
но той не си спомня нищо.

– Как се казва съпругата ви?
– Не знам…
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– А женен ли сте? – задава по-елементарен въпрос 
лекарят.

– Не знам – е пак отговорът на болния.
Проф. Чолаков се обръща към придружаващата го група 

асистенти и студенти и сякаш пита:
– То това за помнене ли е?!

ПРОФ. БОГОЯ ЮРУКОВ
Той беше един от основателите на Медицинския факул-

тет в Пловдив.
Специализирал е като стипендиант на Рокфелер, в САЩ. 

Имаше много широка професионална подготовка, което му 
позволяваше да оглави и ръководи основните дисциплини 
в обучението на студентите като фармакология, вътрешни 
болести и терапия. Неслучайно той е споделял, че може да 
поеме изцяло обучението на медиците. Необходим му бил 
само преподавател по физическо.

Проф. Юруков се открояваше и като човек с голяма 
памет, както и с широка култура. Обичаше историята на 
медицината и в лекциите си винаги правеше интересни 
вмъквания на исторически данни.

На изпит понякога задаваше въпроси на студентите 
свързани с общата култура.

Никога не се ограничаваше само в рамките на изпитния 
билет. Винаги задаваше по няколко допълнителни въпроси 
и те определяха изхода на изпита.

Първата част на неговия учебник по фармакология всъщ-
ност беше само история на медицината. Втората част, която 
щеше да бъде само фармакология, въобще не излезе.

* * *
На визитации проф. Юруков обичаше да задава въпроси 

не само на студентите, но и на специализантите и асистен-
тите. Често пъти асистентите изпадаха в неудобно положе-
ние. Но може би той правеше това, за да ги стимулира в 
тяхната подготовка.

Някои от тях, за да оправдаят себе си, казваха, че как-
вото вечерта прочете професорът, на сутринта го коментира 
с асистентите.
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ПРОФ. ТОДОР ПОИБРЕНСКИ
Той беше преподавател по марксистка философия (то у 

нас друга нямаше!).
Имаше добро чувство за хумор. В шегите си често полз-

ваше примери от селския бит. Беше от с. Калугерово, Пазар-
джишко.

* * *
Веднъж говорим за порядките във ВМИ. Критикуваме 

разни авансирани личности и некадърници.
Спомням си, че накрая диалогът приключи със следната 

негова мисъл:
„Тук системата е такава: аз не мога да кажа две на никого 

и никой не може да ми каже две!“
Това беше трагедията на университета.

* * *
Понеже навсякъде във философските писания се полз-

ваше тезата, че човек е биосоциално същество, насаме 
често му задавах въпроса: „Кажи ми като философ колко 
процента в човек е биологичното и колко социалното?“ 
Винаги ми отговаряше с някаква шега.

* * *
На едно събрание някой отправи критична реплика, че 

от катедрата по марксизъм припечелват от беседи, изнасяни 
извън института.

Той стана и отговори:
– Досега никой не е забогатял от беседи!
И си седна.

* * *
Понякога споделяше с мен свои творчески идеи, които 

бяха гранични между философията и медицината. (Дори 
написа труд върху диагностиката).

Каза ми, че желае да завърши и медицина.
Приемах, че това е хубаво като идея, но ще му бъде много 

трудно – редовен преподавател и редовен студент!
Той обаче реши и завърши медицина. Като студент беше 

най-редовен на лекциите. На изпитите се представяше 
много добре подготвен.

За мен, той прояви героизъм с тази си постъпка.
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Знам, че никак не му е било лесно. Но в името на нау-
ката, той понесе много жертви.

ПРОФ. СТОЯН БАЙКУШЕВ
Беше ръководител на катедра „Неврология“. Стоян про-

изхождаше от морския град Варна и остана през целия си 
живот влюбен в морето. Харесваше всички морски делика-
теси, обичаше водата, харесваше приливите и отливите в 
живота.

Беше организатор на морския клуб в Пловдив, прите-
жаваше диплом за капитан на морски кораб. Беше добър 
плувец.

Като човек притежаваше много достойнства и качества 
на всестранно развит и надарен. Като лекар беше с висок 
професионализъм и морал, честен и отзивчив, добър прия-
тел и колега.

Беше задълбочен в оценките си по много обществени и 
общочовешки проблеми, художник и мислител.

Проф. Стоян Байкушев отдаде много творчески сили за 
изграждането на филиала на ВМИ в Пазарджик, както и за 
научната дейност на института като заместник-ректор.

* * *
Стоян моржуваше и понякога при доста ниски минусови 

температури се къпеше в гребната база.
В един подобен случай, изведнъж до него дотичал няка-

къв мъж, който се развикал веднага да излезе. Бил човек от 
охраната на водоема. Стоян излязъл на брега, а онзи, още 
повече се разкрещял:

– Кой си ти бе? Луд ли си?
Стоян се опитал да го успокои и му казал, че е невролог.
Като чул „невролог“, пазача веднага променил отноше-

нието си.
– Щом си невролог, влизай във водата – казал и го побут-

нал по гърба.

ОБРАТНА ВРЪЗКА
Доц. Анави – стоматолог във ВМИ, пита проф. Вълков – 

акушер-гинеколог:
– А бе, Вълков, ти като преглеждаш жените, сещаш ли се 

понякога за зъбите им?
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– Не – отговаря проф. Вълков.
– Значи няма обратна връзка. Защото ние като преглеж-

даме зъбите, често се сещаме за гениталиите – казва доц. 
Анави.

ДОЦ. МИНЧО БОТУШАРОВ
Лекциите му по УНГ болести бяха най-цветистите, 

които съм чувал. Ползваше свои епитети и категории, както 
никой друг. Често се отклоняваше в лекциите си и подна-
сяше пикантно-хумористични истории, които разсмиваха 
бурно аудиторията. Явно това го ласкаеше и той непрекъс-
нато поддържаше настроението на студентите, като поня-
кога употребяваше и нецензурни изрази.

Категорията „една лека танцова музика“ означаваше, че 
се касае за проститутка и т.н.

На изпит често задаваше въпроси, на които колежките се 
стъписваха как да отговарят.

В лекциите си обръщаше внимание студентите да бъдат 
добре подготвени и да имат висок морал.

– Лекарите, които имат голяма клиентела, не са големи 
специалисти, а големи търговци – казваше понякога.

* * *
Доц. М. Ботушаров често избухваше и ставаше груб 

на изпит. Негови оценки в книжките на студентите често 
затрудняваха учебния отдел. Имаше оценки „Отличен – 3“, 
„Мн. добър – 3“, „Мн. силен“ и други вариации. Понякога 
оценките бяха написани едро, на половината или цялата 
страница. Имало случки след нанасянето на бележката да 
хвърли книжката през прозореца.

* * *
Колега отива на преглед в частния му кабинет.
– Какво имате? – го попитал доцентът.
– Хроничен фарингит – отговорил колегата.
– Щом знаете какво имате, защо сте дошли при мен? – 

отговорил Ботушаров и излязъл от кабинета.
Колегата стоял на стола още доста време, но… напразно. 

Когато започнал да го търси в апартамента, съпругата му 
казала, че доцентът е отишъл в градската баня.
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ПРОФ. ИВАН ЗЪНЗОВ
На заседанията на Академичния съвет единствено той 

винаги закъсняваше. Сядаше най-отзад. Обикновено ман-
тата и сакото му бяха разкопчани. Понякога леко задрем-
ваше, но когато дебатите приключваха, той се събуждаше, 
вдигаше ръка и започваше така:

– Аз искам да изкажа какво е становището на комитета 
по въпроса.

И казваше все едно и също. (По това време той беше и на 
щат към Окръжния комитет на БКП).

* * *
Получихме писмо от БАН да обсъдим и предложим 

някои изтъкнати учени за академици.
Обсъждането мина весело, защото се избраха тези, които 

сами се предложиха.
Никой не се осмели да опонира.
Но както е редно, подготвиха се надлежно документите 

им и аз ги отнесох в БАН.
Когато предавах папката, един от присъстващите, когото 

не познавах, ме попита:
– Познавате ли проф. Зънзов?
Отговорих утвърдително и попитах защо се инте-

ресува.
– Защото той сам си донесе документите за академик.
Тази негова постъпка бързо се разчу между колегите и 

какво беше последствието. Академик никой не стана, но 
когато проф. Зънзов задремваше, проф. Д. Митков винаги 
оповестяваше:

– Академикът пак заспа!

* * *
Другото, с което се прочу проф. Зънзов, беше това, че в 

клиниката, която ръководеше – по сърдечносъдова хирур-
гия, прие група екстрасенси и техните пациенти.

Продължи да покровителства екстрасенсите, организи-
раше им срещи по клубовете на активните борци. Разказ-
ваха, че ги завел и в Москва при известната Джуна, която 
им издала и дипломи.

* * *
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Понеже много български граждани желаеха да бъдат 
изпратени на лечение при Джуна в Москва, предложих 
нашето Министерство на здравеопазването да направи офи-
циално запитване до съответното министерство на СССР, за 
нейните лечебни способности.

Това беше направено и от Москва се получи писмо. В 
него се споменаваше, че комисията, оглавявана от съветски 
академик, не установява лечебни способности у Джуна.

Драги читателю, ако се опишат забежките в тази насока 
на нашите и съветските партийни лидери, ще стане моно-
графия!

ДОЦ. ЖИВКО ТАРГОВ
Беше преподавател по епидемиология. Като човек и пре-

подавател беше добър, внимателен и никога не повишаваше 
тон на студентите.

Не беше строг екзаминатор, но си имаше причина.
Почти редовно по време на изпита задремваше. Не може 

да се каже, че спеше дълго – най-много 2–3 минути.
Но това беше достатъчно студентът в момента на изпита 

да изпадне в недоумение. Гледат клюмналата глава на доц. 
Таргов и започват да се суетят – да говорят ли, или да изчакат 
да се събуди? Някои продължаваха да говорят. Други спи-
рат, вдигат рамене и започват да се оглеждат безпомощно.

Понеже изпитвах по друга дисциплина, както казват, на 
една ръка разстояние от него, поглеждат към мен.

Аз разбирах ситуацията и въпроса им, но бях безсилен 
да помогна. Затова само вдигах рамене, с което отговарях, 
че и аз не знам какво се прави в такъв случай.

След събуждането изпитът винаги продължаваше. Но 
дали студентите повтаряха всичко от начало или от средата, 
това никой не може да докаже.

Бяха ли обективни оценките – също не разбрах, защото 
не чувах какво говорят студентите. Но при доц. Таргов 
нямаше скандали за оценките, а това според мен е най-
важно. И двете страни да са доволни.
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ЗА ЗАПЛАТИТЕ
След промените в страната, във ВМИ се избра комисия, 

която направи предложение за ново образуване на заплатите 
на персонала.

Предложението се обсъжда на общо събрание.
Изказват се много служители. Едни одобряват, други 

критикуват. Но повечето гледат какво има в чуждата паница.
Става и се изказва една санитарка:
– Защо професорите ще получават повече от нас? Те да 

не ядат друг хляб или друго сирене!
И си седна.
Никой професор не стана да каже какво сирене и какъв 

хляб яде.
По тая причина нещата си останаха постарому.

ПРОФ. ИВ. МИТЕВ
Между нас студентите беше известен като „Биомитев“. 

Преподаваше ни биохимия, една за нас доста суха и трудна 
дисциплина.

Много парадираше с това, че е бил асистент на Асен 
Златарев, който е известен като превъзходен лектор. На лек-
ции се опитваше да вмъкне някои откъси от художествена 
литература, но нито изборът му беше успешен, нито цити-
рането подходящо. С това само предизвикваше ироничните 
усмивки на студентите и шеговити коментари след това.

По едно време се появи негов учебник по биохимия. 
Всъщност това бяха неговите лекции, отпечатани на цик-
лостил.

От този момент той четеше буквално записките си на 
лекции.

Спомням си Симеон Петков, с когото бяхме в една група, 
беше отворил учебника и следеше какво чете професорът. 
На места, той прескачаше някои думи, а Симо тихо казваше 
– „Ш-ш-т, не прескачай, не прескачай!“… А ние естествено 
се смеехме на шегите му.

По-късно като студент в горните курсове и като асистент 
съм запомнил, че проф. Митев винаги с повод и без повод 
намираше начин да поучава другите на лекторско майстор-
ство. Това му беше станало като хоби или мания. Жалко, че 
не беше нищо възприел от майсторството на Асен Златарев.
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За случая е уместно да цитирам Бърнард Шоу, който 
казва:

„Който умее, го прави сам. Който не умее да направи 
сам, той учи другите“.

ПРОФ. ИВАН ТОЛЕВ
Той оглави клиниката по кожни болести.
Като човек беше изключително внимателен, деликатен и 

учтив към всички. Много често се обръщаше към мен и към 
други свои познати с обръщението „пиленце“.

Нашите по-близки контакти започнаха от моите студент-
ски години, на базата на литературните ни изяви.

* * *
Като преподавател беше много добър лектор и никога не 

е имал проблеми със студентите.
Притежаваше широка култура, която му позволяваше да 

изпъкне в подходящи моменти.
На съвещание в София колега се изказва с някаква иро-

ния за Пловдив, че е провинция.
Проф. Толев се афектира, става и казва:
– Пловдив е бил столица на провинция, но на Рим, не на 

София.

КОНКУРЕНТИ
Знаменитият шотландски хирург от XVIII век – Джон 

Абернети се отличавал с необикновена лаконичност в речта.
Веднъж към него се обърнала за помощ жена с възпалена 

и подута ръка.
– Изгорено? – попитал лекарят.
– Удар – последвал отговорът.
– Компрес – бил компетентният съвет.
На другия ден пациентката отново се обърнала към 

лекаря. Последвал следният диалог:
– Добре?
– Зле.
– Още компрес.
След два дни болната отново посетила кабинета.
– По-добре?
– Здрава. Колко?
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– Нищо! – отвърнал великодушно докторът. – Такава 
разумна пациентка не бях срещал…

РОВКИ ЯЙЦА
Прочутият лекар Портал придружен от ученика си 

Паризе, посетил високопоставен пациент. На болния била 
предписана продължителна гладна диета, подпомагана от 
клизми.

Портал изследвал пулса и погледнал с упрек пациента:
– Драги господине, яли сте ровки яйца, макар че ви заб-

раних. Естествено яйцата съдържат сяра, фосфор и бел-
тъчини, които дразнят стомашните стени. Но ще гледаме 
някак да го поправим чрез чай от лайка и с прах от рачи 
очи…

На улицата ученикът казал възхитено:
– Прекланям се пред вашето изкуство, велики учителю. 

Как гениално открихте по пулса само, че е ял ровки яйца. Аз 
също намерих, че пулсът му е мек, но не знаех, че това може 
да е от яденето на ровки яйца.

– Глупак! – рекъл Портал. – Не забеляза ли, че ризата му 
беше изцапана от жълтък!

ОТЪРВАЛ СЕ
Мнозина дори по време на приеми използвали случая 

да искат съвети от прочутия лекар Мерл д’Обин. За да се 
отърве от тях, независимо от оплакванията от болки в сто-
маха или ревматизъм, предлагал:

– Добре, трябва да ви прегледам – съблечете се…

ПОДОБРЕНИЕ
Прочутият италиански лекар де Мартино от Неаполския 

университет имал обичай да обсъжда случаите с по-инте-
ресните болни с всички работещи в клиниката лекари.

Веднъж, придружаван от своята свита, де Мартино 
спрял до леглото на един тежко болен в коматозно състоя-
ние. Внезапно болният си отворил очите, погледнал ги учу-
дено и казал:

– Но кои са тези имбецили?
– Болният е по-добре! – извикал де Мартино. – Виждате 

ли, той ни позна!
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ИЗЛИШЕН СТРАХ
Известният руски лекар Боткин изпитвал за трети път 

студент по анатомия. Студентът и този път не бил готов по 
нито един въпрос. Отново бил скъсан. След известно време 
при Боткин пристигнала група студенти. Те разказали, че 
техният колега може да завърши фатално: той се готви да 
забие нож в сърцето си.

– О, не се безпокойте – възразил Боткин. – С вашия 
колега няма да се случи нищо лошо, няма опасност да 
намери сърцето си.

ПРОФИЛАКТИКА
Професор Димитър Стаматов (1871–1943), ръководител 

на катедрата по акушерство и гинекология, бил особено 
взискателен и педантичен към студентите на изпит. Той 
често обичал да казва на не особено старателно подготви-
лите се студенти:

– Досега аз пазих обществото от тебе (двойка), а сега 
нека обществото се пази само от теб (тройка).

В КОФА
На изпит при професор Владимир Алексиев (1879 – 

1948), ръководител на катедра по терапия и фармакология, 
някакъв студент казал, че дозата на морфина е 1 грам. 

– Да – отговорил професорът, – но при условие, че коли-
чеството се разтвори в кофа с вода и се приема от болния по 
супена лъжица.

КЛЕТВАТА НА ПРОФЕСОР ПАШЕВ
Сред колеги често се споменава за професор Константин 

Пашев (1873–1961), завеждащ катедрата по очни болести, и 
за неговата клетва. Веднъж той събрал група студенти, про-
паднали няколко пъти на изпит, които заставил на колене 
с вдигната ръка да повтарят след него: „Заклевам се, че 
докато съм жив, не ще лекувам човешко око.“

   ПРИЗНАНИЕТО НА ПИРОГОВ
Попитали знаменития Пирогов:
– Вие познавате много добре анатомията. Навярно 

можете да лекувате всички болести?
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– Анатомите – отговаря ученият – приличат на хамалите 
и файтонджиите в който и да е град. Те отлично познават 
всички улици, но рядко знаят какво става в къщите.

ПАК ЗА КНИГИТЕ
Доктор Маркус Херц имал пациент, който непрестанно 

четял медицински книги, с намерение, когато заболее, да се 
лекува сам.

– Внимавайте добре, драги! – казал му докторът – Може 
да умрете от някоя печатна грешка.

БЕЗПЛАТНО
Доктор Григорий Биковски, един от най-видните хирурзи 

в Петербург, бил известен не само със своите смели и спо-
лучливи операции, но и с голямото си скъперничество.

Един ден неговата единствена дъщеря Надя заболяла от 
остър апандисит. Бащата, без да се колебае много, веднага я 
оперирал. Операцията излязла сполучлива.

На следващия ден дошли роднини и познати, за да се 
осведомят за състоянието на оперираната. Всеки втори 
посетител се обръщал към доктора с въпроса:

– Кажете, Григорий Борисович, не ви ли се свиваше сър-
цето, когато оперирахте, вашето собствено дете?

Докторът отговарял на всекиго:
– Глупости. Операция като всяка операция… Отворих, 

извадих, заших и готово.
Вечерта дошъл и един близък приятел. И той започнал:
– Кажи, Григорий, не ти ли се свиваше сърцето…
– Глупости – прекъснал го Григорий Борисович. – Ти си 

вече петдесет и първият човек, който ми задава този въпрос. 
От тебе, който ме познаваш от 40 години, най-малко бих 
очаквал това…

– Точно защото те познавам от 40 години, бих искал да 
знам, дали не ти се свиваше сърцето, когато оперираше 
дъщерята на един толкова богат баща – безплатно…

ТЕРАПЕВТ
При известния виенски хирург Билрот дошъл за преглед 

един болен. Билрот го прегледал и казал, че е необходимо да 
му се направи операция. Болният отговорил:
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– Щом операцията е необходима, съгласен съм и надя-
вам се, че с божия помощ тя ще излезе сполучлива!

– Бог в този случай не може много да помогне – отгово-
рил Билрот, – защото той е интернист, а вашата болест може 
да излекува само хирург.

ПРОФЕСИЯ
Филип Рикорд спечелил световна слава като лекар 

хирург в болницата за сифилис в Париж. Той се отличавал и 
със своето остроумие и духовитост.

Веднъж един от неговите приятели му представил своята 
млада съпруга. Последната – бивша пациентка на Рикорд – 
се смутила много от тази среща, което било забелязано и от 
съпруга ѝ. Рикорд спасил положението, като казал:

– Госпожо, виждам, че репутацията на моята професия е 
стигнала и до вас. Но аз мога да ви дам моята честна дума, 
че вашето подозрение е неоснователно. Досега не съм имал 
нито случай, нито причина да лекувам вашия съпруг.

ПРИБАВИЛ
Рикорд прегледал един венерично болен и когато болният 

вече си тръгнал, той му извикал:
– Върнете ми за малко рецептата, искам да прибавя още 

нещо в нея.
– Тя е вече доста дълга – казал пациентът.
– Бъдете благодарен, господине – отговорил Рикорд, – че 

във вашия случай трябва да се прибави, а не да се отреже 
нещо.

САМО ЗА ПРОФЕСОРИ
В един английски университет, по нареждане на профе-

сорите, пред една от аудиториите била поставена закачалка, 
на която стоял надпис „Само за професори!“

На другия ден под тази табелка стоял и друг надпис, 
който гласял: „По изключение, на тези куки могат да се 
окачват и дрехи!“

УСПЕХ
Един много зает професор, акушер-гинеколог, често 

изпращал своя асистент да го замества при някои раждания. 
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Веднъж, след такова заместване, асистентът дошъл много 
възбуден при шефа си и му съобщил, че раждането било 
много тежко. Майката и детето умрели, а бащата се само-
убил от скръб…

След известно време професорът отново изпратил асис-
тента да го замества при раждане.

– Как мина този път? – попитал професорът.
– По-добре – отговорил радостно асистентът. – Този път 

бащата остана жив.

СТРАННО СЪВПАДЕНИЕ
Веднъж Емил Фишер, великият майстор на органичния 

синтез, бил на разходка. Към него се приближил писателят 
Зудерман и казал:

– Как съм благодарен за вашия чудесен сънотворен пре-
парат веронал. Вие ме спасихте. Вече не ми е нужно даже да 
го вземам – достатъчно е вероналът да се намира на моята 
нощна масичка!

– Странно съвпадение – с усмивка отговорил Фишер. – 
Когато пък аз не мога да заспя, прибягвам до помощта на 
вашите романи. Достатъчно е само да видя някоя от вашите 
прекрасни книги на моята нощна масичка.

ЗАГРИЖЕНОСТ
Пребивавайки в Париж, знаменитият руски хирург 

Пирогов посетил известния професор Белио.
– Аз съм руски лекар – представил се той, – дойдох в 

Париж да се уча.
– Защо сте дошли тъй далеко?! Тъкмо ме сварвате, да 

чета съчиненията на вашия съотечественик професора 
по хирургия Пирогов. Твърде интересна и поучителна 
книга. Кажете, не го ли познавате? Усмихвайки се, гостът 
отговорил:

– Познавам го.
– Бъдете така любезен, когато се върнете в Русия, да му 

предадете моята признателност и уважение.
– Не е нужно, Пирогов е пред вас.
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НАЙ-ДОБРИЯТ ЛЕКАР
Гален, един от най-прочутите лекари на древността, 

казал:
– Природата е най-добрият лекар. Тя не само лекува две 

трети от всички болести, но и никога не злослови против 
колегите си.

ЗА ПО-ЕВТИНО
Прочут професор-медик идва при свой бивш студент, 

сега млад лекар, за да се прегледа.
– Вие идвате при мене? – възкликва учудено младият 

лекар. – Та вие можете да се изследвате сам много по-добре.
– Да, но аз вземам голям хонорар – отвръща професорът.

СТРАННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Берлинският интернист Теодор Фрерикс на стари години 

се оженил за икономката си. Предложението за женитба той 
направил с думите:

– Искате ли да станете моя вдовица?

УМЕСТНО
Френският хирург Шапелие разказва следния случай от 

своята практика. На един болен се наложило да се прави два 
пъти лапаротомия. При втората операция хирургът забра-
вил една ножица в корема на пациента и трябвало да отваря 
раната още веднъж. Болният се събудил преждевременно 
от упойка и като разбрал, че ще му правят шев на отвора, 
казал:

– Не мислите ли, господин докторе, че ще е по-добре 
както за вас, така и за мен, ако вместо шевове, сложите 
копчета?!

ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ
По време на един банкет професор Наунин разговарял 

със съпругата на висш офицер. Разговорът се въртял около 
неговата професия.

– А къде издържахте вашия изпит? – попитала 
домакинята.

– Какъв изпит?
– За професор.
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– За да стане човек професор, не се полага изпит.
– Невъзможно! Значи човек може да стане професор, без 

да положи изпит! Слушай какво казва професорът – обър-
нала се тя към своя съпруг. – Професор можело да се стане 
без изпит. Ето подходяща професия за нашия Ото!

За съжаление и сега не се полага изпит.

РЕНТГЕНОВИ ЛЪЧИ
Веднъж Вилхелм Конрад Рьонтген получил куриозно 

писмо. Подателят искал Рьонтген да му изпрати няколко 
рентгенови лъчи с указание как да ги ползува. Оказало се, 
че в гръдния му кош имало куршум, а той нямал време да 
дойде лично при Рьонтген. Ученият обичал шегите и му 
отговорил така: „За съжаление, в момента не разполагам с 
лъчи, а пък и изпращането им е трудно, затова ще постъпим 
по-просто: изпратете ми вашия гръден кош.“

ДВЕ ПРОФЕСИИ
Циганинът цигулар Йошка Фаркаш бил много известен 

и обичан в Будапеща. Нощно време свирел по заведенията 
и веселял публиката, а през деня слушал лекции в меди-
цинския факултет и се явявал на изпити, докато най-после 
получил докторска диплома. Веднага след това си поръ-
чал визитни картички със следния текст „Доктор Йошка 
Фаркаш, лекар и цигански капелмайстор.“

Журналисти попитали новия лекар коя от двете си про-
фесии ще упражнява.

– И двете – отговорил той. – Мисля, че цигулката и 
рецептата, по своите цели си приличат много. Сигурно ще 
се наложи да лекувам някои мои пациенти с цигулката си, а 
някои слушатели – с лекарства!

ЖАБАТА МОЖЕ ДА БЪДЕ И ИЗХОД
Видният френски лекар Арманд Трусо (1801–1867) бил 

повикан при пациентка, която си внушавала, че има жаба в 
стомаха. При следващата визита Трусо донесъл една жаба, 
дал на болната лекарство за повръщане и незабелязано пъх-
нал жабата в повърнатото.
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– Ето, мадам – казал той, – хванахме причинителя на 
вашата болест. Стомашното разстройство вече няма да ви 
безпокои.

Пациентката обаче не се успокоила така лесно и не 
доверчиво казала:

– Но ако жабата е снесла яйцата си в стомаха ми?…
– Невъзможно, мадам – отговорил веднага Трусо, – 

жабата е мъжка!

ПРИВЪРЖЕНИК НА СТАРИЯ МЕТОД
След като Емил Фишер открил изкуствения белтък, 

изнесъл по този въпрос лекция, в която между другото под-
чертал:

– С това откритие, господа, се разкриват големи възмож-
ности. Първичната субстанция на всички живи същества – 
протоплазмата, съдържа, както ви е известно, белтък, който 
е носител на живота. Ние може би се приближаваме до раз-
решението на стария проблем за хомункулуса. Възможно е, 
в недалечно бъдеще, да бъдем в състояние да произвеждаме 
по изкуствен начин хора.

В това време от задните редици на аудиторията се чул 
един басов глас:

– Аз оставам привърженик на стария метод…

ДЪЛГОЛЕТИЕ
Английският лекар д-р Редклиф преглеждал ирландски 

селянин.
– Дълголетно ли е вашето семейство? – попитал той 

пациента.
– Дълголетно? – замислил се човекът. – Трябва да ви 

кажа, докторе, каква е работата. Възрастта на моите деди е 
зависела винаги от английските съдии и лекари.

ОТМЪЩЕНИЕ
На младини доктор Джон Хил кандидатствал за член на 

Кралското научно дружество в Лондон. Неговата кандида-
тура била отхвърлена и за да си отмъсти, той изпратил до 
дружеството, от името на неизвестен провинциален лекар, 
описанието на едно лечение, извършено уж от него.
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„Един моряк – писал той – си счупил крака. Аз веднага 
сглобих частите и след като ги обвих здраво с бинт, полях ги 
внимателно със смола. Наскоро след това морякът можеше 
да си служи с крака, както преди.“

По същото време епископ Бъркли издал книга за дейст-
вието на смолата – съчинение, около което се вдигнал голям 
шум и което разделило лекарите в Лондон на два лагера. 
Съобщението на „провинциалния лекар“, което дошло 
точно по това време, било прочетено на публично заседа-
ние на Кралското научно дружество и предизвикало още по-
разгорещени спорове. Едни виждали в него доказателство 
за неоспоримите качества на смолата, а други твърдели, 
че кракът не е бил счупен или пък че оздравяването не е 
станало така скоро, както го описва провинциалният лекар. 
Спорът се пренесъл в печата. Докато един ден се получило 
второ писмо от „провинциалния лекар“, който пишел:

„Моля да ме извините! В първото си писмо пропуснах да 
добавя, че счупеният крак на моряка беше дървен.“

ИЗПРОСЕН ОТГОВОР
Когато доктор Хофман отивал на гости при приятели, 

не обичал да говори за болести. Достатъчно се занимавал с 
това през приемните си часове.

Но една вечер, тъкмо пиел кафето си у едно познато 
семейство, една от гостенките го запитала:

– Господин докторе, страшно съм хремава. Кажете ми 
какво да взема.

– Вземете си една кърпичка – отвърнал сухо лекарят.
– И вие смятате, че това ще бъде достатъчно?
– Е, ако не е достатъчно, вземете две.

ЗА ДА НЕ БЪДЕ ЕДИНСТВЕН
Известният английски хирург Листер, бил извикан 

посред нощ при богат пациент. След като го прегледал, 
Листер попитал:

– Направихте ли завещанието си? Ах, не! Трябва неза-
бавно да извикате своя нотариус и всичките си наследници.

– Вие мислите, че моето състояние е напълно безна-
деждно? – изплашил се пациентът.
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– Нищо застрашително – казал хирургът. – Но не искам 
да бъда единственият идиот, когото вдигнахте посред нощ 
от леглото.

ЗА ВСЕКИГО ПО НЕЩО
Английският лекар Дисонсън се изказал за отношенията 

между нервноболните и лекарите така:
– Невротикът строи въздушни кули, душевноболният 

живее в тях, а лекарят прибира наема.

ЗА ЗНАНИЯТА
Знаменитият лекар Авицена бил запитан веднъж по един 

извънредно труден въпрос.
– Не знам нищо по този въпрос.
– Как?! Нали Халифът ви плаща за вашите знания?
– Разбира се! Той ми плаща за това, което знам, защото 

ако би трябвало да ми заплати за всичко онова, което не 
зная, не биха му стигнали всичките богатства.

НЕ Е ЧАК ТОЛКОВА ДОБРЕ
Унгарският хирург професор Йонас Барон (1845–1901) 

бил повикан в имението на една графиня. Тя била тежко 
болна, но въпреки това преди прегледа му била сервирана 
богата закуска, не липсвали и скъпи цигари.

След 8 дни лекарят дошъл да види графинята, която 
била вече много по-добре и не съществувала опасност за 
живота ѝ. Този път не била сервирана закуска преди пре-
гледа. Когато след прегледа графът придружил хирурга до 
колата и му предложил евтина цигара, той я взел, погледнал 
я усмихнат и казал:

– Знаете ли, господин графе, госпожа графинята не е чак 
толкова добре…

ЗА ОСТАТЪКА
Хофман лекувал и великия художник Швинд, когато 

същият живял във Франция. Тъй като Хофман не изпратил 
никаква сметка, Швинд настоял да заплати лечението си. 
Тогава Хофман казал, че той би могъл да му подари някоя 
картина и с това въпросът ще бъде приключен. Швинд му 
дал картината „Войната на певците във Вартбург“. Хофман 
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не искал да я приеме, тъй като считал, че тя е много скъпа, 
но Швинд настоял. Най-после Хофман я приел и казал:

– Тогава, драги Швинд, в случай че се разболеете, 
имате при мене едно безплатно лечение и на белодробно 
възпаление.

НЕИЗЛЕЧИМА
Професор Херман Видерхофер (1832–1901), на времето 

много известен лекар по детски болести и лекар на импера-
торското семейство, изнасял своите лекции, като ги разноо-
бразявал с пикантни забележки. Демонстрирайки едно явно 
невъзпитано дете, той казал:

– Това дете има две болести: хронична екзема и глу-
постта на майката. Последната е неизлечима.

ХОНОРАРЪТ НА ХАНЕМАН
Самуел Ханеман (1755–1843), създателят на хомеопа-

тията, бил консултиран от близо и далеч. Веднъж при него 
дошъл богат англичанин и описал много подробно своите 
оплаквания, които явно не направили голямо впечатление 
на лекаря. Когато описанието завършило, Ханеман взел от 
един стенен шкаф едно шишенце и го сложил под носа на 
англичанина.

– Вдишайте! – казал той. – Сега сте здрав.
– Колко дължа? – попитал объркан пациентът.
– Хиляда франка – бил отговорът.
Без да се колебае, англичанинът извадил портфейла си, 

взел една банкнота и я подържал под носа на Ханеман.
– Вдишайте! Сега ви е платено.

ОБСТРУКЦИЯ
Арналдус фон Виланова (1235–1312), една от най-тайн-

ствените личности на средновековната схоластична меди-
цина, проповядвал на учениците си следното:

– Ако при изследване на урината, не откриеш нищо, 
кажи, че се касае за обструкция на черния дроб. Особено 
често употребявай думата „обструкция“, тъй като хората 
не я разбират и много е вероятно, да не знаят за какво се 
говори.
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АКО НА ВСЯКА ЦЕНА Е НЕОБХОДИМ ФРАК
Йозеф Шкода (1805–1881) бил поканен на банкет в 

двореца. Той се появил в своето всекидневно облекло – в 
отдавна преминал модата черен редингот и с черни, съвсем 
износени панталони, както ходил на лекции и при своите 
болни. Някакъв дворцов чиновник, като го видял в това 
облекло, се изплашил и казал:

– Но, господин професоре, не бихте ли си сложили поне 
фрака?

Шкода спокойно отговорил:
– Мога да отида в къщи и да ви изпратя фрака.

НЕ Е ПЪРВИ
Един от най-духовитите лекари във Виена бил Изидори 

Нойман (1832–1906) – сифилидолог. Неговите лекции били 
винаги бурно аплодирани заради блестящото остроумие.

Веднъж прегледал един пациент.
– Професия?
– Артист.
– Какви роли играете?
– Пръв любовник.
– В случая, положително не сте били първи.

ВСЕ ПАК
Виенският педиатър професор Аугуст Ройс (1879–1954) 

упрекнал една млада майка-благородничка, че не иска да 
кърми детето си.

– Та аз не съм крава – извикала възмутено дамата.
– Но все пак сте имали работа с бика – отговорил аргу-

ментирано Ройс.

ПЪРВИ ПАЦИЕНТ
Когато Уйлям Мърфи, който заедно с Минот през 1934  г. 

получи Нобеловата награда за чернодробната диета при 
злокачествени анемии, започнал своята лекарска практика, 
бил всичко друго, освен търсен лекар. Обзавел си кабинет, 
но първият пациент така и не се показвал. Една вечер се 
почукало на прозореца на партерния етаж: Мърфи отворил 
прозореца и видял един ломотещ мъж с отворена уста. Той 
го сметнал за пияница и му изкрещял:
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– Иди си в къщи и легни да спиш!
След малко на прозореца се почукало още по-силно.
Мърфи отворил и силно ядосан, залепил плесница на 

мъжа. И тогава видял как челюстта се затворила – мъжът 
бил първият му пациент. Челюстта му била разместена при 
силна прозявка и Мърфи го оправил с плесницата. Жалко, 
че за този твърде оригинален начин на лечение Мърфи не 
получил никакъв хонорар.

СТУДЕН НОС
Фридрих Вилхелм Фабрициус (1810–1872), на времето 

един от най-известните лекари във Франкфурт, никак не 
обичал пациентите му да се консултират с друг специалист 
без негово знание. Когато веднъж един такъв „нарушител“ 
го повикал през нощта при готвачката си, той наредил да му 
кажат, че трябва да си намери специалист за готвачки.

На една свръхстрахливка, която настоявала да прегледа 
носа ѝ, тъй като бил много студен, той казал:

– При кучето студеният нос означава здраве, какво озна-
чава при гъската, това не знам.

РАДИКАЛНА ПОМОЩ
Кундрат, някогашен асистент на Рокитански, бил строг 

екзаминатор. При това на студентите действително било 
трудно, защото рядко имали възможност да се намесят 
активно при аутопсия. Те изпратили делегати при него, за 
да им помогне. Кундрат ги изслушал и заявил:

– Добре, аз ще ви окажа радикална помощ. Всяка сутрин 
с моите асистенти ще се изправяме пред вратата на Народ-
ната болница и всеки според нуждите си ще издърпва мину-
вачи, за да ги убиваме. Надявам се, че по този начин ще се 
сдобием с достатъчно материал за сециране и изучаване.

Може би така трябва радикално да разбираме прослову-
тото „Науката иска жертви“.

ДА ВЛЕЗЕШ В ПОЛОЖЕНИЕ
Професорът по патологична анатомия при Виенския 

университет Херман Шиари казал веднъж на един студент, 
който бил много смутен на изпита:
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– Не се тревожете за това. Преди не можех да разбера 
как може човек да бъде толкова смутен на изпит, но преди 
известно време държах шофьорски изпити. Сега вече го 
зная.

Съвременните студенти са по-добре. Днес много от пре-
подавателите имат леки коли.

С МАЛКО МОЗЪК
Физиологът Карл Лудвиг Фридрих (1816–1895) трябвало 

да демонстрира пред студентите си рефлексите на гръб-
начния мозък при жаба, след като бъде отстранен мозъкът. 
Експериментът надминал очакванията, тъй като жабата, 
на която отнели главния мозък, скочила изведнъж върху 
лицето на един от присъстващите. Това предизвикало бурен 
смях сред студентите.

Лудвиг обаче казал спокойно:
– Вие виждате, господа, колко малко мозък е необходим, 

за да бъде разсмяна цяла аудитория.

ОАЗИС
Адолф Кусмаул изпитвал някакъв студент, който съвсем 

объркан, не могъл да отговори на нито един въпрос. Накрая 
Кусмаул загубил търпение:

– Та няма ли при вас някакъв оазис?
– Разбира се, че има. Но винаги се случва така, че ками-

лите не го намират.
Кусмаул бил възхитен от отговора и му дал изпита.

ДОКАЗАТЕЛСТВО
Професор по хигиена и микробиология при универси-

тета в Хайделберг скъсал студент – медик на изпит. Два дни 
по-късно той получил следното писмо:

„Високоуважаеми господин професоре, извънредно 
много съжалявам, че не можах да издържа изпита. Това се 
дължи на моята нервност, а не на липса на прилежание. За 
доказателство, че съм работил с вашия учебник, си позво-
лявам да ви изпратя приложен един списък с 32 печатни 
грешки.

С най-голямо уважение, ваш винаги много предан…“
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ПОЕЗИЯ И АНАТОМИЯ
Между студентите на хайделбергския анатом Фридрих 

Тидеман (1781–1861) имало и един поет, който подарил 
на професора една своя стихосбирка. Тидеман разлис-
тил с подозрение подарената му книжка и прочел високо: 
„Любовното щастие премина през света, сърцето ми е пре-
пълнено до ръба.“

– Ще ви кажа нещо – извикал анатомът ядосано. – Вие 
трябваше да слушате по-добре, когато преподавах за анато-
мията на сърцето. Може би считате, че сърцето е леген за 
пране?…

ИЗВИНЕНИЕ
Големият руски хирург Николай Иванович Пирогов 

разказва за анатома Йозеф Готфрид Вахтер (1795–1854), 
австриец по произход, тогава на работа в Дорпат.

Вахтер, просектор при професор Лудвиг Цихориус, вед-
нъж бил апострофиран от него:

– Господин доктор Вахтер, вие сте по-глупав, отколкото 
позволяват руските закони.

На това Вахтер отговорил:
– Аз не познавам руските закони.

ЧУЖДА
Знае се, че Франц Йозев Гал (1758–1828) по формата на 

черепа се опитва да открие особеностите на характера. Вед-
нъж в една психиатрична болница той разговарял с един от 
болните и получавал от него доста разумни отговори. Гал 
опипал подробно черепа му и казал:

– Но как така стигнахте до лудницата? При вас не нами-
рам никаква следа от безумие. И в черепа ви липсва напълно 
органът на лудостта…

– Това вярвам – отговорил пациентът. – В главата, която е 
на моите рамене, не може да се намери; обаче тя не е моя, а 
ми е сложена, след като бях гилотиниран през революцията.

ЗА ДА ИМА И ТАКЪВ
Професор Михаел Висцаник (1792–1873), унгарец по 

произход, работел във Виена. Добър интернист, прославил 
се при епидемиите от холера и тиф, той има заслуги и за 
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реформите в психиатричното дело в Австрия. В прочутата 
кула на лудите в общата болница Висцаник премахнал око-
вите и се грижел за лечението на болните. Веднъж, когато 
бил при леглото на един пациент, чиято диагноза не можела 
да се постави, един от младшите лекари го попитал каква 
диагноза да впише на главната дъска.

Той отговорил на латински език:
– Пишете „възпаление на мозъчната ципа“, за да имаме 

веднъж и такъв случай в отделението.
Чудно ли е тогава, че днес се откриват нови и нови забо-

лявания?

КАКВО ОЩЕ
Виенският фармаколог Карл Дамиян Ритер фон Шроф 

(1802–1887) имал навика при изпит да повтаря: „И какво 
още“, заради което го наричали „професор Какво още“.

Ето как протекъл един изпит:
– Какви средства за изпотяване знаете?
– Всякакви горещи напитки – отговорил студентът.
– Какво още?
– Чай от липов цвят.
– Какво още?
– Една гореща лимонада.
– Какво още?
– Спиритус Миндерери.
– Какво още?
Студентът вече си бършел потта от лицето и когато този 

пак го попитал „Какво още?“, отговорил:
– Един изпит при вас, господин професоре.
Какво още може да добави един студент?…

НА ВОЙНА КАТО НА ВОЙНА
Великият руски хирург Строгов влязъл в едно кафене и 

казал:
– Поставили плакат „На война против мухите!“, а тук 

гъмжи от мухи!
– Ние воювахме с тях – отговорил келнерът, – но те бяха 

повече и победиха.
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ТОНОВЕ
По време на изпит при мюнхенския акушер-гинеколог 

професор Франц Карл Винкел (1837–1911) била въведена 
една бременна. Студентът я прегледал.

– Какво установихте?
– Аз чух сърдечните тонове на детето.
– За какви тонове и шумове трябва също да внимавате?
– За сърдечните тонове на майката.
– И още за какво?
Мълчание.
Винкел изгубил търпение.
– Вие трябва да знаете това. За какви тонове и шумове 

трябва да внимавате също така?
Той искал да му се отговори „Шумът на пъпната връв.“
Студентът станал нервен и запелтечил:
– Сърдечните тонове на детето, на майката и на бащата.
Всички се разсмели, но Винкел спокойно допълнил:
– Вие имате право, ако преглеждащият е едновременно 

и бащата.

ФИЗИОНОМИСТ
Хигиенистът от Грац професор Вилхелм Прауснитц 

(1861–1933) бил голям физиономист. Ако се случело на 
изпит да попадне на студент, чието лице му било непознато, 
той казвал:

– Позволете ми, господин студент, да ви се представя. Аз 
никога не съм ви виждал на моите лекции…

Сега преподавателите не са така възпитани.

ДЖУДЖЕТО МОЖЕ И ДА ЗАТРУДНЯВА
На един свой изпит виенският професор по съдебна 

медицина Валтер Шварцахер (род. 1892 г.) задал следния 
въпрос:

– Едно джудже живеело на осмия етаж на една къща. То 
се изкачвало с асансьора до петия етаж, а останалите три 
преминавало пеш. На слизане ползвало асансьора от осмия 
етаж. Това особено държание било споменато при един 
съдебен повод и трябвало да се обоснове от съдебномеди-
цинска гледна точка. Как си обяснявате това?
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Студентът не знаел какво да отговори и тогава професо-
рът му обяснил:

– Това е съвършено просто. Малкият човек е стигал само 
до копчето на петия етаж, тъй като обикновено копчетата 
са подредени от партера нагоре по една вертикална линия.

С МУЗИКА И БЕЗ МУЗИКА
На Рихард Билинг (род. 1888 г.), професор по хигиена 

във Виена, се случило следното.
Той запитал един студент какви начини на погребение 

може да има.
Студентът отговорил:
– С музика и без музика.
Естествено професорът отпратил веднага студента. След 

известно време същият се явил на изпит по съдебна меди-
цина при професор Шварцахер. Той прегледал изпитните 
протоколи за нанесените досега оценки и попитал:

– Вие ли сте господинът с музиката?
Студентът потвърдил. Тогава Шварцахер казал:
– О-о, та това е великолепен виц, чудесно! Можете да си 

вървите, подарявам ви изпита.
Това оправдава издаването и на тази книга, нали?

ПРОИЗВЕЖДАМ
– Хайде! Хайде! – крещял хирургът Йозеф Франсоа 

Малгайн (1806–1865) на един нещастен студент. – Дайте 
ми най-после един добър отговор. Можете ли да ми кажете 
какво се разбира под понятието творчество, производство?

– Произвеждам, произвеждам – запелтечил обърканият 
студент. – Произвеждам значи от нищо да направиш нещо…

– Е, добре, господине, ние ще ви произведем доктор…

ЩЕДРОСТ
При Лангенбек дошъл един баща със сина си, който 

глътнал петгрошова монета. Монетата била заседнала 
във фаринкса или в хранопроводната тръба. Лангенбек я 
извадил сръчно с помощта на т. нар. клещи за монети и я 
подал на учудения баща. Мъжът обаче изтеглил ръката си 
и извикал:

– О, не, господин професоре, моля запазете я за вас.
Студентите избухнали в бурен смях от тази щедрост.
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ЗАД КОЛОНАТА
В миналото първите университетски изпити по меди-

цина били по зоология, ботаника и минералогия, т. е. пред-
мети, към които повечето студенти не проявявали интерес 
и не посещавали лекциите. Затова на изпита се разигравали 
често сцени като тази.

Екзаминаторът по зоология професор Карл Клаус (1835–
1899) казал на един от студентите:

– Никога в живота си не съм ви виждал.
Студентът отговорил:
– Моля ви се, господин придворен съветник, аз седях зад 

колоната.
В аудиторията действително имало едно място зад коло-

ната, от което никой не виждал и не могъл да бъде видян.
– Това е ужасно – казал Клаус, – най-малко половината 

от моите студенти седят зад колоната.

КАКТО ПРЕДИ
Лайпцигския хирург Карл Тирш (1822–1895) бил прочут 

с пластичните операции, които извършвал с голямо търпе-
ние и старание, при които се проявявала неговата природа 
на художник. При него дошъл болен, чийто нос бил твърде 
пострадал, и настоятелно молил да го замени с друг. Нався-
къде, щом се появял, момчетата викали след него: „Ето, 
минава човекът без нос.“

Тирш изпълнил желанието му и оформил от кожата на 
челото доста сполучлив нос. След известно време той срещ-
нал пациента си и го попитал дали сега е доволен.

– Ах, господин таен съветник – отговорил пациентът, – в 
същност и сега е както преди. Където и да се покажа, мом-
четата викат: „Ето, минава мъжът с носа…“

АВАНС
Виенският хирург професор Юлиус Шницлер (1865–

1938) на времето бил най-добрият оператор на апандисити. 
Той притежавал и саркастичен хумор, който изпитвали 
върху себе си някои млади лекари и пациенти. Веднъж тряб-
вало да оперира пациент, който много разпитвал и искал да 
знае каква е смъртността при такива операции. Шницлер 
отговорил:
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– Два процента. Но днес съм взел аванс за следващата 
година…

НОЖИЦА
Тирш рядко допускал някой да пропадне на изпит. Той 

принадлежал към тези, за които резултатът от изпита не 
означава много. Нему било достатъчно, както казал веднъж, 
студентите да различават тлъстина от тумор. Но на дър-
жавен изпит трябвало да зададе въпрос и за разпознаване 
на инструментариума. На един студент, който не успял да 
назове нито един инструмент, той тикнал под носа обикно-
вена ножица:

– Знаете ли поне какъв е този инструмент?
– Ножица, господин професоре.
– Правилно, благодаря ви. Вие издържахте…

НЕ РАЗБИРАШ ТОВА
Хайм лекувал всички възможни трески с таблетки от 

арсеник. Много лекари, между които и Хуфеланд, не били 
съгласни с тази терапия.

– Какво ще правите – попитал Хуфеланд, – ако един ден 
трябва да отговаряте пред бога за толкова много арсеник?

– Ще му отговоря – казал Хайм и потупал Хуфеланд по 
рамото: – „Старче, ти нищо не разбираш от това!“

НЕ Е УТЕХА
При прочутия хирург Фридрих фон Есмарх (1823–1908), 

който има заслуги във военната хирургия, дошъл веднъж 
по-възрастен човек с молба да го прегледа и да види дали 
няма нужда от някакво хирургическо лечение. Страдал от 
силен катар, който в последните години се влошил. Есмарх 
го прегледал, но не намерил нищо застрашаващо.

– С това можете да живеете до 75-годишна възраст – 
казал той на пациента.

Пациентът отговорил:
– Екселенц, това за мене не е утеха, аз съм на 81…

БЕЗПЛАТНО ЛЕКАРСТВО
На времето много цененият интернист професор 

Хъмфри Ролстон, председател и на Медицинската акаде-
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мия, бил известен и с това, че не бил снизходителен към 
мнимите болни. Веднъж го повикали при една знатна дама, 
която упорито отказвала да напусне леглото, макар че явно 
била здрава. След като дълго я увещавал, той ѝ казал:

– Ако за две минути не станете от леглото, то аз ще легна 
при вас.

Двете минути изминали, но пациентката не се помръд-
вала. Тя обяснявала, че не може да става. Тогава Ролстон 
свалил сакото. Тя не се помръдвала. След това последвала 
жилетката. Все още никакъв резултат. Но когато Ролстон 
откопчал тирантите, жената скочила и с това доказала, че 
все пак няма парализа, както твърдяла.

СЪНЯТ
Че и един остроумен хирург може да претърпи пораже-

ние показва случаят с Антоан Луи (1723–1792), откривате-
лят на гилотината, който, освен по хирургия, четял лекции 
и по физиология при Парижкия университет. На една от 
своите прочути и винаги посещавани лекции, когато гово-
рел подробно за жаждата, видял, че един от студентите 
напуска аудиторията.

– Аха – извикал след него, – сигурно жаждата ви гони?
Всички се разсмели, но студентът спокойно отговорил:
– Не, сънят.

СРЕДСТВО ПРОТИВ ГОВОРЕНЕ
Известният анатом и хирург Джон Абернети (1761–1831) 

не обичал пациентите му да говорят твърде много. Веднъж 
казал на една дама, чието словоизлияние през време на пре-
гледа било твърде голямо:

– Покажете си само езика.
Когато тя сторила това, той продължил:
– Така, сега ще мога на спокойствие да ви прегледам и 

да ви предпиша рецепта. Само трябва да държите езика си 
отвън…

ЗАДОВОЛИТЕЛЕН
В началото на века в очната клиника във Виена препода-

вали Изидор Шнабел (1842–1908) и Ернст Фукс. Но докато 
лекциите на Фукс били много посещавани, то при Шнабел 
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аудиториите се пълнели едва към края на семестъра. Той 
имал навик да казва:

– Виждам някои, които са дошли, за да спечелят благо-
волението на лъва…

Обаче този лъв бил добродушен и когато на изпит сту-
дентът не отговарял добре, той допускал неговите приятели 
да го молят за още един въпрос и ако и на него не могъл да 
отговори, той пак се размеквал, докато накрая се появявала 
оценката задоволителен. Но случвало се да каже така:

– Четиримата господа студенти нямат никакво понятие 
за лечението на очните болести, но те ще ми дадат честна 
дума, че никога няма да решат да станат очни лекари. И 
така, в името на, бога – задоволителен. Но там има и една 
дама. Тя също нищо не знае. Какво да направя с нея? Но 
най-после и тя ще се омъжи, дяволите да я вземат – задово-
лителен…

УТРЕ ЩЕШЕ ДА БЪДЕ КЪСНО
Йохан Ополцер (1808–1871), един от основателите на 

известното Виенско медицинско училище, бил повикан 
веднъж настоятелно за някаква дреболия, при детето на 
много богато аристократично семейство. Ополцер прегле-
дал детето и казал:

– Действително е щастие, че ме извикахте така настоя-
телно. Утре щеше да бъде късно.

Когато разтревожените родители попитали дали болес-
тта на детето е наистина толкова сериозна, той отговорил:

– Не, това щастливо обстоятелство се отнася за мен само, 
тъй като утре детето щеше и бездруго да се възстанови.

ЛЕКУВАЛ ТРИМА
Адолф Кусмауд (1822–1902) който работел в Страсбург 

и между другото бил известен с въвеждане на стомашната 
сонда, като млад лекар лекувал един гостилничар от тежък 
бронхит. Една простуда принудила Кусмаул да пази леглото 
няколко дни. Когато отново отишъл при своя пациент, зава-
рил жена му в траур.

– Вчера го погребахме – казала тя, – обаче вашите 
лекарства действително бяха добри: до последния час му 
помагаха…
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Кусмаул се ядосал много на тази наивна забележка, но 
се утешил, както разказва в спомените си, с несполуката 
на един свой колега от младините. Той пък имал пациенти 
в съседно село. Когато дошъл пак в селото, срещнал хора, 
които носели два ковчега.

– Кои са тези? – попитал той.
– Това се двамата, които вие лекувахте.
– Обаче аз лекувах трима – извикал почти тържествено 

младият доктор.

КЪСНО
Пиер Ширак (1650–1732) бил интернист и анатом в про-

чутото медицинско училище в Монпелие. Когато заболял 
тежко, след всяко идване в съзнание си мерел пулса, след 
което отново изпадал в делириум. Веднъж отново посегнал 
към пулса и извикал:

– Много късно съм повикан, пуснахте ли му кръв?
– Не – отговорили.
– Сега – казал Ширак – човекът е умрял.
И следващата минута той вече имал право.

ТАЙНИТЕ НА МЕДИЦИНАТА
Херман Бьорхаве (1668–1738) учител на Ван Свитен 

бил най-големият лекар на своето време. След смъртта му 
била намерена една запечатана книга с надпис „Тайни на 
медицината“. Можем да си представим колко любопитни 
били всички към това произведение на големия лекар. Един 
англичанин я получил срещу голяма сума. С неописуемо 
напрежение той разчупил печата и в цялата книга намерил 
само една-единствена страница. Там могло да се прочете: 
„Дръж главата студена, краката топли и не си тъпчи твърде 
много червото.“

Според Бьорхаве това са всички тайни на медицината.

СИМПТОМ
Когато веднъж въвели от амбулаторията в аудиторията 

един много красив мъж, Нойман казал:
– Красив мъж. Има сифилис.
Диагнозата съвпадала.
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ТОЧНО ВИЕ ЛИ?
Изидор Нойман представил веднъж на студентите една 

пациентка, страдаща от скрофулоза, със следното описание:
– Тук вие виждате типичната картина на това заболяване: 

дебелия нос, сълзящите очи, подпухналото лице…
Пациентката, обидена от това изреждане, го прекъснала:
– Е, знаете ли, господин професоре, тъкмо вие не сте 

най-красивият…

БЮРО
Млада хубава чиновничка се явила при Нойман с оток в 

слабините. На Нойман естествено му била ясна причината 
на явлението. Обаче жената искала да го убеди, че отокът 
бил вследствие блъскането ѝ в бюро.

Нойман казал:
– Не ще е било бюро, а някакъв секретар.

ОБЕКТИВНА ПРИЧИНА
Берлинският дерматолог Оскар Ласар (1849–1907) пре-

гледал един пациент, оплакващ се от косопад. Ласар му 
предписал необходимото и казал, че трябва периодически 
да идва на проверка. Пациентът обяснил, че не живее в Бер-
лин и затова идването му ще бъде много трудно.

– Е, тогава изпращайте ми седмично за изследване косми 
от косата – казал Ласар. – Аз ще ги изследвам и ще ви пиша.

Така и направил пациентът – употребявал прилежно 
лекарството и след това изпращал проба от косата си на 
Ласар.

Космите били редовно изследвани, Ласар обаче не бил 
доволен от резултата и препоръчвал лечението да продължи.

Един ден пристигнало от пациента следното писмо:
„Многоуважаеми господин професор, приложени изпра-

щам ви пак няколко косъма. За съжаление обаче изпраща-
нето не може да продължи, тъй като това са последните“.

НАЙ-ВИСОКОПОСТАВЕНИТЕ
Когато Хиртъл стигнал пределна възраст и трябвало да 

се оттегли от преподавателската работа, студентите уредили 
в негова чест празненство в Софиензал. Хиртъл попитал 
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един приятел кой орден трябва да носи при такъв случай. 
Отговорът бил:

– При такъв случай се носи един, най-високият орден. 
Само когато се отива при най-висшестоящи държавни лица 
се носят всички ордени.

– Дай всичките ми ордени, за мен студентите са най-
високопоставените лица.

РОЖДЕН ДЕН
Академичното певческо дружество решило да направи 

серенада във вилата на Хиртъл по случай неговата 
70-годишнина. Трябвало да звънят няколко пъти, докато 
най-сетне се появил помощникът му доктор Фридловски, 
който явно се уплашил, като видял тълпата студенти.

Когато разбрал тяхното намерение, върнал се във вилата, 
за да уведоми Хиртъл. След известно време дошъл със 
съобщението.

– Господин придворният съветник поръча да кажа на 
господата, че всяко магаре става на 70 години. Това не е 
основание да бъде чествано. Господин придворният съвет-
ник моли да се откажат от каквито и да са овации, обаче 
кани всички в бирарията на Лизингер на свои разноски, на 
весел студентски гуляй.

Така и станало.

НЯКОГА
Рудолф Вирхоф (1821–1902), прочутият патологоанатом, 

който години наред властвал над цялата медицина в Герма-
ния, бил строг екзаминатор и между другото държал много 
студентите да определят съвсем точно цветовете. Едно 
обикновено определение на цвета като кафяво или зелено 
не му било достатъчно. Тогава студентът трябвало да каже: 
„сиво-кафяво с преливане към зеленикаво“. Един студент, 
който не дал задоволително определение, накрая бил запи-
тан ядосано:

– Какъв цвят има моят костюм?
Студентът отговорил смело:
– Вашият костюм, господин професоре, трябва да е бил 

някога син.
Този отговор спасил студента от сигурен провал.
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ЗА ЕДНА
Веднъж Фогъл изпитвал един студент за употребата на 

живачната паста против въшки.
– Напишете ми рецептата! – казал Фогъл. Студентът 

започнал да пише. Той знаел, че живакът е отрова и поми-
слил, че трябва да бъде много предпазлив.

И когато поднесъл рецептата, Фогъл казал сухо:
– Вие сигурно имате пред вид една въшка…

ОЦВЕТИТЕЛ
Когато през 1885 г. професор Герхард поел вътрешната 

клиника в Берлин, заварил между другите и един млад 
лекар – доктор Паул Ерлих. Той работел в едно помещение, 
по-малко от тогавашна баня, което наричал своя лаборато-
рия. Там се занимавал само с оцветяване на вълнени конци. 
От преглед и лечение на болните съвсем не се интересувал. 
Герхард го уволнил, но за Ерлих тези оцветителни работи 
били изходната точка на неговото издигане и неговите огро-
мни постижения.

ЗА ВСЕКИ СЛУЧАЙ
За неща, несвързани с научната работа, Ерлих бил много 

разсеян. За да му бъде върнат някой ръкопис, ако го загуби, 
той пишел отгоре: „Да се върне на професор Ерлих, Франк-
фурт на Майн, Шпайерхауз, срещу възнаграждение 10 
марки.“

БЕЗ БОЛНИ
Знаменитият френски лекар Клавдий Лалеманд често 

казвал:
– Колко хубаво нещо би била медицината, ако нямаше 

болни.

ПО ПУЛСА
Еразистрат (около 300 г. пр. н. е.), когото смятали за най-

добрия лекар на своето време, бил и много добър психолог. 
Като придворен лекар на цар Птоломей веднъж преглеж-
дал принц Антиохос, нападнат от загадъчна болест. При 
прегледа Еразистрат не намерил нищо, което би могло да 
обясни болестта. В този момент влязла Стратонике, робиня 
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на царя, и ето че Еразистрат вече не бил в неведение на диа-
гнозата. Той установил по пулса, който в момента прове-
рявал, че принцът е влюбен в красивата робиня и че този 
любовен конфликт е причина за болестта. Уведомил за това 
царя и го накарал да прекрати страданието на сина си, като 
предостави нему красавицата.

ХАЛЮЦИНАЦИЯ И ИЛЮЗИЯ
Берлинският невролог Мендел обяснява пред аудитори-

ята разликата между халюцинация и илюзия:
– Ако лежа в леглото и виждам в стаята да влиза ангел, 

това е халюцинация. Но ако от катедрата видя – при това 
Мендел фиксирал една много хубава студентка – в лицето 
на една от моите слушателки ангел, това е илюзия.

ДОПЪЛНЕНИЕ
Член на факултета при Лондонския медицински институт 

е назначен за почетен лекар на краля. Той горделиво напи-
сал на черната дъска в своя кабинет: „Професор Йенингс 
съобщава на студентите си, че е назначен за почетен лекар 
на Негово величество крал Джордж“.

Когато следобед професорът се върнал в кабинета, наме-
рил написано под неговата бележка следното: „Боже, пази 
краля!“

ЗА ХУЛИГАНСТВО
На Роберт Кох, когато бил още селски лекар, била изда-

дена заповед за наказание – „поради архитектурни промени 
на един конски обор без строително разрешение“.

На следващата пролет пожелал да постави в градината 
си кафез за скорци и предварително поръчал на архитект 
да му изготви строителен план с подходящ изглед отпред, 
встрани и отзад.

Роберт Кох получил втора заповед за наказание, но този 
път „за хулиганство“.

В ЛАБОРАТОРИЯТА НА КОХ
Един млад лекар, голям почитател на прочутия бакте-

риолог Роберт Кох, посетил веднъж лабораторията му. В 
момента ученият варял нещо в захлупен съд.
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– Добър ден, младежо – посрещнал го любезно Кох. – 
Хайде, познайте какво варя в този съд.

– Вибриони?
– Не.
– Стрептококи?
– Не.
– Спирохети?
– Не.
– Господин докторе, моите знания са изчерпани. Не мога 

да отгатна…
Тогава Кох повдигнал капака на съда и казал:
– Кренвирши, драги мой, кренвирши.

СИЛАТА НА ДОКУМЕНТА
Професор Рудолф Вирхоф влязъл в остър спор със своя 

асистент и в яда си му казал:
– Или аз съм луд, или вие!
Младият човек отишъл на преглед при специалист и 

когато лекарят установил, че е напълно здрав, поискал да 
му дадат медицинско свидетелство. После се явил при про-
фесора и му подал документа:

– Господин професоре, лекарският преглед установи, че 
не аз съм луд!

… И НА ТОЧНОСТТА
По време на изпит професор Рудолф Вирхоф посочил 

гърдите на един студент и го запитал:
– Кажете, колега, къде ще попаднем, ако пробием кожата 

на това място?
Студентът отговорил бързо и остроумно:
– В затвора, господин професоре!

БЕДНАТА ЖЕНА
В някои моменти на изпит Вирхоф бил много остър. Той 

не могъл да понася дори елементарни грешки, като напри-
мер ако някой вместо „дифтерия“ употреби „дифтеритис“.

Веднъж при един такъв случай попитал студента:
– На кого приличате повече, на вашата майка или на 

вашия баща?
Смутен, студентът отговорил:
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– Аз мисля – на моята майка!
– Бедната жена! – отбелязал Вирхоф, но все пак пуснал 

студента.

ПАЦИЕНТКАТА МИСЛИ
Емил Куйе (1857–1926), който винаги изтъквал внуше-

нието и самовнушението, като метод за лечение („Аз си 
казвам: добре ми е“), попитал веднъж санитарката, която 
се грижела за една тежко болна, как е пациентката. Бол-
ногледачката казала, че болната била много зле. Но Куйе я 
поправил:

– Не бива да се казва, че болният е зле; най-много може 
да се каже: „Болният мисли, че му е зле.“

Когато на другия ден Кейе попитал за същата болна, бол-
ногледачката отвърнала:

– Пациентката мисли, че е починала.

ОСЕМ
Когато Франк лежал на болнично легло, знаел, че то ще 

му бъде смъртният одър. Около него стояли осем лекари. 
Той се усмихнал уморено и казал:

– Спомням си за един гренадир от битката при Ваграм, 
който бе улучен от осем куршума – казал той. – И ето още 
едно доказателство, че са необходими осем куршума, за да 
бъде отпратен оттатък един френски гренадир…

ДИАГНОЗА
Какъв остър диагностичен поглед е имал Корвизар, 

показва следният случай:
Веднъж наблюдавал портрет на мъж и казал:
– Ако портретът е точен, този човек е умрял от сърдечен 

порок.
И това било наистина така.

НАЙ-ДОБРОТО ЛЕКАРСТВО
За английския лекар Летсъм се разказва, че веднъж бил 

повикан при една бедна жена. Той предписал дневно по 
един шилинг и смятал, че това е най-доброто лекарство. 
Парите изплащал до смъртта на жената.
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ВЯРНО ОРИЕНТИРАНЕ
Георг Хаук (1783–1848), директор на акушерската кли-

ника в Берлин, бил един от най-търсените акушер-гинеко-
лози на тогавашен Берлин. Веднъж бил повикан при много 
богата, знатна дама, която очаквала да роди, и охкала силно. 
Хаук седял в съседната стая и пиел любимото си питие – 
чай с шампанско. Съпругът на дамата му правел компания. 
От съседната стая се чували оплакванията на жената на 
френски език:

– О, колко съм нещастна! Аз ще умра!…
Хаук продължавал да пие спокойно.
– Но помогнете ѝ! – настоявал съпругът.
– Има време. Само търпение – казал Хаук, усмихвайки се.
Изведнъж от съседната стая се изкрещяло на немски 

език:
– О, боже, боже! Мили боже, помогни ми!
Хаук станал:
– Сега вече е време и ще ѝ помогна…

ФОН И В БЕЗСЪЗНАНИЕ
Когато Тренделенбург бил в Бон, довели при него в кли-

никата един студент, който след порядъчно пиене паднал 
от коня и изпаднал в безсъзнание. Тренделенбург не бил 
наясно дали се касае за мозъчно сътресение в тежка или 
лека форма, или за нещо по-лошо. Наредил да оставят сту-
дента на легло, за да почине известно време. След няколко 
часа отишъл при него, но той спял още. Тренделбург искал 
да го събуди, затова му изкрещял в ухото:

– Е, господин Байер, как сте?
Раненият отворил леко очите и казал:
– Фор Байер!
И заспал отново. Но Тренделенбург бил вече спокоен за 

диагнозата.

БЕЗПЛОДИЕ
Професор Леополд фон Дител (1815–1901), който освен 

хирургическа, имал и акушеро-гинекологична практика, 
разказва историята на една жена от село, която дошла в 
амбулаторията на преглед поради безплодие.
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Дител я прегледал и открил, че тя е раждала няколко 
пъти. Той споделил това с нея, а жената отговорила:

– Да, истина е, това бе по-рано; обаче от година и поло-
вина страдам от безплодие…

И ЗА ГРЕШКИТЕ
Зауербрух си поръчал портрет при Либерман. Но след 

продължителните позирания той загубил търпение и казал:
– Аз извършвам и най-тежките операции за два часа, а за 

един обикновен портрет вие изисквате да позирам 12 пъти.
Либерман отговорил:
– Да, но ако вие направите някоя професионална грешка, 

то ще я покрие зелената трева, а ако аз допусна грешка, тя 
ще виси на стената…

СЛУЧВА СЕ
Виенският психиатър Теодор Майнерт (1833–1892) 

влязъл веднъж в лекционната зала и казал:
– Часовникът е спрял, занесете го на часовникар.
Прислужникът отговорил, че той е бил вече при часов-

никаря.
– Да, това се случва. При лекаря и часовникаря никога 

не се знае дали нещо са помогнали – съгласил се усмихнат 
Майнерт.

БУМ
Гинекологът професор Ернст Бум (1858–1925) бил вед-

нъж в компания, състояща се предимно от генерали. И един 
генерал, който не познавал клинициста, се представил:

– Генерал от артилерията фон Швердфегер.
– Бум.
– Генерал от артилерията фон Швердфегер.
– Бум! Бум!
– Генерал от артилерията фон Швердфегер.
– Бум! Бум! Бум!
Домакинът трябвало да поясни, че не става дума за 

стрелба, а за човешко име.
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ПРЕПОРЪКА
Домашен лекар на Бисмарк бил професор Ернст 

Швенингер (1850–1924). Когато Бисмарк го повикал за 
първи път при себе си, казал му, че не обича да бъде раз-
питван много.

Швенингер отвърнал:
– Тогава бих препоръчал на ваше сиятелство да покани 

при себе си ветеринарен лекар, тъй като ветеринарните 
лекари лекуват, без да разпитват своите пациенти.

Може би този отговор сложил началото на едни приятел-
ски отношения.

ТРИМАТА ЛЕКАРИ
Когато Фалконе бил на смъртно легло, обръщайки се 

към своите колеги, им казал:
– За щастие, аз оставям след себе си трима отлични 

лекари.
– Кои са те? – попитали го те, като всеки от тях се надя-

вал да бъде споменало неговото име.
– Това са: водата, движението и диетата.

НЕОБХОДИМИТЕ ДОБРОДЕТЕЛИ
Големият клиницист Йохан Шьонлайн (1793–1864) 

работил в Цюрих и Берлин. На него трябва да се благодари 
за откриването на нишковидната гъба при кела. Той казвал 
на своите студенти:

– Един лекар трябва преди всичко да притежава себеот-
рицание и дарба за наблюдение.

За доказателство той разказал как са постъпвали старите 
лекари, които за да изследват захарта на урината, са пота-
пяли пръста си в чашата и след това са опитвали с езика 
сладостта на урината.

– Сега трябва и ние да го повторим – казал той, пъхнал 
пред студентите пръста си в чашата, също както са го пра-
вили старите лекари.

– А сега направете и вие така!
Бедните студенти пристъпили под ред и всички пока-

зали, че притежават необходимото за един лекар себеотри-
цание.

Тогава Шьонлайн допълнил:
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– Ето вие всички доказахте, че притежавате необхо-
димото себеотрицание. Но ви липсва истинска дарба за 
наблюдение. Иначе трябваше да забележите, че аз потопих 
показалеца, а облизах средния пръст…

ЩЕ БЪДЕ ПОЛЕЗЕН
Абделкадер постъпил на руска служба като военен лекар, 

но бил заловен от черкезите. Те го завели при Джамил, най-
опасния враг на русите.

– Оставете го да си върви – било неговото решение, – той 
ще ни бъде по-полезен, ако е при руснаците.

ИЗДЪРЖАЛ
На един студент, който се явявал на държавен изпит за 

трети път, Вирхоф казал:
– И без това наоколо тичат толкова глупави лекари… Вие 

издържахте изпита.

ЛЕКАРСТВО
Един новозабогатял запитал Вирхоф дали не знае добро 

средство против подаграта.
– О, да – отговорил Вирхов, – и то много добро сред-

ство. Да се живее дневно с три марки, които си спечелил със 
собствения си труд.

ДОРИ
Във Виенския медицински институт имало обичай, 

когато съответният професор отсъства при провеждане на 
изпита, да го замества деканът на факултета.

Веднъж Рокитански трябвало да замести професора по 
минералогия. Минералогията спадала към предварителните 
изпитни предмети на медиците. На кандидата бил даден 
камък, за да го определи. Студентът отговорил правилно. 
Тогава Рокитански запитал как този минерал кристализира. 
Тъй като студентът мълчал и при повторното запитване, 
Рокитански добавил:

– Засрамете се, това зная дори аз…
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С ПОДОБРЕНИЕ
В клиниката на лайпцигския психиатър Паул Емил 

Флексиг (1842–1929) имало болен, който страдал от мания 
за величие. Въобразявал си, че е Людовиг XVI. Флексиг го 
лекувал по нов метод, на който разчитали много. Когато 
след известно време го запитали дали новият начин на лече-
ние е дал резултат, той отговорил:

– О, резултатите са твърде скромни, сега той вярва, че е 
само Людовик XIV…

МОМЕНТИ НА ПРОСВЕТЛЕНИЕ
Емил Крепелин (1856–1926), големият мюнхенски пси-

хиатър, демонстрирал по време на лекция типичен случай 
на парализа у един мъж с мания за величие, който си въоб-
разявал, че е безкрайно богат. Крепелин го попитал колко 
богат е той, но пациентът заявил, че не желае да отговори.

– Защо не искате да кажете? – попитал Крепелин.
Болният се обърнал към аудиторията с думите:
– Тук виждам толкова господа, които винаги са готови да 

закърпят някого, затова е по-добре да премълча…
След като смехът на студентите поутихнал, Крепелин 

казал сухо:
– В психиатрията това наричаме моменти на просветле-

ние, моменти, в които болните забравят своята мания и раз-
познават истината…

КЪСОГЛЕДСТВО И САМООБЛАДАНИЕ
Пражкият професор по патологична анатомия Антонин 

Длоухи (1802–1888) бил силно късоглед и твърде скучен в 
своите лекции, които били слабо посещавани. Когато в края 
на семестъра студентите идвали при него за подпис, често 
им създавал трудности:

– Аз никога не съм ви виждал на моите лекции, а сега 
искате моя подпис – казал веднъж на един студент, който 
в действителност бил един от най-прилежните посетители.

Тогава се намесил друг студент:
– Но, господин професоре, аз действително съм го 

виждал често.
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Длоухи дал подпис и на двамата. Вторият студент никога 
не бил присъствал на лекциите му, но запазил присъствието 
на духа.

ИМЕТО НА МЪЖА
С името на Йозеф Хиртъл (1811–1894) са свързани много 

вицове. Неговите лекции са искрели от духовитости. Като 
екзаменатор не бил дребнав, за разлика от своя колега Карл 
Лангер, който с удоволствие се впускал в подробности. Вед-
нъж двамата заедно изпитвали един студент. Най-напред 
Лангер поставил своите въпроси. Той прикрил под ръкавите 
на секционната престилка един горен пищял, от който се 
подавала само една част, и студентът трябвало да покаже 
своите анатомични знания: дали е ляв или десен пищял, 
дали е на мъж или жена, възраст и т. н.

След това започнал да изпитва Хиртъл:
– Кажете ми още, тъй като сега можете, да наблюдавате 

цялата кост, как се е казвал мъжът, от какво е боледувал и 
къде е живял?…

ФУНКЦИЯТА НА ДАЛАКА
При изпит един студент, запитан от Хиртъл какво знае за 

далака, промълвил смутено няколко думи. Хиртъл го пре-
къснал и запитал:

– Каква е функцията на далака? Студентът казал:
– Извинете, господин придворен съветник, аз я забравих.
И сетне Хиртъл въздъхнал:
– Нещастни човече, Вие бяхте единственият, който зна-

еше това, и точно вие го забравихте…

СПОРЕД БАЩАТА
В първите години на своята практика при професор 

Парашкев Стоянов дошла на преглед младоженка със своя 
съпруг. Той я прегледал и казал: – Честито, бременна сте в 
осмия месец.

Младоженецът му възразил, че не може да бъде, тъй като 
те са женени от четири месеца и за честта на съпругата му 
зашлевил една плесница.
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След години при него идва отново едър мъж, нахълтва 
най-нахално в кабинета му, въпреки че по това време П. 
Стоянов преглеждал жени.

– Докторе – попитал високо той, – може ли на шест 
месеца да се роди петкилограмово дете?

Професор Парашкев Стоянов си спомнил предишния 
случай и съобразително отговорил:

– Може, ако бащата е едър.

ЕДИНСТВО
Психиатърът Карл Банхьофер (1868–1948), който рабо-

тил в Бреслау, а накрая в Берлин, казвал често:
– Само мненията на идиотите и полицаите са непокла-

тими…

ЦАР АЛКОХОЛ
Известният радетел на трезвеността д-р Харалампи 

Нейчев веднъж пристигнал в едно далечно село, събрал 
селяните в читалищния салон и започнал своята сказка:

– Алкохолът убива… алкохолът трови… алкохолът 
изражда…

След като говорил дълго против „бича на човечеството“, 
докторът си послужил и със следния, необорим според 
него, аргумент:

– Ще ви разкажа – рекъл той – един много типичен слу-
чай, който доказва най-красноречиво, че цар Алкохол е вре-
ден и убийствен. Някой си професор направил опит. Налял в 
устата на една здрава, добре охранена свиня половин литър 
ракия. И знаете ли какво станало с нея?

– Станала пияна свиня! – обадил се един шегобиец.
– Не! – прекъснал го докторът. – Един час по-късно сред 

големи мъки горкото животно умряло.
– Така е! – обадил се друг селянин. – То ракията не е 

дадена да я пият свинете.

ПРИЧИНА И СЛЕДСТВИЕ
– Обикновено следствието следва след причината. Но 

можете ли да ми посочите поне един обратен пример? – 
обърнал се знаменитият лекар Рудолф Вирхоф по време на 
изпит към един от своите студенти.
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– Ако вие, уважаеми професоре, вървите след ковчега на 
един от вашите пациенти – отговорил студентът.

ДА БЪДЕМ ДЕЛОВИ
Знаменитият патологоанатом Рудолф Вирхоф изпитва 

студент:
– Какво трябва да направи лекарят, за да помогне на 

болен, страдащ от остри болки в бъбреците?
– Преди всичко за успокояване на болките, аз бих му дал 

морфин – бързо отговорил изпитваният.
– Отлично! – го подкрепил Вихроф – А в каква доза?
Студентът се замислил, а после казал:
– Половин грам…
– А какво ще правите после с трупа? – делово попитал 

Вирхоф.

ВМЕСТО НАЗДРАВИЦА ЗА НАУКАТА
Както е известно, Галилей напълнил изобретения от него 

термометър не с живак или спирт, а с вино. Един от тези 
прибори великият учен изпратил на свой колега в Англия, 
като приложил записка, където пояснявал предназначени-
ето на прибора. По пътя записката очевидно се изгубила, а 
възможно е адресантът да не я разбрал.

Така или иначе, след известно време Галилей получил 
неочакван отговор:

„Виното действително е чудесно! Моля ти се, изпрати 
още.“

СЪОБРАЗИТЕЛНОСТ
Веднъж професор Вирхоф изпитвал свои възпитаници.
– Какво ще направите, когато към вас се обърне болен с 

изкълчена челюст?
Начинаещият медик, помисляйки малко, отговорил:
– В такъв случай често дава много хубави резултати 

силен и неочакван удар по челюстта. Аз, професоре, ще 
опитам да направя това.

Професорът удовлетворен кимнал с глава.
– А какво ще направите след това?
– После? – попитал студентът. – После бих се отстранил, 

за да не получа ответен удар.
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ЕДИНСТВЕНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ
Хелмхолц бил удостоен с много почетни звания. В един 

прекрасен ден той научил, че са го избрали вицеканцлер на 
капитела на пруския орден „За заслуги“.

Като добросъвестен човек, той се отправил към канц-
лера – известния граф Менцел, да се осведоми за своите 
задължения.

– Е, какво – отговорил Менцел, – мога само да ти пов-
торя това, което ми казаха, когато аз станах вицеканцлер:

„Единствено ваше задължение е да чакате, да умре канц-
лерът, за да заемете мястото му.“

СЕРИЯ ОТ СЛУЧАЙНОСТИ
Скоро след връчването на Нобелова награда на Алексан-

дър Флеминг за открития от него пеницилин, журналистите 
го помолили да отговори на въпроса: Как му се е удало да 
получи такова чудодейно лекарство?

– За откритието на пеницилина – отговорил Флеминг 
– способстваха няколко случайности, които следваха едно 
след друго. Аз бих останал цял живот фермер, ако майка ми 
и братята ми не ме бяха заставили да напусна родния дом и 
да отида в Лондон; не бяха ме приели в колежа „Сент Мери“, 
ако не бях добър плувец. Завършвайки учебното заведение, 
аз бих бил цял живот обикновен лекар, ако професор Райт 
не ми беше предложил да работя в неговата лаборатория. 
В нея аз направих своето откритие. После дълго липсваше 
подходящ случай, за да приложа пеницилина в лечебната 
практика. Такъв случай чаках 15 години. Той (страшно е 
да се каже) се яви през Втората световна война. Много от 
безнадеждно болните помолиха лекарите да изпитат моето 
„съмнително“ лекарство. То се оказа ефикасно…

ПО-ЧЕСТО СЕ СМЕЙТЕ!
Когато награждавали немския биолог Нонне с почетен 

парацелсовски медал, той съгласно обичая бил длъжен да 
произнесе съответна реч. Нонне, навършващ в момента на 
награждаването 92 години, казал:

– Много от присъстващите тук са вече немлади хора, за 
които е важно да пестят своите сили. Може би не на всички 
от вас е известно, че като намръщи челото си, човек трябва 
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да приведе в действие 30 мускули, а за да се разсмее – 
едва  13!

Така че повече се смейте, драги колеги и приятели!

„ПОДХОДЯЩ“
Преди да стане професор по балнеология в Прага, про-

фесор Хайнрих Киш бил лекар на баните в Мариенбад.
Веднъж при него дошъл пациент, който му предал писмо 

и казал:
– Домашният ми лекар ви поздравява и ви изпраща исто-

рията на моята болест. Искам да зная, дали мариенбадската 
вода ще ми бъде полезна.

Лекарят взел писмото, сложил го в джоба си и на след-
ния ден казал на пациента:

– Прочетох историята на вашата болест с голям инте-
рес. Вие сте напълно подходящ за лекуване с мариенбадска 
вода и веднага можете да почнете с по 2 чаши дневно от 
Кройцбрунер.

– Много добре – отговорил пациентът, – но бих ли могъл 
да ви помоля да ми върнете писмото, защото аз погрешка 
съм ви дал едно писмо от жена ми.

НЕВЪЗМОЖНО ЗА АМБРУАЗ ПАРЕ
Между Карл IX и Амбруаз Паре (1509–1590) (бащата на 

съвременната хирургия) се провел следният разговор:
– Надявам се, че ти ще лекуваш краля много по-щателно, 

отколкото бедняците.
– Не, Ваше величество, това е невъзможно.
– Защо?
– Защото аз лекувам тях така, както краля.

ОТПЛАТА
Френският художник Месоние живеел в провинцията. 

Любимото му куче си навехнало предния крак. Художникът 
повикал с телеграма от Париж прочутия лекар Релатон.

Без да знае, че се касае за болно куче, лекарят прис-
тигнал. Художникът го посрещнал, разправил му всевъз-
можни неща, а все не се решавал да представи „болния“. 
Лекарят, впрочем той бързал, слушал дълго и търпеливо, но 
най-после проявил нетърпение. Едва тогава художникът го 
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завел при кучето. Релатон останал неприятно изненадан, но 
все пак прегледал „пациента“, дал наставления за лечението 
и си заминал.

Наскоро след това Месоние отпътувал за Париж. Посе-
тил лекаря и пожелал да се издължи. Релатон обаче не искал 
и да чуе за пари, а предложил на художника:

– Вие умеете да рисувате, нали? Направете ми една 
услуга, както аз услужих на вас. Моят дърводелец ми 
изпрати преди малко гардероб, но цветът не ми харесва. 
Моля ви, направете го по-тъмен.

Нямало как – Месоние взел четката и нарисувал върху 
гардероба прекрасна картина. Така той се отплатил на 
лекаря.

ГОЛЯМО ИМЕ
Известният на времето си доктор Левре бил повикан във 

френския двор да акушира съпругата на престолонаследника.
– Вие сигурно сте поласкан от тази чест – му казал прес-

толонаследникът, – защото ще ви създаде голямо име.
– Ако нямах голямо име – отговорил спокойно доктор 

Левре, – нямаше да бъда тук.

ЗАЩО НЕ КАФЕНЕ
Професор Йохан Шьонлайн (1793–1864) бил твърде 

духовит и остроумен. Веднъж при визитация казал:
– Вие виждате болна, която отделя захар, а ето там и 

една млада майка, която отделя мляко. Липсва само паци-
ентка, която да отделя кафе. В такъв случай бихме могли да 
открием веднага кафене.

НЕ ВСЕКИ ПЪТ Е НАЙ-ВАЖНО КОЙ СИ
Парижкият психолог Марто посетил някаква болница 

за психично болни. През време на посещението се сетил 
за важен телефонен разговор. Взел слушалката, телефо-
нистката се опитала да осъществи връзката, но отсрещната 
страна не отговаряла. Минало доста време и Марто, излязъл 
из нетърпение, изкрещял:

– Госпожице, знаете ли въобще кой съм аз?
– Не – спокойно прозвучал отговорът от другата страна. 

– Обаче знам откъде се обаждате…
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СЪОБРАЗНО РЕДА
– Беше времето, когато имах кабинет в Монмартър – 

спомнял си Клемансо. – Един ден в кабинета ми влезе болен 
от туберкулоза. Без да затварям вратата на чакалнята, аз 
оставих пациента в единия ъгъл на кабинета и като човек, 
който много бърза, му казах: „Съблечете се!“ Докато паци-
ентът все още се събличаше, в кабинета влезе друг болен. 
Поставих и него в срещуположния ъгъл на кабинета си и му 
казах същото: „Съблечете се!“ Тогава влезе и някакъв мъж с 
розови страни. Виждайки другите двама да се събличат, той 
без колебание започна да се съблича и вече съвсем гол, ми 
каза с умолителен глас:

– Ако може да получа една служба в пощата.
Беше си помислил, че при мен е така: който дойде да ме 

моли за нещо, се съблича гол.

ЗА ВКУСА НА СУПАТА
Известният лондонски психиатър Дж. Монро обхождал 

психиатричната болница. В един коридор трима душевно 
болни, които явно работели в кухнята, го сграбчили и повле-
кли към казана с врящата супа. Монро се спасил благодаре-
ние на изключителното присъствие на духа.

– Почакайте малко – казал той, – позволете ми да се 
съблека, иначе моите обувки и дрехи ще ви развалят хуба-
вата супа!

БИВШ ФИГАРО
Известният немски лекар Ридингер на младини бил 

бръснар. Веднъж по време на упражнение по анатомия 
забелязал, че някакъв студент не може да наостри скалпела. 
Направил забележка на студента, но последният, син на 
богати родители, отвърнал троснато:

– Аз никога не съм бил бръснар и никога не съм острил 
бръсначи.

– Личи си – отговорил спокойно знаменитият лекар. – 
Ако бяхте започнали като бръснар, за вас никога нямаше да 
казват бивш бръснар…
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ПОКРИТО С ПРЪСТ
Английският лекар Джон Н. Редклиф (1826–1884) възло-

жил на един работник да му павира двора. Когато работата 
била привършена, Редклиф отказал да я заплати…

– Вие свършихте лоша работа – казал той. – Най-напред 
разкъртихте двора, а след това го засипахте с пръст.

Работникът му възразил:
– Ако всички хора, чиято лоша работа се покрива с 

пръст, не получават нищо, то и вие нямаше да притежавате 
тази къща.

И Редклиф платил, без да добави нито дума.

ТЕРАПИЯ СЪС ЗНАМЕНА
Юстинус Кернер (1786–1862) обичал шегите. Веднъж го 

попитали какво означава знамето, което се развява над ста-
ринната крепост. Лекарят отговорил:

– Виждате ли, драги мой, служебният ми участък е 
толкова голям, че е невъзможно да давам на хората добри 
съвети поотделно във връзка с годишните времена или при 
евентуални епидемични заболявания. При нужда аз виждам 
различни знамена: червеното значи, че трябва да се прави 
кръвопускане с вендузи или пиявици, зеленото – че трябва 
да се вземе средство за повръщане, а жълтото – да се опита 
със средство за разхлабване…

НЕ МЕ ИЗДАВАЙТЕ
Берлинският лекар доктор Ернст Лудвиг Хайм (1747–

1834) се разхождал с приятели до късно през нощта. И 
точно в момента на най-веселото настроение му съобщили, 
че го вика по спешност една от най-знатните му пациентки. 
С неудоволствие и малко несигурно той се отправил към 
пациентката, която заварил легнала на дивана. Тя стенела, 
въздишала и повтаряла, че ѝ е много лошо. Хайм поискал 
да провери пулса, но твърде дълго не могъл да го намери.

– Съвършено пиян! – измърморил той на себе си
– Господин таен съветник, не ме издавайте!

НАЙ-ДОБРОТО
Санитарният съветник доктор Херман Вилдермут, син 

на много известната поетеса Отилия, написал в албума на 
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щутгартската поетеса Тереза Кьостлин, когато тя лежала 
тежко болна:

„Хубава е поезията, хубава е идеята, 
издигнали духа в сияйна висота, 
но не забравяйте никога, никога: 
най-доброто в живота 
са белтъкът и маста.“

СИЛАТА НА КРАСНОРЕЧИЕТО
Един мъж бил обвинен в убийство. Обвиняемият отри-

чал категорично. Призовали Бергман като вещо лице. Той 
прегледал черепа на умрелия задълбочено и след това про-
изнесъл забележителна реч, с която разяснил най-подробно 
на съдебните заседатели, че нараняването на черепа не 
може да бъде предумишлено убийство. Говорел, изпълнен с 
патос, а и диалектно. Дали от мъчноразбираемия език, или 
от патоса на оратора, но изведнъж обвиняемият се надигнал 
от мястото си и обяснил:

– Най-добре е веднага да призная, аз го извърших.

КОМПЛЕКСНО
Мишел Барт, професор по анатомия и очни болести във 

Виена, бил повикан веднъж при императрицата. Като завър-
шил консултацията, императрицата се сбогувала с думите:

– Вземете това там – и посочила една кутия, в която бил 
хонорарът.

Барт взел кутията заедно с парите, а също така и масич-
ката, върху която била сложена кутията. Вероятно това е 
един от първите случаи на комплексно обслужване.

ПОЗДРАВЯВАМ ВИ
Главният лекар Йохан Вилхелм фон Вибел (1767–1847) 

бил придворен лекар на Вилхелм IV. Веднъж след визитата 
кралят се разделил с него с думите:

– Довиждане, скъпи Вибел, ние ще се видим тази вечер 
на празненството за ордените.

– Не – отговорил Вибел малко сърдито, – аз няма да 
дойда. Та нали няма да получа орден.

– Наистина ли? Трябва да погледна в списъка. – И кралят 
измъкнал списъка.

– Не, вие наистина не сте в списъка – уверил се кралят.
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– Какво щастие! Поздравява ви. И така, вие не трябва да 
идвате.

СЛЕДВАЩИЯ ПЪТ…
Известен със скъперничеството си владетел трябвало да 

бъде опериран. Операцията поел Карл Тирш (1822–1895). 
Той поискал хиляда марки за лечението. Владетелят считал, 
че това е твърде много, дори един фелдмаршал не получава 
толкова пари за един час работа.

– Е, следващия път нека да ви оперира фелдмаршалът – 
казал Тирш.

ЩЕ ЗАВИСИ ОТ ВАС
При Нойман дошла хубава млада жена с абсцес на седа-

лището, който трябвало да бъде отворен.
Като видяла Нойман да приближава към нея с ножа, тя 

попитала дали белегът ще се вижда.
– Това ще зависи само от вас – бил точният отговор.

ДИАГНОЗА
Интернистът Едмунд Нойсер (1852–1912) пътувал с 

приятел за своята вила. Срещу него седели дама и господин. 
Когато минали край вилата на Нойсер, жената казала:

– Там в онази къща през лятото живее един глупав про-
фесор от Виена.

Мъжът, който познавал Нойсер, я сбутал многозначи-
телно и тя разбрала какво е направила.

Когато по-късно слизали от влака, Нойсер казал на своя 
приятел:

– Жалко, но все пак исках да знам на основание на какви 
белези тя постави диагнозите си…

ПО-ПРЯСНО
Нойсер починал от злокачествен тумор на надбъбрека. 

Опитали да го спасят с операция, но било вече твърде късно. 
Туморът обхванал цялата област. Прекъснали операцията и 
за да скрият от него заболяването, поръчали да донесат от 
патоанатомичния институт някакъв бъбрек. Нойсер го раз-
гледал и макар че бил все още под действието на наркозата, 
казал:
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– Ако ми показвате бъбрек, господин колега, тогава поне 
ми сервирайте нещо по-прясно…

С ЦЕНАТА НА ТРУПА
Веднъж Вилхелм Роукс (1850–1924), известният ана-

том и основател на института за развитие на механиката в 
Лайпциг, бил поканен у хирурга Браман. Той знаел, че била 
поканена и една уважавана от него дама и пожелал тя да 
му бъде съседка на масата. Домакинята обаче отказвала 
да изпълни това желание. Тържествената вечер дошла и 
въпросната дама действително била на масата съседка на 
Роукс.

– Как постигнахте това? Нали ви казах, че аз не мога 
нищо да направя?

– Ах – казал Роукс, – това ми струваше много. Обещах на 
домакина моя най-хубав труп за хирургически упражнения.

ПРОСТО ЙОЗЕФ
Виенският хистолог Йозеф Шафер (1861–1939) като 

екзаминатор не бил по-строг от останалите. Въпреки това 
веднъж една студентка била така смутена, че не се обърнала 
към него нито с титлата „придворен съветник“, нито „про-
фесор“, а го нарекла „господин доктор“. В залата настанало 
весело оживление, което още повече се повишило, когато 
професор Шафер предложил:

– Моля ви, наричайте ме Йозеф!
Оттогава студентите наричали помежду си професор 

Шафер просто Йозеф.

ВСЕ ПАК РЕДОВЕН
Един от най-известните историци на медицината бил 

професор Аугуст Хирш (1817–1894). Впрочем в началото 
на своята кариера той се учил в някаква търговска къща във 
Франкфурт. Уволнили го, когато започнал да рисува кари-
катури върху търговските книжа. Изминали много години, 
през което време станал уважаван лекар. Веднъж го срещ-
нал един от предишните му шефове:

– Е, Хирш – му казал този, – ти, безполезен нехрани-
майко, какво излезе в същност от тебе?

– Редовен професор при университета в Берлин – отго-
ворил Хирш.
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– Значи все пак си станал редовен! – се учудил добрият 
търговец.

ЦЕЗАР
Произхождащият от известно лекарско семейство лон-

донски хирург Цезар Хокинс (1798–1884), един от най-
изтъкнатите хирурзи и анатоми на своето време, веднъж 
преглеждал лорд Честерфилд. Пациентът треперел силно. 
Хокинс го попитал:

– Защо треперите така?
Лордът намерил сили остроумно да отговори:
– Кой може да гледа един Цезар, без да трепери?!

ДИСКУСИОННА ТЕМА
Дали да се затварят раните от куршум, или да се отварят?
Това бил въпрос, с който хирурзите се занимавали дълго 

време. На един хирургически конгрес това била най-диску-
тираната тема. Тирш, който твърдо защищавал възгледите 
си, закривайки дебатите, казал:

– Да оставим отворени раните от куршум, а да закрием 
дискусиите.

ПО-ЛЕСНО
Хирургът Йохан Фридрих Дифенбах (1795–1847) при-

тежавал изключителен талант за козметични операции. 
Веднъж извършил операция на носа на един млад човек. 
Майката не била доволна от резултата и казала това на 
Дифенбах. Той ѝ отговорил:

– Мадам да се произведе цялото е по-лесно, отколкото 
една част от него, пък била тя и върха на носа…

В ИМЕТО НА ХИГИЕНАТА
Прочутият Луи Пастьор (1822–1895) е известен и със 

своята разсеяност. Веднъж бил поканен някъде на обяд. За 
десерт поднесли череши и той потапял всяка череша, преди 
да я изяде, в съд за вода, поставен пред него. Обяснил на 
сътрапезниците си, че прави това, за да се измият микро-
бите, които биха се намирали по черешите и които били 
вредни за организма. Но понеже бил доста разсеян, накрая 
изпил водата, в която преди това потапял черешите.
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ОПРОВЕРЖЕНИЕ
Когато Фрерик поискал един в същност незначителен 

професор да бъде назначен в клиниката по кожни болести, 
злите езици говорели зад гърба му, че го е направил, защото 
е бил излекуван от споменатия лекар.

– Какво? – извикал възмутен Фрерик, когато чул този 
слух. – Той да ме е излекувал от моята болест? Това не е 
вярно – и днес още я имам…

НАМЕРИХМЕ ТОВА, КОЕТО ОЧАКВАХМЕ…
Когато в клиниката на Фрерик умирал някой, той заедно 

с всички присъствал на аутопсията, за да види дали диа-
гнозата съвпада. Обикновено след това казвал: „Ние наме-
рихме това, което очаквахме.“

Веднъж диагностицирал ехинокок в черния дроб.
Аутопсията обаче открила десностранно възпаление на 

плеврата с ексудат. Някакъв дързък студент, присъстващ на 
аутопсията, се обърнал към другите, но така, че да го чуе 
Фрерик:

– Та това е един хубавичък ехинокок.
Фрерик казал спокойно:
– Щом може някой от нас да се заблуди така, представям 

си какви глупости ще вършите вие…

БЪРЗА ДИАГНОСТИКА
Кусмаул разказва за един свой колега от Регенсбург, 

който предизвиквал учудване у всички с бързите си диа-
гнози, заради което го наричали Абделкадер, в чест на уче-
ния емир от Алжир. Веднъж в клиниката на Хелиус дошъл 
някакъв зидар с подута буза. Абделкадер хвърлил поглед на 
бузата и веднага извикал:

– Абсцес на страната, веднага трябва да се отвори. Зида-
рят се изплашил, бръкнал с пръст в устата си и извадил една 
топка тютюн за дъвчене. Човекът бил дошъл само за да се 
осведоми за болното си дете…

НАИСТИНА БЛЕДИ ПОЗНАНИЯ
Виенският фармаколог Франц Брюке (род. 1908 г.) попи-

тал веднъж един студент как се употребява адреналин. 
(Адреналинът е хормон на надбъбречната жлеза, който 



63

действа свиващо на кръвоносните съдове.) Вместо да отго-
вори: във вид на капки или инжекции, студентът казал:

– Във формата на свещички…
А Брюке великодушно обяснил:
– Тогава ще постигнете един до голяма степен бледен 

задник.

ДОБРО ЛЕКАРСТВО
От Томъс Сиденхам (1624–1689), един от най-прочутите 

лекари-практици, е излязла поговорката, че за здравното 
състояние на един град е много по-важно присъствието 
на един добър клоун, отколкото получаването на двадесет 
магарета, натоварени с лекарства. На сина на своя приятел 
той препоръчвал: – Чети „Дон Кихот“, това е най-доброто, 
него аз лично употребявам най-често.

ВЪПРОС НА ВЪОБРАЖЕНИЕ
Професор Йохан Шницлер (1835–1893), известен 

ларинголог във Виена, трябвало веднъж да прегледа една 
артистка, която не се славела с особена нравственост. За да 
чуе дишането ѝ, помолил я да си свали роклята и корсажа. 
Тя все още се колебаела да стори това, та Шницлер нервно 
казал:

– Та направете го, моля ви се – все едно че не съм лекар…

ФОРМА И СЪЩНОСТ
Съпругата на Хипократ не се съобразявала с авторитета 

и положението на своя мъж и много често говорела, без да 
мисли.

Веднъж тя се обърнала към него и казала:
– Знаеш ли, като гледам нашия син, трябва да ти кажа, че 

никак не прилича на тебе.
– Нищо чудно – отговорил Хипократ. – Аз му дадох глав-

ното, човешката същност, а колкото за външната форма, при 
него тя е определена от майката.

НЕЩО, НЕОБХОДИМО ЗА ВНИМАНИЕТО
Лекциите на професор Ричард Ирвин по елементарна 

биология минавали вяло. Професорът разбрал, че неговите 
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лекции не представляват интерес за студентите и решил да 
намери изход.

В своята следваща лекция професорът трябвало да 
говори за първите изследвания на системата на кръвообра-
щението, извършени от доктор Уйлям Харвей. Ирвин наме-
рил костюм от XVII в., гримирал се като Харвей, изучил 
маниерите на онова време и така се явил пред студентите. 
Присъстващите в залата онемели. Всички слушали с прико-
вано внимание. Накрая изпратили лекцията с аплодисменти.

Дали някога, когато се говори за научните открития 
през шестдесетте години на XX век, лекторите ще четат 
лекциите с минижуп…

ЛЕКАРСТВО
Веднъж прочутият френски лекар Давид Грюби бил 

повикан да лекува някаква високопоставена дама, която сто-
яла неподвижна върху едно кресло като парализирана. При 
прегледа Грюби останал с убеждението, че се касае за едно 
самовнушение. Поискал да му донесат дървено масло и го 
хвърлил върху разкошния килим, постлан пред креслото на 
въображаемата болна.

– Ах, нещастнико! – възкликнала ужасена дамата. – Раз-
валихте ми персийския килим.

И веднага се изправила на крака. По този начин се изле-
кувала от въображаемата парализа.

СТЕПЕНИ НА НАГРАДИТЕ
Император Вилхелм ІІ не знаел как да възнагради Паул 

Ерлих, откривателя на лекарството против сифилиса:
– Не мога да му дам орден, тъй като той притежава 

всички, нито пък благородна титла, понеже е евреин, ще го 
назнача кралски доставчик.

ЛЕКАРСКИ ХОНОРАР
Хирургът от Лозанския университет Рукс бил извикан за 

тежка операция в Лион. На гарата го посрещнал домашният 
лекар на болния и му казал:

– Господин професоре, семейството на болния е много 
богато. Каквато и сума да поискате за труда си, не ще им се 
види голяма. В Лион е прието, когато бива повикан специа-
лист от другаде, домашният лекар да получи половината от 



65

хонорара му. Следователно ще трябва да поискате два пъти 
повече от онова, което смятате да получите като възнаграж-
дение.

– Разбира се, колега! – отвърнал с любезна усмивка Рукс.
Операцията излязла сполучлива и болният бил спасен. 

Щастливото семейство помолило прочутия хирург да опре-
дели възнаграждението си.

Рукс поискал пет франка.
Хората помислили, че не са разбрали добре и повторили 

молбата си.
– Да, да! – потвърдил Рукс. – Искам само пет франка и 

нито сантим повече.
Семейството дълго настоявало Рукс да промени сумата, 

но той бил непоколебим. Най-сетне му дали исканите пет 
франка. Тогава Рукс с любезна усмивка подал два франка и 
половина на лионския лекар:

– Колега, вземете своя дял.

С РЪКА НА СЪРЦЕТО, НО ПО-БАВНО…
При Хиртъл се явил студент, комуто предстоял изпит, и 

помолил за снизходително изпитване; преди всичко молил 
да му съобщи предварително въпроса, който ще му бъде 
зададен. Хиртъл попитал как е могъл да поиска от него 
такова нещо. Студентът обяснил, че майка му била тежко 
болна и той е трябвало да се грижи за нея, а да отложи 
датата на изпита не искал поради финансови съображения 
и т. н. Хиртъл му казал:

– Сложете си ръката на сърцето, тогава ще узнаете как е 
най-правилно да постъпите.

Студентът съзрял в това указание, че ще го изпитва за 
сърцето и учил най-усърдно тази глава от анатомията.

Действително професорът го питал за сърцето и сту-
дентът му изпял всичко, каквото бил научил. Само че той 
направил това толкова бързо, че за пет минути бил готов, 
докато тогава било прието изпитът да трае четвърт час. Но 
Хиртъл искал да помогне на студента и казал:

– Вие говорихте много вярно, обаче така бързо, че слу-
шателите едва ли са могли да ви следят. Разкажете всичко 
това още веднъж, обаче по-бавно…

И така минали 15-те минути.
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ПАТЕНТ
Когато известния руски биолог Мечников бил в Париж, 

при него дошъл необикновен посетител.
От името на парижките търговци той помолил учения 

да им разреши да произвеждат кисело мляко с помощта 
на открития от Мечников „бацилус булгарикум“, като и 
той участва в печалбата. Мечников отказал категорично. 
Въпреки това търговците и фабрикантите не го оставяли на 
мира. Тогава на Мечников му хрумнала блестяща идея. Той 
повикал институтския портиер и му предал някаква хартия, 
която да отнесе на търговците, с думите:

– На този лист е написано, че им предавам безвъзмездно 
всички мои права за приготвяне на кисело мляко. И ако 
предприятието им успее, искам да ми доставят ежедневно 
по два буркана кисело мляко.

МЕЖДУ ГЕНЕРАЛИ
Знаменитият професор по анатомия Грубер не признавал 

никакви началства. Веднъж в хирургическото отделение на 
академията, където работел, дошъл някакъв генерал, баща 
на провинил се студент.

Генералът помолил портиера да извика професора, за да 
се изяснят, обаче Грубер отказал да го приеме и да разговаря 
с него.

Генералът се разгневил много и повторно изпратил пор-
тиера да каже на Грубер веднага да дойде при него. Грубер 
обаче търпеливо изслушал портиера и отвърнал:

– Кажи на този генерал, че аз съм генерал в анатомията. 
Това значи, че сме равни и ще го приема, когато аз реша.

ПОЛЕЗЕН СЪВЕТ
Както разказва една индийска легенда, знаменитият 

лекар на Овсама заболял тежко. Посещавали го много 
негови познати. Те седели край леглото на болния до късно 
и с това утежнявали състоянието му. Докато един от много-
бройните му посетители го попитал:

– Скъпи приятелю, дайте ми един какъвто и да е съвет.
– Ако сте дошли да посетите болен, не се заседявайте 

дълго при него – отговорил мъдрият лекар.
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ЧУДО ЛИ?
В къщата на великия Хипократ (460–377 пр. н. е.) имало 

свещени змии. Веднъж авгурите се затичали към знамени-
тия лечител, викайки:

– Чудо, стана чудо! Една свещена змия се уви около 
крака на масата.

– Чудо ли? – изсмял се Хипократ. – Чудо би било, ако 
кракът на масата се беше увил около змията…

ОБИЛЕН МАТЕРИАЛ
Завръщайки се от африканска експедиция, където изу-

чавали сънната болест, немският микробиолог Роберт Кох 
(184–1910 г.) предал в комисията на райхстага подробен 
отчет за своите наблюдения. След известно време бил пови-
кан в Райхстага на прием при високопоставените чинов-
ници. Очаквайки приема, Кох се разположил в зала, където 
заседавала комисия по държавния бюджет. После на приема 
Кох не се сдържал да се пошегува:

– На мен ми се струва, че тежките лишения, които поне-
сох в африканската експедиция, не са били особено необ-
ходими. Обилен материал за изучаване на сънната болест 
мога да получа и тук, наблюдавайки поведението на много 
депутати по време на заседанието на бюджетната комисия.

Обилен материал за сънната болест може да се получи и 
в нашия парламент.

ЗА ИНТЕЛЕКТА
На заседание на московските психиатри трябвало да се 

изнесе доклад за интелекта у животните.
Когато докладчикът се качил на катедрата, председате-

лят на събранието – известният руски учен Н. Бугаев, нео-
чаквано му задал следния въпрос: „Какво е това интелект?“

Докладчикът се смутил. Бугаев започнал да пита един 
след друг всички присъстващи. Никой не знаел. И тогава 
Бугаев произнесъл своето решение: „Виждайки, че никой 
не знае какво е това «интелект», не може и дума да става за 
интелект у животните. Обявявам заседанието за закрито.“
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И СЪЛЗИТЕ ПОМАГАТ
Знаменитият физиолог Херман Хелмхолц, разхождайки 

се из парка, видял плачещо момиченце. Оказало се, че в 
окото му попаднала прашинка. Ученият извадил джобна 
лупа и започнал през нея да разглежда окото на момичен-
цето. Неочаквано той забелязал, че при определено положе-
ние на лупата лъчите падали през зеницата на задната стена 
на окото и ярко го осветявали. Хелмхслц веднага разбрал 
важността на откритието. По-късно той усъвършенствал 
случайно открития способ и изобретил очното огледало – 
неизменен атрибут на съвременните офталмолози.

Ето и извода: „Понякога и сълзите помагат“!

И КАКВО ВИ БОЛИ?
Някой искал да подиграе известния лекар д-р Роберт 

Кох, като го запитал:
– Извинете, вие не бяхте ли ветеринарен лекар?
– Да – отговорил скромно Кох, – какво ви боли?

МЕЧТИТЕ СПОРЕД НАУКАТА
Като ученик в гимназията немският учен Паул Ерлих 

трябвало да пише съчинение на тема „Животът е мечта“. 
Ерлих написал следното:

„Мечтите са резултат на функциите на нашия мозък, а 
функциите на мозъка не са нищо друго, освен окислителни 
процеси… Мечти – това е нещо като фосфоресценция на 
мозъка.“

Като прочел съчинението, учителят яростно възкликнал:
– От тези позиции картината „Джоконда“ е просто двеста 

грама бои, размазани на платното!

ПАК СЪЩОТО
При известния виенски лекар Нотнагел дошъл за пре-

глед търговец-скъперник. Той знаел, че за първата визита 
лекарят взима 100 крони, а за следващите по 25 и решил да 
го измами.

– А-а, скъпи докторе – казал широко усмихнат той, – ето 
ме отново при вас.

Лекарят имал добра памет и веднага разбрал в какво се 
състои работата. Като прегледал набързо търговеца, казал:
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– Няма изменения. Продължавайте да взимате това, 
което съм ви предписал!..

ПРЕДИ СИМПСЪН
Английският хирург Джеймс Симпсън (1811–1870) пръв 

използвал при операция хлороформ за обезболяване. Този 
факт предизвикал страшно недоволство сред духовенството.

– Не трябва да се облекчават болките на хората – казвали 
свещениците, – тъй като създателят е изпратил мъките за 
земните грехове.

На това Симпсън отговорил:
– А нима самият създател не е първият, който е напра-

вил безболезнена операция? Та нали като вадел реброто на 
Адам, преди това приспал своя пациент!

СПОРЕД ЦЕЛТА
Повикали д-р Хедис, професор в Утрехтския универ-

ситет, в двореца на Луи Бонапарт на консилиум при тежко 
болния принц. Лекарят се явил в мундир, но без шпага, 
което нарушавало дворцовия етикет. Прислугата отказал да 
го пусне.

– Но аз съм извикан на консилиум – възразил той.
– Да, но без шпага не можем да ви допуснем в двореца 

– възразили му.
Лекарят смръщил сърдито вежди и казал:
– Аз съм дошъл не да убивам принца, а да го спасявам от 

смърт… – и чак тогава го пуснали.

НАПРЕДЪК ВСЕ ПАК ИМА
Някакъв студент, който редовно отсъствал от лекции за 

втори път се явявал на изпит при Рьонтген.
– Кой ви е чел лекции? – попитал ученият.
Студентът изброил няколко имена.
– Както виждате, този път вашите работи вървят по-

добре отколкото миналия път. Вие вече знаете имената на 
професорите, чиито лекции трябва да слушате.

В СТИЛА НА ДЮМА
Английският бактериолог Роналд Рос при своите научни 

наблюдения под микроскоп наблюдавал чудесни повести, 
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романи и мелодрами. По повод на една такава битка между 
белите кръвни телца и тънките израстъци на маларийния 
причинител той писал на свой приятел: „Той (израстъкът) не 
преставаше да мушка фагоцита под ребрата и в разни места 
на тялото му, докато онзи не се обърна и не побягна…“

ЗА КУЧЕТАТА
Приятелите на великия руски физиолог Иван Петрович 

Павлов веднъж събрали неголяма сума, за да може той да си 
купи нов костюм, тъй като старият бил вече съвсем изно-
сен (младият изследовател току-що започвал своята научна 
дейност).

– Благодаря ви, приятели! – казал смутено Иван 
Петрович.

На следващия ден той се появил в лабораторията с 
радостни, сияещи очи. Ръцете му здраво стискали дълги 
въженца, на които били привързани разноцветни лаещи 
псета.

– Не можете да си представите колко навреме ми дой-
доха тези пари – казал той. – Сега мога да правя доста по-
нашироко опитите си. Костюм!… Но моля ви се! Този може 
да се носи още дълго време.

ЗА ЗАЙЦИТЕ
Холдейн бил безстрашен експериментатор и често 

използвал себе си вместо опитно зайче.
За да изследва умората на организма, ученият се затво-

рил продължително време в херметична камера с преситен 
с въглекисели газове въздух. Друг път той сериозно се отро-
вил, като изпил натриев бикарбонат и солна киселина. В 
резултат на това се установило, че амониевият хлорид може 
да предизвика конвулсии у децата.

В отговор на въпроса, защо се подлага на опитите, а не 
експериментира върху заек, Холдейн отговорил: „Трудно е 
да се убедим как се чувства заекът в този или онзи случай. 
Освен това едва ли зайците горят от желание да сътрудни-
чат на учените…“
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ИЗХОД МОЖЕ ДА СЕ НАМЕРИ
Лекциите на Рьонтген в Мюнхенския университет неви-

наги се посрещали с внимание и понякога ставало твърде 
шумно. Изгубил търпение, веднъж Рьонтген отбелязал:

– Ако господата, които сега разговарят един с друг, пре-
минат в състоянието на тези студенти, които спят на моите 
лекции, то това безусловно ще се понрави на онези студенти, 
които са дошли тук, за да чуят – лекциите.

ЗА БЕЗСМЪРТИЕТО
Когато биологът Ернст Хекел узнал, че неговият колега 

Йохан Хале вярва в безсмъртието на душата, с възмущение 
го попитал:

– Как можете вие, астроном, да вярвате в нещо подобно?
Хале отвърнал:
– Аз вярвам не в моята безсмъртност, а във вашата!

ЗА ДА БЪДАТ РАВНОСТОЙНИ
Веднъж френският лекар Мизобен се скарал с един свой 

приятел. Работата стигнала до дуел. Но в сравнение с тън-
кия Мизобен противникът бил много пълен. Той възразил, 
че условията на дуела не са еднакви. Тогава Мизобен пред-
ложил остроумен изход от положението.

– Предлагам – казал той – да нарисуваме върху вашата 
фигура с тебешир моя силует и всички удари, нанесени с 
шпагата извън тези очертания, ще се считат за невалидни.

Противникът на Мизобен предпочел помирението.

БЪДЕТЕ ТОЧНИ И НОСЕТЕ БАНДАЖ
Професор Г. А. Захарин, забележителен руски диагнос-

тик, се отличавал с буен характер и невъздържан език.
Майката на една девойка от Пятигорск установила пис-

мена връзка с него, молейки го да излекува четиринадесет-
годишната ѝ дъщеря, тъй като усилията на местните лекари 
се оказали безуспешни.

Захарин назначил приемно време, но влакът закъснял 
и майката с дъщерята се явили в кабинета на професора с 
повече от един час закъснение.

Професорът излязъл от кабинета и ги посрещнал 
сърдито:
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– Какво правите! Чакам ви повече от час. Веднага вън. 
Чувате ли?

И изпращайки ги вече навън, продължил:
– Да не сте посмели да ме безпокоите повече… А девой-

ката трябва да носи бандаж! Има спадане на бъбреците!…

ЗА СЕГА НЕ Е ВЪЗМОЖНО
Някой пуснал слух за смъртта на вече възрастния 

Александър Хумболт. Във връзка с това един природоиз-
питател писал до приятел на Хумболт, че има желание да 
измери черепа на покойния учен.

Хумболт, в ръцете на когото попаднало това писмо, отго-
ворил собственоръчно:

– За съжаление не мога да ви бъда полезен с моя череп, 
тъй като ще ми е необходим още известно време. В бъдеще 
той е на ваше разположение.

НИКОГА НЕ ЗНАЕМ ВСИЧКО
Завеждащ катедрата по хирургия при Московския уни-

верситет професор С. И. Спасокукотски често повтарял 
пред своите асистенти и студенти:

– Истинският лекар разбира добре, че знае много малко, 
а фелдшерът предполага, че знае всичко.

И за да потвърди, че самомнението е опасно, привеждал 
следния случай:

– Веднъж влязох в московския трамвай от предната 
врата. Един непознат човек става и каза: „Моля ви, профе-
соре, седнете.“ „А вие откъде ме познавате?“ – попитах аз. 
„Как да не ви познавам! Та вие ме оперирахте и ми спа-
сихте живота.“ „Какво беше вашето заболяване?“ „Запом-
нил съм диагнозата за цял живот. Прочетох я на болничния 
лист, когато медицинската сестра излезе за малко.“ „Какво 
бях написал?“ „Две латински думи: «Екзитус леталис»“ 
(смъртен изход).

Действително никога не знаем всичко.

ЗАДРЪЖТЕ ТАКА
Янош Балаши, прочут професор-хирург, не обичал паци-

ентите му много да говорят.
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Веднъж млада дама се обърнала към него за съвет, но 
толкова била многословна, че ученият не могъл нищо да 
каже.

Ядосан, професор Балаши най-накрая се намесил:
– Моля, покажете си езика.
Дамата послушно си изплезила езика.
– А сега задръжте така, докато аз самият кажа нещо.

АКО БЪДЕМ ТОЧНИ…
Английскит лекар Ямсон бил прочут със своето остро-

умие. Веднъж няколко студенти го срещнали на улицата, и 
решили да се пошегуват с него. Застанали срещу него и го 
поздравили:

– Добро утро, сър Ямсон! Как сте?
– Благодаря! Много съм добре. Но аз нямам честта да ви 

познавам.
– Как тъй? Нали преди няколко дни се видяхме в зооло-

гическата градина.
– Извинявайте! Там видях толкова много маймуни, че ми 

е невъзможно да запомня лицата на всички.

САМО ЕДИН КИЛОГРАМ РАЗЛИКА
– Аз тежа точно килограм по-малко от великия 

Александър Хумболт – отбелязва някакъв биолог.
– Напълно възможно – отвърнал колегата му. – Жалко 

само, че този килограм се пада на вашата глава.

СПРАВЕДЛИВ ДУЕЛ
През време на холерната епидемия в 1866 година 

известният лекар Брюгеман бил обиден от някакъв офицер.
Стигнало се до дуел. Понеже обиденият бил лекарят, той 

трябвало да избере оръжието.
В 6 часа сутринта пристигнали на уреченото място двете 

страни със своите секунданти.
– Какво ще изберете, саби или пистолети? – запитали 

лекаря.
– Нито едното, нито другото – отговорил той и повикал 

своя слуга, който носел една кошница, съдържаща два съда 
с кисели краставички и дванадесет незрели ябълки.
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– Ето оръжията, които аз избирам – казал лекарят. – 
Всеки от нас ще изяде по една порция кисели краставички 
и след това по 6 зелени ябълки. Изходът ще предоставим на 
холерата.

Офицерът пребледнял и предпочел да поиска извинение 
от лекаря, отколкото да изяде краставиците и ябълките.

СЕРИОЗНА ЗАПЛАХА
Прочутият с разсеяността си Отто Швайцер заплашва 

свой пациент:
– Ако не внимаваш и не изпълняваш съветите ми, първо 

ще ослепееш с едното око, след това с другото и така ще 
продължи, докато ослепееш напълно…

ЗА ТЕОРИЯТА НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ
За да накара студентите правилно и добре да изучат 

между другото и теорията на вероятностите, Джеймс Уат 
им разказал за една история с лекар, който неправилно раз-
бирал тази научна теория. Като преглеждал един болен, 
същият този лекар му казал:

– Вие сте много сериозно болен! От десет души, които се 
разболяват от тази болест, девет умират! Болният, разбира 
се, се разстроил още повече от думите на лекаря.

– Но на вас ви потръгна – добавил лекарят. – Девет мои 
пациенти, болни от тази болест, вече умряха.

Радвайте се! Вие сте десетият. Непременно ще 
оздравеете…
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ВЪПРОС НА ГЛЕДИЩЕ
Хайнрих Хайне лежал тежко болен в болницата. Няколко 

дни преди смъртта му, две медицински сестри го пренасяли 
с чаршаф от едно легло на друго.

– Как се чувстваш, драги? – попитал го посетителят.
Хайне болезнено се усмихнал и отговорил:
– Много добре! Както виждаш, жените ме носят на ръце.

НЕДОМИСЛИЛ
Френският маршал и председател на републиката 

Макмахон посетил една военна болница. Спрял се до лег-
лото на болен и го запитал:

– От как сте болен?
– От тифус.
– О, тифусът е ужасна болест! За съжаление, страдал 

съм от нея. Прекарах я в Алжир. От тифуса хората или уми-
рат, или остават идиоти за цял живот.

– И вие не умряхте? – запитал болният.
– Както виждате – не! – отговорил с достойнство висо-

кият държавен мъж.

АЛТЕНБЕРГ И ЛЕКАРЯТ
Виенският писател Петер Алтенберг не се чувствал 

добре и отишъл на лекар.
– Какво пиете? – попитал лекарят.
– Вино.
– Колко?
– По един литър на ден.
– Пушите ли?
– Да.
– Трябва да оставите пиенето и пушенето!
Писателят си взел шапката и си тръгнал.
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НЕ Е НУЖНО ДА СЕ ЗАСТРАХОВА
В дома на Бернард Шоу пристигнал агент на застрахова-

телен институт.
– Желая да застраховам живота ви – казал той.
– Моля? Излишен труд – усмихнал се Шоу. – Нима вие 

не знаете, че аз съм безсмъртен?

ЖИВОТЪТ
Един човек попитал Конфуций:
– Учителю, какво нещо е смъртта?
– Сине мой – отговорил мъдрецът, – как искаш да ти 

кажа какво нещо е смъртта, като не знам още какво нещо 
е животът!

ДОСТОЙНА СМЯНА
След смъртта на Карузо неговият импресарио започнал 

да търси заместник на великия певец. В качеството на кан-
дидат се явил един млад певец. Прослушвайки го, импреса-
риото възкликнал:

– Ах, господине, вие напълно бихте могли да замените 
покойния Енрико!

– Така ли смятате? – с възхищение попитал поласканият 
певец.

– Да, ако бяхте умрели вместо него.

НЕИЗБЕЖЕН СКАНДАЛ
Веднъж един млад, посредствен музикант срещнал 

Пучини и язвително му подхвърлил:
– Ти си вече стар, Джакомо. Необходимо е да напиша 

траурен марш за твоето погребение и за да не забравя, ще 
започна още утре.

– Какво пък, пиши – въздъхнал Пучини, – само се страху-
вам, че това ще бъде първият случай, когато ще се освирква 
погребение!

ЗАБРАНЕНА ТЕМА
Обер не обичал пред него да се говори за смъртта. Зна-

ейки това, негов приятел закачливо подхвърлил:
– И все пак, когато и да е, вашият час ще удари!
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– Нищо, ще го пропусна край ушите си – спокойно отго-
ворил Обер.

ПРИВЛЕКАТЕЛНА ИДЕЯ
След смъртта на Майербер неговият племенник се обър-

нал с молба към Росини да прослуша траурния марш напи-
сан от него в чест на покойния композитор.

– Е, как го намирате? – нетърпеливо попитал авторът на 
марша, едва завършвайки изпълнението.

– Какво да ви кажа? – отговорил Росини. – Мисля, че би 
било много по-хубаво, ако чичо ви беше съчинил траурен 
марш във ваша чест.

МОЛИЕР И ЛЕКАРИТЕ
Молиер не обичал лекарите. Веднъж, когато бил болен и 

лежал в леглото, прислужникът му влязъл в стаята и съоб-
щил, че е дошъл лекар, изпратен от приятел на писателя.

– Кажи на този господин – отвърнал Молиер, – че когато 
съм болен, не приемам никого.

ЛЕКАРЯТ НА ПАПАТА
Гражданите на Рим се почувствали много нещастни, 

когато на папския престол седнал папа Адриан IV; нито 
знаел езика им, нито пък ценял поезията и изящните изку-
ства. Смъртта му била посрещната с радост. След погре-
бението вратата на папския лекар била украсена с венец с 
надпис:

„От Сената и от гражданите на Рим на освободителя на 
отечеството.“

ВСИЧКИ ИСКАТ ДА ЖИВЕЯТ
Марк Твен твърдял:
– Болен или здрав – всеки три месеца ходя на лекар. Нали 

и той трябва да живее. Ако лекарят ми предпише лекарство, 
аптекарят ми го приготвя. Нали и той трябва да живее. След 
това изхвърлям лекарството на боклука.

– Но защо? – запитали го приятелите му.
Марк Твен разперил ръце и отговорил:
– Защото и аз искам да живея.
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РЕЦЕНЗИЯ
Бърнард Шоу на младини пишел театрални и музикални 

рецензии за един лондонски вестник. Изпратен от редак-
цията да чуе хора на дружеството на лекарите той написал 
много кратка рецензия:

„Вчера пяха лондонските доктори. Да се слуша тяхното 
пеене, разбира се, може; обаче по-добре е да им се напомни 
клетвата, която те са давали при получаване на медицин-
ските си дипломи да мълчат“.

ДЖИЛИ СЕ ВЪЛНУВА
Известният италиански певец Бениамино Джили бил 

опериран под наркоза. От вълнение артистът започнал да 
брои съвсем погрешно:

– Едно… пет… осем…
Лекарят го помолил да брои по-внимателно, но Джили 

отговорил:
– Господин докторе, не забравяйте, че се намирам в 

много затруднено положение – аз не водя със себе си своя 
суфльор.

АТМОСФЕРНИ ПРОМЕНИ
Карузо пристигнал в Париж, за да изнесе няколко спек-

такъла. Обаче след първия певецът се простудил и не могъл 
да пее. Директорът на операта започнал да се възмущава:

– Какво да правя? Не разбирам, как можахте през лятото 
да се простудите?

– Не разбирате? Ще ви обясня – отговорил рязко певе-
цът. – Първо, залата беше нагорещена от ентусиазма на пуб-
ликата, след това буря от овации, и накрая, хладен прием от 
критиката. Нима това не е достатъчно?

СЛУЖЕБНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ
Хайне бил вече на смъртния одър. Неговата жена коле-

ничила до него, се молела на бога да прости греховете на 
мъжа ѝ.

– Бъди спокойна – казал ѝ Хайне, – той ще ми прости: 
това му е служебно задължение.
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АЛЕКСАНДЪР ДЮМА
Александър Дюма-баща обядвал с доктор Жистал, който 

го помолил да му напише няколко реда за спомен. Алексан-
дър Дюма се съгласил, помислил малко, взел перото и напи-
сал следните думи:

„Откак доктор Жистал лекува жителите на Париж, бол-
ниците са излишни – със земята ги сриват…“

Докторът, който четял над рамото на Дюма написаното 
дотук, не се стърпял и със задоволство прошепнал:

– Ах, какъв сте ласкател!
Но перото на Дюма продължило да пише:
„…а вместо тях гробища откриват.“

АЛЕКСАНДЪР ДЮМА
Лекарят се обърнал към умиращия Дюма:
– Обещах да кажа самата истина, когато положението 

стане много сериозно. Мисля, че трябва да се подготвите. 
Не желаете ли да говорите с някого?

– Да – помислил и отвърнал Дюма.
– С кого?
– С друг лекар.

СЪВЕТЪТ НА ЛЕКАРЯ
Бернард Шоу срещнал в театъра млад неизвестен писа-

тел, който самохвално разказвал за театралните си успехи. 
Опитвайки се да влезе в разговор с големия драматург, той 
заявил:

– Когато бях на 20 години, лекарят ми забрани да пуша, 
защото мозъкът ми ще пострада от това.

– А защо не послушахте този съвет? – запитал Шоу.

ХАЙНЕ И ХОМЕОПАТИЯТА
Хайне трябвало да пътува със своята Матилда от Лон-

дон за Париж. На тръгване негов познат от Лион му дал 
да занесе салам на техен общ приятел – лекар хомеопат – 
в Париж. През време на дългия и отегчителен път Хайне 
решил да опита вкуса на салама. Той обаче се оказал тол-
кова вкусен и изкушението толкова голямо, че когато прис-
тигнал в Париж, от него останала една съвсем незначителна 
част, която било неудобно да се предаде на лицето, за което 
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бил предназначен. Тогава Хайне отрязал от остатъка едно 
съвсем тънко парченце, завил го грижливо в хартия и го 
изпратил на своя приятел заедно със следното писмо:

„Любезни докторе, от вашите научни изследвания се 
вижда, че милионната част от известни субстанции оказва 
най-голямо действие. Аз ви моля, прочее, да имате любез-
ността да приемете тук приложената милионна част от един 
лионски салам, който нашият приятел Ернст ме натовари да 
ви предам. Приемайки хомеопатията за вярна наука, убеден 
съм, че вие ще имате от тази милионна част същия ефект, 
както от целия салам…“

МОЛИЕР И НЕГОВИЯТ ЛЕКАР
Молиер и неговият лекар Мовилен присъствали на обяд 

в кралския дворец. През време на обяда кралят се обърнал 
към Молиер:

– Доктор Мовилен е вашият лекар, нали? А как ви 
лекува той?

– Моят лекар, с когото много се разбираме, ми предписва 
различни лекарства, които аз въобще не употребявам, и 
болестта ми минава – отговорил Молиер.

НАЙ-РАЗПРОСТРАНЕНАТА ПРОФЕСИЯ
В двореца на Ферарския херцог станало дума за това коя 

професия е най-разпространена. Едни казали, че има най-
много обущари, други – столари и пр. Там бил дворцовият 
шут Гонела. Той казал, че на света има най-много лекари. 
Всички се разсмели на ума му. Тогава шутът рекъл:

– Дайте двадесет и четири часа време и аз ще ви докажа 
твърдението си.

На другия ден Гонела обвил главата си с кърпа и излязъл 
на улицата. Първият, когото срещнал, го запитал:

– Какво ти е, Гонела? Зъб ли те боли? Аз имам отличен 
лек против зъбобол.

Гонела махнал с ръка и отминал. И така, движейки се 
из улицата, срещнал генерали, политици, банкери, търговци 
и всички, понеже го познавали, му препоръчвали различни 
лекарства против зъбобол.

Най-после шутът се върнал в двореца. Херцогът забра-
вил за вчерашния им разговор, погледнал със съчувствие 
овързания Гонела:
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– Зъб ли те боли, Гонела? Ще ти дам хапчета, от които 
болката ти ще мине веднага.

– Значи и ваше величество е лекар! Светът е пълен с 
лекари. Нямах ли право, когато вчера ви казах, че най-раз-
пространена е лекарската професия?

НЕ ВСИЧКО ЗАВИСИ ОТ АНАТОМИЯТА
Веднъж един лекар се обърнал към Пикасо:
– Като познавач на човешката анатомия твърдя, че от 

медицинска гледна точка нарисуваните от вас хора предиз-
викват недоумение.

– Възможно е – отговорил известният художник, – но 
мога да ви уверя, че те ще живеят по-дълго, отколкото 
вашите пациенти!

ВИЗИТА ЗА ВИЗИТА
Именитият английски сатирик Джонатан Свифт веднъж 

заболял тежко, но лекарят успял да го спаси.
– Докторе – казал му Свифт, когато бил на оздравяване, – 

никога не ще забравя, че ви дължа живота си…
– Добре, добре – отвърнал шеговито лекарят, – но не 

забравяйте също така, че ми дължите двадесет визити.
– Не се страхувайте! – пошегувал се Свифт. – Щом почна 

да излизам от къщи, ще ви ги върна една по една.

НЕИЗВЕСТЕН ЛЕКАР
Един ден Наполеон се почувствал неразположен и наре-

дил да повикат лекар. Тъй като личният му лекар не бил 
добре, представил му се един непознат, към когото владете-
лят не изпитвал никакво доверие.

– Колко гробища сте напълнили вече, докторе? – попи-
тал той безмилостно.

– Във всеки случай още не толкова много, колкото ваше 
величество – отговорил моментално лекарят. – Именно за 
това не съм още така прочут, като вас.

СИЛАТА НА НАВИКА
Известният математик Босю бил в агония.
– С него е свършено – прошепнал докторът на един при-

ятел на умиращия. – Попитах го как се чувства, той не можа 
да ми отговори.
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– Ще видите, че на мене ще отговори – казал приятелят 
на Босю.

– Босю – извикал той, – колко прави дванадесет на 
квадрат?

– Сто четиридесет и четири! – промълвил Босю и 
издъхнал.

ЗА ХИРУРЗИТЕ И КАСАПИТЕ
Тристан Бернар присъствал на операция. Хирургът бил 

един от най-прочутите лекари във Франция. Като завършил 
благополучно операцията, той се обърнал към писателя:

– Е, сега вече навярно ме признавате за касапин?
– О, не – отговорил Бернар, – дори не мисля подобно 

нещо. Зная, че касапите най-напред убиват жертвите си и 
след това ги режат, а вие, хирурзите, вършите обратно.

КОМИКЪТ МЕЛАНХОЛИК
Мистон, прочут комик от театър „Ковънгардън“, който 

разсмивал хората до припадък, у дома си бил най-скучният 
човек и страдал от меланхолия, която заплашвала да раз-
строи разсъдъка му. Веднъж той посетил знаменития лекар 
Лабернети.

– От какво се оплаквате? – попитал лекарят непознатия 
си пациент.

Мистон обяснил състоянието си.
– Е, това ли е всичко? – усмихнал се докторът. – Не 

е страшно! Още тази вечер идете в театъра и гледайте 
Мистон. Ако първата вечер не прогони меланхолията ви, 
идете и на другата вечер! Той ще ви преобрази като с въл-
шебна пръчка! Две дози Мистон могат да излекуват и най-
безнадеждния меланхолик.

– Благодаря ви, докторе. – казал Мистон, оставил хоно-
рара на масата и напуснал кабинета, без да съобщи името си.

С ПОВРЕДЕН СЛУХ
След изпълнението на Бетховеновата „Девета симфо-

ния“ тогавашният директор на Виенската консерватория 
обяснил на учениците си:
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– Вие не би трябвало толкова да се учудвате на това про-
изведение. Бетховен тогава вече не е бил със съвсем ясен 
разсъдък.

След направените опити за изпълнението на това про-
изведение в Оксфорд в пресата се появило следното 
пояснение:

„Глухият композитор е написал това произведение, 
защото не го е чул.“

ДИЕТАТА НА МАРК ТВЕН
Марк Твен се разболял. Лекарят му предписал строга 

диета.
– Чашка мляко и сухар. Това е всичко, което ви се разре-

шава да ядете на ден.
– Но, скъпи докторе, защо толкова малко? – опитал се да 

се противи писателят.
– Повече не трябва. Вие сте на диета.
– Хм – измънкал Твен. – В такъв случай моля да ми 

дадете една пощенска марка. Искам да почета малко през 
нощта.

ЗА ГЕОМЕТРИЯТА
В обществото, в което се намирал Тристан Бернар, се 

заговорило за Паскал. Някой разказал, че Паскал още като 
дете прибягвал към геометрията. С главоболието той се 
борел чрез решаване на геометрически задачи.

– Това е много любопитно – казал Тристан Бернар. – 
Работата е в това, че когато аз бях дете и се борех с геомет-
рическите задачи, винаги получавах главоболие.

НОС
Журналист попитал Бриджит Бардо какво мисли за въз-

можностите на съвременната пластична хирургия.
– Хирургът – отговорила Бриджит – в наше време е в 

състояние да направи от човешкия нос всичко, каквото 
пожелае, с изключение на едно: той не може да му попречи 
да се вре в чуждите работи.
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МОЖЕ И ПО-ЛОШО
Приятел на Марк Твен заболял и написал писмо до Твен, 

в което описал своето страдание, което завършил със след-
ния въпрос:

– Може ли да има нещо по-страшно от главоболие и 
зъбобол едновременно?

Марк Твен отговорил:
– Може: ревматизъм и хоро.

ДОСЕТЛИВИЯТ СЛУШАТЕЛ
Немският композитор и диригент Рихард Щраус написал 

оригинално произведение – една музикална шега за оркес-
тър. Смисълът на тази шега се заключава в това, че оркес-
трантите по време на изпълнението поединично напущат 
подиума, където накрая оставал само диригента.

По време на едно пребиваване на Щраус в Карлсбад 
(Карлови Вари), славещо се със своите минерални извори, 
местният оркестър решил да изпълни упоменатото произве-
дение в чест на композитора. Когато музикантите започнали 
да напускат подиума, един от слушателите, който седял до 
Щраус, му пошепнал на ухото:

– Виждате ли как действат карлсбадските соли?

РЕЗУЛТАТ ОТ ЛЕЧЕНИЕТО
Когато стареещият Гьоте се представил пак пред лекаря 

си при своето посещение в Карлсбад, същият го попитал за 
резултата от проведеното лечение и дали наистина нещо не 
му липсва.

– Бъдете сигурен, абсолютно нищо не ми липсва, много-
уважаеми докторе – отговорил Гьоте. – Всички мои оплак-
вания, които бях донесъл, връщам съвсем запазени във 
Ваймар.

И ВСЕ ПАК
В разговор със знаменития композитор Даниел Обер 

някой се оплакал, че всички ги очаква една участ: старостта.
– Все пак, драги приятелю – казал композиторът, – това 

е единственото средство, за да живеем дълго.
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ТРИ ПРИЧИНИ
Княз де Конти се оплакал веднъж на Бомарше, че е тежко 

болен и че едва ли ще оцелее.
– Какво искате – казал той, – моето здраве е разкла-

тено от три съществени причини: умора от войни, вино и 
любовни приключения.

– Колкото до войните – успокоил го Бомарше, – вашият 
баща е участвал в 21 сражения и умря на 78 години; що 
се отнася до виното, вашият чичо изпиваше шест бутилки 
шампанско на ден и умря на 84 години.

– Да, но… любовните приключения?
– Вашата майка – продължил с лукавство комедиографът 

– умря на 79 години.

РАЗЛИКАТА
Веднъж станало дума за един паралитик. По този повод 

Боало казал:
– Разликата между един паралитик и един умрял човек, 

е само тази, че паралитикът е умрял човек, който страда, 
докато умрелият е паралитик, който вече не страда.

ОТ РЕЦЕПТИТЕ
Боало бил лекуван от Перол, който като лекар не се 

ползвал с добра репутация. Един ден двамата приятели се 
скарали и Перол се опитал да заплаши неумолимия критик.

– Аз – отговорил рязко Боало – се боя от вашите рецепти, 
а не от вашите заплахи.

ПОСЛЕДНАТА РОЛЯ
Когато знаменитата френска актриса Адриана Лекуврьор 

била на смъртно легло, казала на присъстващите:
– Това е последната ми роля, ще се постарая да я изиграя 

добре.

ЕСЕН
Откривателят на микробите Ван Антонин Льовенхук бил 

на 85 години и неговите близки го съветвали да си почине, 
и се откаже от по-нататъшни занимания. На това гордият 
старец отговорил:

– Плодовете, които узряват есента, траят по-дълго време.
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За него осемдесет и пет години били едва есента на 
живота.

ДОБРИ ЛЕКАРСТВА – ДА, НО…
Веднъж известният френски романист и комедиограф 

Льо Саж разправил на своите близки за двама свои почи-
нали приятели. Единият от тях починал, защото не взел 
лекарствата, които лекарят му предписал, другият, защото 
ги взел.

– Тогава според вас какво трябва да направи един болен?
– Не знам. Има добри лекарства, но дали има добри 

лекари.

МАЛКО ЛУДИ
Веднъж турският посланик изказал пред Лоренцо Вели-

колепни учудването си от това, че във Флоренция има малко 
луди.

– Има много повече, но не можете да видите, защото 
ги затваряме там вътре. – отговорил Лоренцо и посочил на 
посланика мъжкия манастир.

ПО СОЛОМОНОВСКИ
Когато починал Молиер, архиепископът Харлей не 

искал да го погребе в осветено място. Вдовицата, след като 
напразно се опитвала да го отклони от това решение, се 
обърнала с молба към краля, който разрешил въпроса по 
соломоновски:

– До каква дълбочина – попитал Людвик IV – достига 
осветеното място?

– До четири метра – отговорил архиепископът.
– Е, добре, погребете го тогава на пет метра – заповядал 

кралят.

ГРЕШКИТЕ
Знаменитият френски писател и моралист Мишел Мон-

тен казвал за лекарите:
– Те са щастливи. Техните успехи блестят под слънцето, 

а земята покрива грешките им.
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КАТО ТИКВА
Когато знаменитият италиански поет Пасколи бил на 

смъртно легло, молил лекарите да го спасят, тъй като имал 
още много да пише:

– Не бих желал да умра сега; главата ми е като тиква, 
пълна със семена.

НЯМА РАЗЛИКА
Известният философ Пирон твърдял, че не съществува 

никаква разлика между живота и смъртта.
– Тогава – го попитал един – защо не умреш?
– Именно – отговорил Пирон, – защото между смъртта и 

живота няма никаква разлика.

НАЙ-ПОСЛЕ РАЗБРАЛ
Когато Шилер бил на смъртно легло, бил посетен от 

един приятел, който го попитал как се чувства.
– Чувствам се все по-спокоен. Едва сега разбрах много 

неща, които ми изглеждаха неясни.

ИМЕННО ЗА ТОВА
Гръцкият мъдрец Солон горчиво оплаквал смъртта на 

един от своите синове. Един негов приятел, който поискал 
философски да го утеши, му казал:

– Защо плачеш? Не знаеш ли, че твоите сълзи са безпо-
лезни?

– Именно затова плача – отговорил мъдрецът.

РАБЛЕ НА СМЪРТНО ЛЕГЛО
Великият сатирик Рабле не изгубил чувството си за 

хумор дори и на смъртното си легло. Когато му предложили 
да напише завещанието си, той заявил:

– Нямам нищо, освен многото дългове. Всичко друго 
оставям на сиромасите.

После се обърнал към лекарите, които се съветвали край 
постелята му, и им рекъл:

– А вие, господа, ме оставете да си умра от естествена 
смърт!
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УПРЕК
След продължително боледуване Молиер оздравял и 

излязъл на улицата. Срещнал го стар познат и се учудил:
– Молиер, ти ли си това? Та аз те мислех отдавна за 

умрял!
– А защо не дойде на погребението ми? – отвърнал 

Молиер. – Няма що! Добър приятел си ми!

ЗА ЛЕКАРСТВОТО И ЗА ПАЦИЕНТА
Александър Хумболт разказвал, че когато били на тро-

пика, един от членовете на научната експедиция се разбо-
лял и той поверил лечението му на туземен „лекар“. Лекар-
ството, което туземецът дал на болния, направено от най-
различни билки, не помогнало.

– Лекарството ви нищо не струва – казал Хумболд на 
туземския лечител.

– Не, чужденецо! Лекарството е много добро, но болният 
нищо не струва.

ПОЛОВИН СЪРЦЕ
Когато големият немски поет Хайнрих Хайне бил вече 

парализиран, почти цялата дясна половина от тялото му 
била засегната и трябвало да лежи години, казвал с траги-
комичен тон:

– Уви! Не мога вече да ям, освен от едната страна, не 
мога да плача, освен с едното око! Не съм друго, освен 
половин човек, не мога да се харесвам на жените, освен 
от лявата страна. Отсега нататък не мога да имам право на 
нещо повече, освен на половината от едно сърце.

ПРЕДРАЗСЪДЪК
Няколко дни преди да издъхне, Хайне казал следните 

думи за смъртта:
– Да умираш, е нещо ужасно, което те кара да трепериш, 

но не от смъртта, не, ако и да съществува смъртта! Смъртта 
е може би последният наш предразсъдък!

ПРЕДИМСТВО
Хайнрих Хайне, макар и от няколко години прикован на 

леглото, обичал да се шегува на болестта си. Той казвал:



91

– Моето положение дава известно предимство. Така 
например, онези, които биха пожелали да ме посетят, са 
сигурни, че ще ме намерят винаги в къщи.

НЕДЕЙТЕ КАЗВА ТОВА
Когато лекарите не знаели вече как да лекуват нещастния 

поет, повикали знаменития лекар Грюби, който най-щателно 
прегледал Хайне. След прегледа поетът го попитал:

– Ще живея ли още много време?
– Много – отговорил лекарят.
– Тогава – заключил с усмивка духовитият умиращ – 

недейте казва това на моята жена.

ТОЧНА ДИАГНОЗА
Известният художник Самуел Морз (който е изнамерил 

морзовата азбука) показал веднъж на свой приятел – лекар 
току-що нарисуваната от него картина „Човек в предсмъртна 
агония“.

– Какво ще кажеш? – попитал Морз.
– Според мен – малария! – отвърнал делово лекарят.

БАВНА ОТРОВА
Веднъж лекарят казал на Фонтенел:
– Кафето е една бавна отрова.
– Напълно вярвам, че е така – отговорил Фонтенел, – има 

повече от осемдесет години, откакто го пия всеки ден.

С ПРЕДИМСТВО
В Париж възникнал спор между аптекари и лекари за 

правото на предимство при официално празненство. По 
общо съгласие, въпросът бил отнесен до председателя на 
съда Харлай.

– Най-напред бих искал да зная – казал председателят 
– кой върви по-напред – крадецът или палачът, когато се 
отправят към Бастилията.

Отговорили му, както било редно, че най-напред върви 
крадецът, а зад него палачът.

– Е, добре – решил председателят, – аз бих желал да бъде 
спазен същия ред, като най-напред бъдат аптекарите, а зад 
тях лекарите.
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ЛЕКАРЯТ
Абатът Галиани казвал следното за лекарите:
– Когато имаме болен, възниква спор за състоянието на 

болния и болестта. Тогава се явява лекарят с вързани очи, 
с един бастун, за да се произнесе по въпроса. Ако удари 
болестта, болният оздравява, ако пък удари болният, той го 
убива.

СЪПЕРНИЦИ
Големият английски историк Жибон, автор на знамени-

тата антиклерикална „История на упадъка и разрушението 
на Римската империя“, и един много известен лекар били 
съперници – ухажвали една и съща жена. Докторът много 
се ядосвал, като гледал как Жибон изцяло заангажирвал 
вниманието на младата дама със своите безкрайни разго-
вори и веднъж му казал:

– Когато моята лейди се разболее от вашите глупави бръ-
твежи, аз ще я лекувам…

Жибон съвсем спокойно му отговорил:
– Когато моята лейди умре от вашите лекарства, аз ще я 

обезсмъртя.

ЗАЩО ПЛАЧЕ НАРОДЪТ
В деня на смъртта на австрийския император Франц 

Йосиф I около двореца се насъбрала голяма тълпа народ. 
Някои дори се разплакали. На балкона се показал дворцо-
вият маршал и започнал да утешава народа:

– Хора, не плачете! Всичко ще си остане постарому.
– Тъкмо за това плачем! – чул се един глас от тълпата.

ПРЕДПОЧИТАНИЕ
Английският писател Голсуърти бил болен, но не приел 

лекарството, предписано му от лекаря.
– Не ми трябва, докторе, скоро ще се простя с живота – 

рекъл той.
– Няма защо да съжалявате – вие и без това сте обез-

смъртен! – успокоил го лекарят.
– Благодаря – отвърнал с усмивка Голсуърти. – бих пред-

почел да съм обикновен смъртен, но да живея още някое и 
друго десетилетие…
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ЛЕКАРСКО ПИСМО
Писателят Октав Мирбо поканил свой приятел лекар на 

обед у дома си. Но лекарят бил зает по това време и изпра-
тил бележка на Мирбо, с която определял друг ден за гос-
туването си. Тя била написана на бланка за рецепта, но с 
такъв нечетлив почерк, че писателят не могъл да я разбере. 
Тогава отишъл в близката аптека, тъй като знаел, че апте-
карите могат да разчитат всяко лекарско писмо, и помолил:

– Моля ви се, вижте какво е това!
Аптекарят дълго се взирал в написаното на рецептата, 

после отворил един шкаф, извадил отвътре някакво лекар-
ство и като го подал на писателя, казал:

– Заповядайте! Струва осем франка.

ИМА РАЗЛИКА
Фридрих II Велики попитал прочутия хановерски лекар 

Цимерман дали е изпратил вече много хора на оня свят. 
Цимерман отвърнал:

– Не толкова много, колкото ваше величество, и не с 
такава слава!

УАЙЛД НА СМЪРТНО ЛЕГЛО
Оскар Уайлд бил болен и чувствал, че скоро ще умре. По 

това време получил от доктора бележка, с която последният 
искал хонорара си за лечението. Сумата била доста внуши-
телна.

Болният прочел бележката и въздъхнал тежко:
– Наистина аз умирам свръх финансовите си възмож-

ности.

ДО КРАЯ СИ КОМИК
Комикът Матийо бил на смъртно легло. Слугата му, сму-

тен от нещастието, съвсем се объркал и вместо шишето с 
лекарството, взел мастилницата и му дал да изпие лъжица 
мастило.

– Боже мой, какво направихте? – викнал един приятел 
на болния.

– Няма нищо! – отвърнал Матийо. – Ще глътна парче 
попивателна и работата ще се оправи.
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СОКРАТ
Един човек тича след друг, който бяга пред него.
– Дръж го, дръж го – вика преследвачът на Сократ, който 

се намира между двамата.
Сократ не се помръдва.
– Глух ли си? – пита човекът. – Защо не затвори пътя на 

този убиец?
– Убиец? Какво разбираш под убиец?
– Глупав въпрос. Убиецът, това е човек, който убива друг 

човек.
– Значи войник?
– Ах, глупости! Човек, който убива в мирно време друг 

човек!
– Най-после разбрах кой е – лекар, – казал Сократ и тръг-

нал с човека, за да гони убиеца.

ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ
Великият норвежки композитор Едуард Григ, претърпял 

малко нещастие по време на пребиваването си в Париж. 
Един автомобил го блъснал на улицата и леко го наранил. 
Пристигнал полицай и го запитал:

– Запомнихте ли номера на автомобила?
– Не, номера му не запомних – отговорил композиторът, 

– но клаксонът му свираше си бемол фалшиво.

ЗА СИРЕНЕТО
Едуард Григ, спокоен и оптимист до последните дни на 

живота си, успявал да се помирява с всичките несгоди на 
старостта. Той казвал с усмивка:

– Животът е един банкет. Аз съм стигнал сега до сире-
нето, което е също превъзходно.

ЛЕЧЕНИЕ
Рода Рода бил на лечение в санаториума на доктор Талер. 

Когато наближил краят на лятото, писателят се приготвил 
да си върви и попитал доктора колко му дължи.

– Аз ви лекувах, а вие ме забавлявахте с шегите си, така 
че сме квит – отговорил Талер.

Но хумористът не бил съгласен с това.
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– Сметката ви не е вярна, драги докторе! На вашето лече-
ние аз съм се смял повече, отколкото вие на моите шеги. 
Следователно дължа ви петдесет марки.

ЗА ПУЛСА
Френският драматург Лабих се разболял. Лекарят, който 

го прегледал, му казал:
– Дайте си пулса.
– Но ще ми го върнете веднага – поставил своето усло-

вие драматургът.

И ЗА КАШЛИЦАТА
Всяка неделя Карл X разговарял с придворните си. Един 

от постоянните му компаньони бил старият маркиз Безе-
кур, който между другото бил малко глух и разсеян. Кралят 
обикновено го разпитвал за кашлицата му. Един ден обаче 
той го запитал как е съпругата му. Безекур си имал вече 
готовия отговор и казал:

– Ваше величество, денем мога да я понасям, но вечер 
ме изморява.

ОТ ВИСОЧИНАТА
Попитали веднъж прочутия френски карикатурист Шам 

защо е плешив, а той отговорил:
– Понеже моят ръст е доста висок, на косите им се завива 

свят и… падат.

СКОБЕЛЕВ И ЛЕКАРЯТ МУ
Скобелев имал болен стомах, но въпреки това обичал да 

си похапва. Веднъж неговият лекар му казал на шега:
– Ваша светлост, този, който на четиридесетгодишна 

възраст не иска да знае кое е полезно и кое е вредно – не 
бива да разчита на медицинска помощ.

Генералът му отвърнал със смях:
– Докторе, това правило ми е известно. Казал го е лека-

рят на император Вилхелм, но тогава императорът бил 
осемдесетгодишен.
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ВЪПРОС НА ПРЕДПОЧИТАНИЕ
Посветили и Антистен в тайната на задгробния живот. 

Жрецът, който се заел с това, допълнил, че всички онези, 
които вярват в свещените тайнства, след смъртта си водели 
вечен и щастлив живот.

– Ти вярваш ли в това? – го запитал философът.
– Как не! – отговорил свещеникът.
– Добре, тогава защо не умреш веднага?

ЕДНА ТВЪРДЕ СТАРА РЕЦЕПТА
Някакъв селянин се простудил толкова силно, че от 

кашляне посинявал. Оплакал се на Хитър Петър и той го 
посъветвал:

– Изпий чаша рициново масло, а след това и чаша топла 
вода със захар. Веднага ще престанеш да кашляш.

– Аз зная, че рициновото се пие при запек.
– При силна кашлица също помага…
На другия ден Хитър Петър срещнал селянина и го 

попитал:
– Е, как си, побратиме? Кашляш ли?
– Не кашлям, бай Петре. Стискам се. Ако река да каш-

лям, не знам какво може да ми се случи…

УТЕШЕНИЕ
Уинстън Чърчил счупил крака си. Лекарят, желаейки да 

го успокои, му казал:
– Вашият крак съвсем не ме безпокои.
– Това е напълно понятно – отвърнал Чърчил. – Аз 

навярно също не бих се безпокоил, ако вие си бяхте счу-
пили крака…

КАТО ЗА СТОЛЕТНИК
Като наближил стоте години, Рокфелер запитал частния 

си секретар:
– Как да се свържем с доктор Воронов? Въпреки всичко, 

бих желал да говоря с този подмладител.
Секретарят предложил на Рокфелер да поиска най-

напред съвет от домашния си лекар. Но когато се обърнал 
към него, той се усмихнал и казал:
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– Господин Рокфелер, вие сте в напреднала възраст и 
не бих ви препоръчал да се подмладявате. Може да се явят 
някои усложнения.

– Кой ви говори за подмладяване? – отвърнал Рокфелер. 
– Аз не желая да се подмладявам. Искам само да си остана 
такъв, какъвто съм сега.

ВЪПРОС НА ДОВЕРИЕ
След тежко боледуване Мориц Сафир излязъл на раз-

ходка в дворцовия парк. Той дишал с наслада свежия проле-
тен въздух и чувствал с радост прилив на нови сили. Срещу 
него се задал баварският крал Лудвиг.

– Господин Сафир, защо не приехте да ви лекува моят 
домашен лекар? – запитал кралят.

– Ваше величество – отговорил хумористът, – нямам 
вяра в лекари, които лекуват безсмъртни.

ЧУДОМИР ПРЕДПОЧИТА БОЛКАТА
Чудомир бил поканен на гости в приятелско семейство. 

Домакинята дълго свирила невъобразимо лошо на пиано. 
По едно време тя забелязала, че писателят скучае и го 
попитала:

– Изглеждате някак неразположен?
– Да! Главата ме боли – отвърнал Чудомир.
– Тогава да ви посвиря още нещо? Например от Шуберт? 

Той е така нежен…
– Благодаря ви! Не се затруднявайте! Предпочитам да ме 

боли главата…

ЗА КАКВО НИ ПЛАЩАТ
Людовик XIV,  Кралят Слънце, към края на живота си 

получавал някакво странно прилошаване, а придворният 
лекар така и не могъл да определи причината.

– Но все пак от какво може да е? – разпитвал кралят 
доктора.

– Съжалявам, но не знам – признавал си докторът честно.
– И докога ще продължава?
– Това също не зная.
– Но защо ви плащам в такъв случай?
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– Ваше величество плаща само за това, което знам. Ако 
би трябвало да плаща и за онова, което не знам, то всичкото 
злато на кралството щеше да се окаже недостатъчно.

ПОЛЗАТА ОТ ТЮТЮНА
Менделеев не обичал шаблонните истини и не един 

път озадачавал събеседниците си с неочакван поврат на 
мислите си:

– Как не се пазите от никотина? Вие като химик трябва, 
да знаете вредата от него – го попитал някой.

– Всички медици лъжат – благодушно отговорил 
Менделеев. – Аз пропуснах дима през памук, наситен с 
микроби, и видях, че някои от тях умряха. Ето, виждате ли, 
че има даже полза…

И ПРИ ЗЪБОЛЕКАРЯ  
ТРЯБВА ДА ИМАШ ШАНС

Миксат Калман не се боял от нищо така, както от зъбо-
лекар. Веднъж имал жестока болка и най-после се решил 
да посети зъболекарския кабинет. Но и сега имал късмет да 
звъни в „подходящо време“. След позвъняването се показал 
прислужникът и заявил:

– Съжалявам, господин зъболекарят не е в къщи.
Калман, тръгвайки си облекчен, попитал:
– И кога в най-близко време отново няма да бъде в къщи?

ВМЕСТО ХЛАДКА ВОДА
Известният унгарски актьор Ервин Кибий получил болки 

в стомаха и бил прегледан от прочутия сред театралните 
среди Якоб Ерньо. Не се касаело за сериозно заболяване.

– Няма да ти пиша рецепта – казал лекарят. – Единстве-
ният ми съвет е: пий всяка сутрин на гладен стомах чаша 
хладка вода.

Ервин погледнал лекаря с прочутата си „печална 
усмивка“:

– Скъпи ми Ерньо, тази хладка вода от години вече я пия. 
Макар, че жена ми твърди, че е кафе…
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АБСОЛЮТЕН СЛУХ
Гигли, световноизвестен италиански тенор, още в дет-

ските си години бил изключително чувствителен към 
тоновете.

Веднъж при простуда получил възпаление на гърлото и 
както обикновено става, извикал лекар.

– Отвори си устата и кажи „а“, като мене – казал лекарят.
Малкият болен погледнал възмутено.
– Но господин докторе, това не беше тонът „а“, а „с“.1

КАКТО ЗАПОВЯДАХТЕ
Прочут унгарски лекар преглеждал богат мъж, болен от 

тежка и продължителна болест. Пациентът, доволен от веж-
ливостта на лекаря, напускайки кабинета, оставил плик на 
бюрото му.

– Много се извинявам, но при мене не е възприет такъв 
начин на заплащане. Аз свърших работата си честно и добре 
и тази работа си има цена. В този смисъл е безсмислена 
всяка срамежливост. И второ, аз имам право сам да опреде-
лям възнаграждението. За това, че ви излекувах, трябва да 
заплатите 1000 форинта.

Пациентът се поклонил ниско.
– Нека бъде, както заповядахте. После извадил от плика 

пачка хилядарки и една по една ги изброил на края на 
бюрото. Прибирайки купчинката в джоба си, пациентът 
подал със смирена покорност на прочутия професор една 
банкнота и учтиво благодарейки, се отдалечил.

СТАРОСТТА НА ЖЕНАТА
Красивата, умна и вечно млада Нинон де Ланкло била на 

75 години, когато я попитали:
– Кога една жена може да бъде считана за старица?
– Съветвам ви да се обърнете с подобен въпрос към по-

старите от мен. – казала тя. – Аз не мога да отговоря.

ТАЙНАТА НА ЕДИН КРАЛ
Жан-Батист-Жюл-Барнадот, който станал крал на 

Швеция под името Карл Йохан XIV, произхождал от беден 

1 с „а“ се означава тонът „ла“, а с „с“ – „до“. (бел. авт.)
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френски род и на младини бил фелдфебел в революцион-
ната френска армия. По времето на Наполеон той се проя-
вил и станал генерал.

Още като войник Бернадот татуирал лявата си ръка, 
което после старателно криел дори от жена си.

Веднъж обаче кралят заболял тежко. При прегледа двор-
цовият лекар видял татуировката и прочел текста. Карл 
Йохан забелязал ироничната усмивка на лекаря и му казал:

– Надявам се, докторе, че няма да разправяте никому за 
вашето откритие.

Татуировката представлявала якобинска шапка, под 
която било написано на френски: „Смърт на кралете!“

В какво може да се вярва в такъв случай – в лекарската 
или в кралската тайна?

ПРИЕМ НА РАВНА НОГА
Фридрих Велики бил болен. Тъкмо по това време прис-

тигнал пратеник на руския цар. Императорът решил да го 
приеме без никаква етикеция – както почивал в леглото.

Като чул за това, руският пратеник казал:
– Донесете и за мен едно легло! – Аз представлявам 

руския цар и трябва да говоря с Фридрих Велики на равна 
нога!

Срещата била определена за другия ден. Руският прате-
ник се приготвил да се яви пред Фридрих в легло, но импе-
раторът бил вече на крака.

ДОСТОЙНСТВАТА НА ЕДНА РАНА
Когато Филип Македонски се оплакал от една рана от 

войната, заради която понакуцвал болезнено, неговият син 
Александър му казал:

– Татко, не трябва да скърбиш за една рана, която на всяка 
стъпка ти напомня за твоята слава и за твоята храброст.

ПО-КЪСНО
Веднъж Клемансо бил посетен от известния доктор 

Воронов, който му предложил да го подмлади по своите 
методи.

– Не казвам не, но ще поговорим за това, когато остарея 
– отговорил Клемансо.

Тогава той бил на 83 години.
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ГОДИНИТЕ НЕ СЪВПАДАТ
Немският математик Юлий Вилхелм Дедекинд починал 

през 1916 година на 84 години. Но още през 1904 година 
в един справочник се появило съобщение, че е умрял на 4 
септември 1899 година. Дедекинд приел това като шега и 
писал на издателя: „Благодаря Ви, че сте си спомнили за 
мен, но покорно моля да вземете под внимание, че в датата 
за смъртта ми годината не съвпада напълно.“

БЪРНАРД ШОУ НА СЕЛО
Приятел посетил Шоу във вилата му, която се нами-

рала край Хартфордшър, и го попитал защо се е заселил 
именно тук.

– Ела да ти обясня – отвърнал Шоу и завел приятеля си 
на гробищата. Там му показал паметник с надпис:

„Тук почива Джейн Ебърсли, родена 1815, умряла 1895. 
Нейният живот бе кратък.“

– Тукашният климат е много здравословен – заключил 
Шоу.

И действително големият писател живя 94 години.

ДЕЛОВИТОСТ ПРЕДИ ВСИЧКО
Пруският крал Фридрих II Велики минавал в галоп през 

мястото на сражението и видял, че неговият внук, пряк 
наследник на престола, е паднал от коня си. Като го поми-
слил за убит, той извикал, без да спре:

– А! Ето и наследникът е убит, погрижете се за коня и 
юздата му…

ОБИКНОВЕНА НОВИНА
Когато Талейран узнал за смъртта на Наполеон, казал:
– Сега това е най-обикновена новина, а не събитие.

ПОСЛЕДНАТА ДУМА НА ШЕНИЕ
Когато Андре Щение се покачил на ешафода, съжалявал 

повече за своето изкуство, отколкото за живота си.
– Сбогом! – извикал той. – Жалко, че тук остана още 

нещо! – и посочил с ръка главата си.
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ИРОНИЯ НА СЪДБАТА
Алфред Нобел, изобретателят на динамита, в чийто със-

тав е нитроглицеринът, умрял в Сан Ремо през 1896 година. 
Два месеца преди смъртта си посетил прочут френски лекар 
по сърдечни болести, който му написал рецепта. По този 
повод Алфред Нобел отбелязва следното в своя дневник: 
„Каква ирония на съдбата. Лекарят ми предписва лечение 
с нитроглицерин.“

ОТ АЛКОХОЛА
Крал Фридрих Август Саксонски, прочут поклонник на 

виното, имал придворен бръснар, който също не падал по-
долу от своя господар.

Веднъж, като бръснел краля, бръснарят го порязал.
– Ах, проклетият алкохол! – извикал гневно кралят. 

Бръснарят се поклонил и рекъл:
– Съжалявам за случилото се, Ваше величество. Всъщ-

ност вие сте прав. От алкохола кожата става по-крехка…

НЮТОН ПРЕДИ СМЪРТТА СИ
Малко преди смъртта си Нютон казал на своите близки:
– Не зная как изглеждам в очите на хората, но за себе 

си мога да кажа, че приличам на момче, което си играе на 
морския бряг и там сегиз-тогиз намира по някоя красива 
черупка, докато великият океан лежи пред него неоткрит.

ЗА ОПАСНОСТТА ОТ МИКРОБИ
На бал на артистите един лекар попаднал в компанията 

на артисти и между другото станало дума за заразните боле-
сти. Лекарят обяснил, че върху една 20-левова банкнота 
могат да се открият около триста милиона микроби.

В този момент край разговарящите минал познат милио-
нер и Сава Огнянов, който също бил в компанията, го посо-
чил с поглед и казал съчувствено:

– Само като си помисля, че този човек притежава 
милиони левове, върху които гъмжат милиарди микроби, 
тръпки ме побиват и неволно му пожелавам час по-скоро 
да ги раздаде на бедните, та да се освободи от грозящата го 
опасност…
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НЕУЗНАВАЕМА МАСКА
Френският артист Саша Гитри, който пиел „колкото 

четиридесет хиляди братя не могат да пият“, попитал в 
навечерието на карнавала известния клоун Шоколад:

– Господни Шоколад, как ще ме посъветвате да се явя на 
вашия карнавал, за да не ме познае никой?

– Най-добре трезвен! – отговорил клоунът.

СТАМБОЛОВ И ОРИГИНАЛЪТ
Стефан Стамболов, като министър-председател на 

България посетил Разград. Секретарят на околийския 
началник бил болен, затова изпратил до министъра писмено 
извинение, придружено с портрет:

„Господин министре, понеже съм болен и не мога да ви 
се представя в оригинал, явявам ви се в препис.“

Стамболов сложил следната резолюция:
„Оригиналът да се уволни и да остане в къщи, а препи-

сът към дело!“

МАРК ТВЕН ОПРОВЕРГАВА
Пръснал се слух, че Марк Твен умрял. Един журналист 

решил да провери новината и телеграфирал на Твен, като го 
запитал верен ли е слухът.

Марк Твен отговорил телеграфически:
„Слухът е твърде преувеличен“.

МАРК ТВЕН ЗА ОНЗИ СВЯТ
През лятото Марк Твен отишъл на село. Един ден при 

него се явила делегация от селски старейшини, като го 
помолили да даде лептата си за оградата на местните гро-
бища.

– Не, драги господа! – отвърнал писателят. – От мене 
не ще получите нито един цент. Гробищата нямат нужда от 
ограда. Хората, които са вече вътре, тъй или иначе не могат 
да излязат оттам. А пък всички тези, които са още отвън, 
положително нямат никакво желание да влязат вътре. Огра-
дата е съвсем излишна!…

ВСЕ ПО-ИНТЕРЕСНО
Когато в 1850 година знаменитият френски химик 

и физик Гей Люсак заболял тежко и бил вече пред прага 
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на смъртта, той съжалявал само за едно: че трябвало да 
напусне този свят сега, когато науката и техниката започ-
нали така стремително да се развиват, а електричеството да 
изменя целия облик на човешката цивилизация.

– Жалко е да си отива човек – казал той. – Всичко това 
става все по-интересно!…

КАНТ И СТАРИЯТ МЛАДОЖЕНЕЦ
Стар генерал, близък на Кант, се оженил за осемнадесет-

годишна девойка. Той съобщил на философа за женитбата 
си и добавил:

– Разбира се, не бих могъл да се надявам, че ще имам 
потомци.

– Да се надявате, естествено, не можете – казал Кант, – 
но бихте могли да се боите от това!

ПРЕД ГИЛОТИНАТА
Дантон стъпил на платформата на гилотината и се обър-

нал към приятеля си Кано, който също бил осъден на смърт:
– Знаеш ли, Кано, от граматично гледище глаголът 

„гилотинирам“ е интересен. Всеки може да каже: „Аз ще 
бъда гилотиниран“, но никой досега не е казал: „Аз бях 
гилотиниран“.

ИНФОРМАЦИЯТА  
ТРЯБВА ДА СЕ УВАЖАВА

Английският писател Ръдиард Киплинг бил абонат на 
голям английски вестник. Една сутрин той го разгърнал и 
с изненада прочел съобщение за своята смърт. Писателят 
изпратил до директора на вестника следното писмо:

„Вашият вестник днес съобщи за моята смърт. Тъй като 
информационната ви служба се ползува с доверие, без съм-
нение новината е вярна. Ето защо моля прекъснете абона-
мента ми. Отсега нататък вашият вестник ми е ненужен. 
Ръдиард Киплинг.“
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ДА, МОЖЕ
Лекар, подготвяйки пациента за операция, казал:
– Ще бъда напълно честен, като Ви кажа, че четири 

от пет пациента умират от тази операция. Мога ли да Ви 
помогна с нещо, преди да започна?

– Да – казал пациентът, – можете да ми помогнете по-
бързо да се облека и да си сложа обувките.

ПО-ОТЧЕТЛИВО
– Докторе, през цялото време виждам пред очите си дви-

жещи се точки – оплаква се болен на очния лекар.
Докторът му предписал очила. След няколко дни болният 

отново идва.
– По-добре ли сте? – се осведомява докторът.
– Разбира се, сега виждам движещите се точки 

по-отчетливо.

РЕЦЕПТА
Д-р Морис Фишбийн разказва за един лекар, който напи-

сал рецепта с обикновен „лекарски почерк“. Пациентът я 
използвал цели две години като карта за пътуване по желез-
ниците. Два пъти успял да влезе с нея в салона на градския 
симфоничен оркестър, веднъж на стадиона. Оказала се 
подходяща като писмо от работодателя му да го класират 
за повишение на заплатата му. А отгоре на всичко, дъщеря 
му я изсвирила на пиано и спечелила стипендия за консер-
ваторията.

СПОРЕД СЛУЧАЯ
– Докторът диагностицира ли случая ти?
– Да.
– Колко време отне това?
– Около минута. Бях със стария си костюм.
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ИЗНЕНАДА
– Преди няколко дни направих ужасна грешка – каза Боб 

Сойър мрачно. – Оперирах един човек за апандисит, а той 
нямаше това, което мислех, че има.

– Тогава той е нямал апандисит?
– О, той имаше апандисит, но нямаше никакви пари.

ЛЮБОПИТНАТА СЪПРУГА
По една улица на Стокхолм се разхожда лекар с жена си. 

Лекарят поздравил учтиво млада хубава жена, която минала 
край тях.

– Откъде я познаваш? – попитала жена му.
– Професията ни запозна.
– Чия професия – твоята или нейната?…

НОВОВЪВЕДЕНИЕ
В „Бритън хоспитал журнал“ един пациент уведомява за 

рационализаторско нововъведение, което е наблюдавал при 
своя престой в болницата в Дурхам (Северна Англия):

„Болничната сестра ме въведе в една малка странична 
стая. Там видях на стената нарисувана широка червена 
стрелка, която завършваше на пода в един много малък над-
пис. Когато се наведох, прочетох надписа: «Сега вие сте в 
правилното положение, за да бъдете инжектиран.»“

УЧУДВАЩО
В малък американски град хирургът от местната болница 

пита директора на магазина за продажба на автомобили:
– Колко души си купиха коли миналия месец?
– Точно двеста.
– Интересно – учудва се хирургът, – къде са се дянали 

тримата от тях?

МЕЖДУ ЛЕКАРИ
– Защо не лекуваш приятелите си?
– Не искам да остана без приятели.
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ЛЕКАРИТЕ
Водачка на лека кола прави катастрофа за пети път в 

Париж, като самата тя остава незасегната. Още същия ден 
получава букет цветя с придружителна бележка: „Вие сте за 
раздвижване на автомобилното производство, но защо сте 
против лекарите?“

ЛЕКАРСТВО
– Не съм уверен – казал един болен на лекаря – дали ще 

се намерят лекарства за моята болест!
– Не се безпокойте! В нашата болница имаме лекарства 

дори и за болести, които още не са открити…

В СМЕТКАТА
– Докторе, имам нужда от нещо, което да ме възбуди – 

нещо, което да ме постави в бойна готовност. Предписахте 
ли нещо подобно в рецептата?

– Не, това ще откриете в сметката.

ПОПРАВКА
Лекарят прегледал пострадалия от автомобилна ката-

строфа и му казал:
– Нараняването ви не е опасно! След някой ден ще изле-

зете от болницата.
Но на следващия ден той заявил на пострадалия:
– Ще трябва да останете не няколко дни, а цял месец! 

Тази сутрин вестниците пишат, че сте контузен тежко и 
животът ви е в опасност.

МЕЖДУ ХИРУРЗИ
– Опасна ли беше раната на главата?
– Да, но въпреки всичко, успях да избягна ампутацията.

ХИРУРГ
– Предпочитам да умра, отколкото да ви позволя да ме 

оперирате!
– Едното не изключва другото, госпожице.
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БЕЗ АПЕНДИКС
Запитали един френски лекар, може ли човек да живее 

без апендикс, на което той отговорил:
– Човек може, но хирургът – не!

УПЪТВАНЕ
Един човек се почувствал зле и отишъл в близката 

поликлиника. Дежурният лекар не бил в кабинета си, но на 
вратата стояло упътване при каква евентуална температура 
къде да се телефонира, откъде да се потърсят лекарства и 
какви най-неотложни мерки да вземе болния. Упътването 
завършвало с пожеланието:

„Щом сте могли да прочетете всичко това, случаят не е 
много спешен и можете да дойдете утре!“

ЕФИКАСНИ ТАБЛЕТКИ
– Моля ви, дайте ми някакво ефикасно лекарство против 

грип.
– Имаме едни много ефикасни таблетки на доктор Крок. 

Искате ли?
– Не, в никакъв случай. Аз съм доктор Крок!

ПРЕДВИДЛИВОСТ ЗА ПРЕДВИДЛИВОСТ
Болен милионер говори на своя лекар:
– Драги приятелю, реших повече да не ви плащам хоно-

рар за визитите. Вместо това, вписах името ви в завещани-
ето си. Харесва ли ви това?

– Разбира се – отговорил лекарят. – Само бъдете така 
добър да ми върнете за минутка рецептата, длъжен съм да 
нанеса една малка корекция.

ПРОФЕСИОНАЛНО
Един сервитьор внезапно се разболял и бил откаран в 

болницата. Лежал на операционната маса и несдържано 
пъшкал. Едва влязъл лекарят и сервитьорът го помолил:

– Докторе, така зле се чувствам! Помогнете ми!
Лекарят познал сервитьора и отговорил:
– Съжалявам, но това не е моята маса. Веднага ще дойде 

колегата.
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УСПОКОЯВАЩО
Един лекар не дочувал, но му се удавало да прикрие своя 

недостатък, тъй като разбирал почти всичко по движението 
на устата. Веднъж трябвало да прегледа един мъж. Докато 
се занимавал с него, изведнъж съпругата, стояща настрана, 
подхвърлила:

– Наскоро братът на моя мъж почина от инфаркт на сър-
цето. Може ли и мъжът ми да получи такова нещо?

Лекарят не разбрал добре смисъла на думите ѝ и успоко-
яващо я потупал по гърба:

– И това ще направим, добра госпожо!

ПРИМЕР ЗА МЪЖЕСТВО
Пациент лежи на операционната маса, а към него прис-

тъпя млад хирург. Болният нервно се обръща.
– Моля не се вълнувайте – казва лекарят.
– Простете, докторе, но това ми е първата операция в 

живота.
– Разбирам, разбирам – съгласява се хирургът. – Но 

вземете пример от мен: на мен също това ми е първата 
операция.

НА БИС
Известен дипломат получил пристъп от апандисит. 

Извикали най-известния хирург. Била предприета неза-
бавно операция.

Когато пациентът се събудил от наркозата, хирургът 
попитал:

– Как се чувствате сега?
– Прекрасно. Само че вие говорихте, че е апандисит, а аз 

усещам някакво неудобство в областта на гърлото.
– Да, да! – възкликнал хирургът. – Знаете ли, аз така 

блестящо направих операцията на апандисита, че асистира-
щите лекари ми устроиха бурни овации. На бис ви изрязах 
и сливиците.

БЛАГОТВОРНА РЕЦЕПТА
Всеки опитен лекар знае, че има доста много болни, пре-

димно неврастеници, които виждат своето спасение изклю-
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чително в рецептите и в лекарствата. За тях лекарствата 
често не само че не са полезни, но са даже вредни.

На такива болни един известен лекар-практик предписал 
следната рецепта:

Aquae fontis   –100,0
Illiae repititae   –  40,0
Eedem destillata   –  12,0
Hidrogenii protoxidati  –  0,32
nul ailud    –  1,25
Три пъти на ден по 1–2 капки.

Рецептата, както виждате внушава уважение – и от нея, 
както и от лекаря, болните били предоволни. А преведена, 
тя гласи:

Кладенчова вода    –100,0
Същата да се повтори   –  40,0
Същата дестилирана   –  12,0
Водороден окис (т. е. пак вода)  –  0,32
Нищо друго    –  1,25

МЕЖДУ ДВАМА ЛЕКАРИ
– Да! Операцията бе направена тъкмо навреме: след 2 

часа може би болният щеше да… оздравее!

ИЗПИТАНО ЛЕКАРСТВО
Лекар среща на улицата стар пациент.
– Как е? – попитал лекарят. – Как се чувствате?
– Отлично, докторе. Много съм ви благодарен. Лекар-

ството, което ми дадохте, ме излекува за три дни.
– Гледай ти? – промълвил като на себе си докторът. – 

Трябва и аз да си взема от него.

ЯСНО
– Колко починали има? – пита лекарят сестрата.
– Девет души.
– А аз предписах вчера лекарства за десет души.
– Да, но единият не поиска да ги пие…
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ОБЯСНИЛ
– Татко, защо при операция лекарите си слагат гумени 

ръкавици?
– За да не оставят отпечатъци от пръстите.

АНЕМИЯ
Лекарят преглежда дясното око на пациента си и му 

казва:
– Страдате от анемия!
– Докторе, моля прегледайте лявото ми око, дясното е 

изкуствено.

СКЪПЕРНИК
Артистка споделя със своя приятелка, че е развалила 

годежа си с някакъв лекар, защото бил голям скъперник.
– Предполагам, че не е поискал да му върнеш подаръците.
– Как не! Нещо повече – изпрати ми сметка за 32 визити.

АРГУМЕНТ
– Докторе, вярно ли е, че ако се ядат много зеленчуци, 

зрението се подобрява?
– Вярно е. Виждали ли сте заек с очила?

ДОБЪР ХИРУРГ
Възрастна жена към своя позната:
– Синът ми е изключително добър хирург. Направил е 

повече от 300 операции и нито веднъж не се е порязал!

НЕЩО ПОВЕЧЕ
Пациентка: – Кажете, докторе, вярно ли е, че сънят на 

свеж въздух лекува безсъницата?
Лекарят: – Съвършено вярно. Нещо повече: сънят в 

помещение има точно същия резултат.

ИЗМАМА
– Изключиха го от института за измама.
– Каква?
– Хванаха го да си брои ребрата по време на изпит по 

анатомия.
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АКО
– Ще можете ли да заплатите, ако намеря за необходимо 

да ви оперирам?
– А ще намерите ли за необходимо да ме оперирате, ако 

не мога да заплатя?

ЕДИНСТВЕНА ГРЕШКА
– В своята лечебна практика само веднъж съм допуснал 

грешка.
– Каква?
– Излекувах един за две посещения, без да знам, че е 

милионер.

В БОЛНИЦАТА
– Тук често ли умират хора? – пита новоприет болен.
– Не, само по веднъж – отговаря сестрата.

ОСНОВНА ПРИЧИНА
– Как доживяхте до такава възраст? – попитали един 

деветдесетгодишен лекар.
– От рецептите, които предписвах и от които лично не 

съм изпълнил нито една.

ПОЗНАЛ
– Вие сте здрав като бетон!– казал лекарят на своя 

пациент. – Може да доживеете до 80 години.
– Но аз съм на 80 години, докторе.
– Ето, нали ви казах.

ИЗКЛЮЧЕНО
– Как, вие се страхувахте да не бъдете погребан жив? 

Докато аз ви лекувам, тази възможност е напълно изключена.

ЗАКЪСНЯЛ
Лекар измерва пулса на болен и следи часовника си.
– Колко е, докторе? Сериозно ли е?
– Да, да. Осем без десет е, а аз имам билет за 8 часа.
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ПО ЖЕЛАНИЕ
Въпреки старателния преглед, лекарят не може да открие 

нищо и пита болния:
– Какво ви е?
– Ако ви кажа, ще ми намалите ли от цената на прегледа?

В АСАНСЬОР
– Докторе, чувствам болки в гърба. Много ме безпо-

кои това, че болката не е локализирана – веднъж се издига 
нагоре, веднъж надолу.

Лекарят изследва пациента и накрая пита:
– Да не би случайно да сте изстинали в асансьор?

НЕИЗВЕСТНО
Лекар се обръща към младия си колега:
– Вашият пациент оздравя. Защо тогава сте така тъжен 

и недоволен?
– Та аз не зная какво в същност му е помогнало!

В НАТУРА
Лекар в малко градче няма голяма клиентела. Един ден 

при него идва нов пациент. След прегледа той пита:
– Колко ви дължа, докторе?
– Моите пациенти ми заплащат обикновено с каквото 

могат – фермерът например ми плаща с някое шиле, друг 
носи заек, шивачът ми уши нов костюм. Каква е вашата про-
фесия?

– Гробар…

ИНФОРМАЦИЯ
Хирург се обръща към пациента, преди да му даде 

упойката:
– Вие ли бяхте този, който ми каза, че е ерген и живее в 

шестстаен апартамент?

ЗДРАВНА БЕСЕДА
Лекарят: – Деца, запомнете добре! Кучетата не бива да 

се целуват, защото това е много опасно: може да се разболе-
ете от болест, която понякога завършва дори със смърт.
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Ученикът: – Моята леля Ема непрекъснато прави това.
Лекарят: – И още нищо лошо ли не ѝ се е случило?
Ученикът: – Не, досега умряха вече четири кучета.

НЕВОЛНО ПРИЗНАНИЕ
– На Нова година аз правя визита на всичките си 

пациенти.
– Ах, драги докторе, не ти завиждам – в този студ да 

скиташ из гробищата!

СЪВЕТ
Разтревожен глас се обажда на лекаря по телефона.
– Елате моля ви се веднага, че детенцето ми глътна перо-

дръжката!
– Добре, тръгвам веднага.
– А докато дойдете, аз какво да правя?
– Пишете с молив! – отговаря лекарят.

ОТ НЕУДОБСТВО
Лекар казал на болен, че е безнадеждно болен, но 

болният оздравял и започнал да страни от доктора. Веднъж 
докторът го издебнал и попитал защо постъпва така.

– Ти каза – отвърнал оздравелият пациент, – че ще умра, 
но аз оздравях и сега те отбягвам, защото ми е неудобно, че 
още продължавам да живея.

НЕ Е ЖЪЛТЕНИЦА
– Защо си се замислил толкова, колега?
– Имах неприятен случай. Два месеца лекувах един 

пациент за жълтеница, а той излезе китаец.

ПО-МАЛКОТО ЗЛО
След като се посъветвал със своя лекар, пациентът го 

попитал, дали не може да бъде избягната операцията, която 
би му коствала твърде скъпо.

– А нима бихте предпочели разноските по едно погре-
бение?

– Не, но не бих искал да плащам и за двете едновре-
менно!
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ДВЕ ВИЗИТИ
– Извинете, господин докторе, но за мен има нещо 

неясно във вашата сметка. Писали сте, че на 20 януари съм 
се консултирал с вас два пъти, а аз добре си спомням, че 
този ден само веднъж прибягнах до вашите услуги.

– Драги приятелю, как не си спомняте? Нали след като 
напуснахте кабинета ми, вие веднага дойдохте още един 
път?

– Още един път? Но за какво?
– За да ме попитате дали не сте си забравили чадъра…

ТОЧЕН ОТГОВОР
– Сестра, лекарят не ви ли каза какво ми е?
– Не! Спомена само, че точната ви диагноза ще се уста-

нови след аутопсията.

ПО ЧУЖДА ВИНА
– Погледнете тук… Нима не знаете, че приемният ми час 

е от 6 до 7 часа вечерта?
– Безусловно знаех, но кучето, което ме ухапа, не е 

знаело това.

НАЙ-ТРУДНОТО
Веднъж при един лекар дошъл възрастен човек, който се 

оплаквал, че напоследък често и продължително боледува. 
След прегледа лекарят му казал:

– Няма да ви помогне никакво лекарство. Необходимо е 
да се отдадете на пълна почивка. Заминете за месец в село, 
правете ежедневни разходки, пийте мляко, рано лягайте да 
спите и пушете само по една-две цигари на ден. След месец 
елате отново за контролен преглед.

– Ще направя всичко, каквото ме съветвате, докторе – 
казал болният и си заминал.

След месец той отново дошъл на преглед.
– Как сте със здравето? – попитал лекарят.
– Благодаря, докторе. За един месец наддадох 5 кило-

грама. Чувствам се много по-добре – отговорил пациентът. 
– Всеки ден се разхождах, пиех мляко и лягах рано. Само 
пушенето едва не ме уби. Това не е шега – да започнеш да 
пушиш на 50 години!
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ЗА СЪН
Лекарят по време на късна вечерна визитация към 

сестрата:
– Защо събуждате болния, когато е заспал толкова дъл-

боко?
– Защото е време да му дам лекарството за сън.

НАРЕЖДАНЕ
– Ще се заема с вашето лекуване, но при условие че вие 

тържествено обещаете да изпълнявате всичките ми нареж-
дания.

– Добре, докторе, обещавам ви.
– Първото нареждане прочее, което ще ви дам, е да ми 

изплатите това, което ми дължите за миналогодишното 
лекуване.

ДОСТОЙНСТВА
Акушер-гинекологът:
– С тези ръце аз ей сега ще дам един нов гражданин на 

отечеството.
Бащата:
– Ако аз си бях служил само с ръцете, нямаше да има 

нужда от вашите сега…

ЛЕКАРСКА ПОМОЩ
– Трябва да престанете с кафето.
– Аз никога не пия кафе, докторе.
– И с пушенето също.
– Аз не пуша.
– Но това е много лошо. Няма какво да ви забраня. Тогава 

не мога да ви помогна.

ПО НАВИК
Часовникарят: – Много му е слаба пружината, затова 

трябва да го навивате по два пъти дневно.
Лекарят: – Преди или след ядене?

ПРОФЕСИОНАЛНО
Лекар среща водопроводчик и пита:
– Вярвам, че у вас в къщи всички са здрави?
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– За щастие, да! А при вас всички чешми изправни 
ли са?

СЪОБРАЗИТЕЛНОСТ
В джоба на болен, доведен в безсъзнание в болницата, 

намерили лист, на който било написано с големи букви след-
ното: „Докторе, това е епилепсия, а не апандисит. Апанди-
ситът ми вадите вече три пъти!“

СЪВЗЕЛ СЕ
Една твърде пълна дама влиза в лекарския кабинет заедно 

със своята дъщеря – истинска красавица. Както трябвало да 
се очаква, лекарят, очарован от красивата девойка, се обър-
нал към нея, без да я пита каквото и да е:

– Ще благоволите ли да се съблечете?
– Но, докторе – намесила се майката, – аз съм за преглед!
Лекарят разбрал, че сбъркал и обръщайки се към май-

ката, казал:
– Моля покажете си езика!…

УСПЕХ
– Татко, учителят ме похвали.
– Много се радвам, но за какво?
– Каза, че пиша като лекар с тридесетгодишна практика.

ГИНЕКОЛОГЪТ ТРЯБВА ДА БЪДЕ И ПСИХОЛОГ
Един известен гинеколог, който добре разбирал не само 

специалността си, но и психиката на жените, имал обичай 
след като свърши прегледа, да казва:

– Още един въпрос, уважаема госпожо, при кой шивач си 
шиете тоалетите?

ДИЕТА
– Вие трябва да пазите строга диета.
– Но, докторе, аз вече 2 месеца се храня в диетичен стол.
– Отдавна ли сте болен?
– От 2 месеца…
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МАЙСТОРИ
Лекарят, преглеждайки болен, намира лошо зараснала 

фрактура на радиуса и започва да ругае:
– Добре ви е наредил, няма какво да се каже. Така ли се 

намества счупена кост. Кой е този велик майстор?
– Вие, докторе, преди 2 години.

ПОКАЗАТЕЛ
Много богат човек заболял от подагра. Един лекар чул за 

това и отишъл да му предложи услугата си.
– Как дойдохте в града? – попитал го болният.
– Пеш – отвърнал учудено лечителят.
– Слушайте какво ще ви кажа. Ако наистина можехте 

да лекувате подаграта, нямаше да дойдете пеш в града, а с 
кола, впрегната с шест коня…

ИЗЛИШНО
– Господин докторе, прекалено много страдам! Напра-

вете така, че да свърша по-бързо.
– Не желая инструкции. Познавам професията си.

ПОЗНАТ ПОЧЕРК
Група учени разшифроват древни папируси.
– Тези йероглифи съвсем не мога да разбера – обърнал се 

млад асистент към своя патрон.
Ученият погледнал през лупата си папируса:
– Какво непонятно има? Това е обикновена рецепта, 

написана от лекаря на фараона.

ДИАГНОЗА
Морски офицер заболява в открито море. Лекарят пре-

гледал щателно болния и се замислил.
– Кажете, докторе, да не би да е нещо сериозно? – попи-

тал някой.
– Не, само че при такива заболявания ние обикновено 

препоръчваме морско пътешествие.
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ПАК ЗА ПРОГРЕСА
Лекарят успокоява нервно болен:
– Напоследък в медицината се наблюдава небивал про-

грес. Нервното неразположение, което ви безпокои, отдавна 
е проучено. Сега вече знаем съвършено точно, че причи-
ните, които го предизвикват, са неизвестни.

ЩАСТИЕ
Млад лекар преглежда болен.
– Вие сте ме извикали много късно – казва той на съпру-

гата му. – За съжаление, той вече е в агония. Ръцете на вашия 
съпруг са съвършено сини!

– Но, докторе – възразява жената на болния, – ръцете му 
са сини, защото той е бояджия.

– Това е голямо щастие – облекчено въздъхнал лекарят. – 
Ако не беше бояджия, щеше вече да е покойник.

МЕЖДУ ЛЕКАРИ
– Имате ли тежки случаи във вашата практика?
– Тъкмо това си мисля. Идвам от един, който ми дължи 

вече 2000 долара…

ПУЛСЪТ МОЖЕ ДА ЛЪЖЕ
– Вие сте съвършено здрав. Пулсът ви е ритмичен, пра-

вилен, като часовник.
– Нищо чудно, докторе! Вие цяла минута държите ръката 

си на часовника ми.

СПЕЦИАЛИСТ
Една жена настинала и отишла при лекар, който ѝ пред-

писвал различни лекарства, но не могъл да ѝ помогне.
– Нищо ли не може да ме излекува, докторе? – запитала 

отчаяно тя.
– Вижте какво, идете си в къщи, изкъпете се и застанете 

гола на течение.
– Това ще ме излекува ли?
– Не, но ще хванете пневмония, а аз прекрасно лекувам 

тази болест.
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ЕДНО МНЕНИЕ
Да си признаем честно, в основата си бацилите не са 

опасни. Намеси ли се все пак някой доктор, тогава не гаран-
тирам за нищо!

ПРИ ОЧНИЯ ЛЕКАР
Лекарят към пациентката:
– Моля, мислете за това, че нищо не отличава така много 

човека от животното, както едни очила.

НЕ СЕ ВЪЛНУВАЙТЕ
Сестрата към болния на операционната маса:
– Не се вълнувайте, господине, професорът не говори за 

вашата операция, а за разрязването на коледната пуйка…

ПРОГРЕСЪТ СИ Е ПРОГРЕС
Лекар, след като преглежда своя пациент, му препоръчва 

всеки ден преди сън да взема някаква храна.
– Как така? – удивил се пациентът. – Когато бях при вас 

последния път, вие категорично ми забранихте да се храня 
преди сън.

– Това беше преди 2 месеца – въздъхнал лекарят. – А 
знаете ли за това време колко напредна медицината!…

ДОБЪР СЪВЕТ
Докторът утешава пациента.
– Повярвайте ми, че нищо не ви заплашва. Просто ви е 

необходим свеж въздух повече. Каква професия имате?
– Пощенски раздавач.

ПРЕДИМСТВА
Лекарите невинаги могат да помогнат и тогава казват:
– Плешивостта има своите добри страни: когато един 

плешив мъж иска да изглежда добре, трябва да поправи 
само вратовръзката си.
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ОПАСНОСТ
Лекар развежда млада и хубава милосърдна сестра из 

болницата. Спирайки се пред една от болничните стаи, той 
ѝ казва:

– За вас именно тук се намират опасно болните – те са 
вече почти излекувани.

СЪВЕТ КЪМ ЛЕКАРИТЕ
Лекарят трябва да помни две неща: да пише рецептите 

си неразбрано, а сметките за лекуване разбрано.

НАЙ-ТРУДНОТО
Млад лекар пита по-възрастен колега:
– Кажете, кое е най-трудното в нашата професия?
– Да узнаете кое е най-любимото ястие на пациента.
– Защо?
– За да можете да му го забраните.

ЛОШО ЗРЕНИЕ
– Докторе, аз имам лошо зрение.
– По какво заключавате?
– Ето вие например виждате вдясно на масата муха, а аз не.

С ЖАР
Главният лекар на болница повикал млад хирург в своя 

кабинет и започнал да го мъмри:
– Вие сте длъжен някак си да усмирите своя жар. Заради 

вас се налага да изписваме трета операционна маса. Моля 
Ви, не натискайте така силно скалпела!

ПАК ЗА НАСЛЕДСТВЕНОСТТА
Дама се оплаква на един разсеян лекар, че няма деца.
– Може би това е наследствено – казва лекарят. – Кажете 

ми, вашата майка имаше ли деца?

ПРИЯТЕЛСТВОТО ЗАДЪЛЖАВА
– Къде ще учиш?
– В медицинския.
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– Това е добре. Аз постъпих във ветеринарния. Когато 
завършим, ще можем да се лекуваме един друг…

ДОБРЕ
– Докторе, мъжът ми е много болен.
– Добре, съблечете се.

ПОРАЗИТЕЛНИ
Възрастна жена казва на лекаря:
– Успехите на медицината са поразителни. Когато бях 

млада, трябваше да се събличам, а сега е достатъчно да си 
покажа езика.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
Американски лекар настоява да не се вярва на съобще-

нията в печата, че много от хирурзите в САЩ в стремежа си 
за печалба правят ненужни операции.

– Аз оперирам – заключава той – само когато действи-
телно ми трябват пари.

ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ
Ветеринарен лекар извикал в дома си хуманен лекар.
– Колега, желая да споделя с вас, че когато лекувам 

своите болни, разчитам само на интуицията си. Опитайте и 
вие моите методи, млади момко…

Дошлият лекар внимателно го разгледал, написал 
рецепта и поднасяйки му я, казал:

– Ако след две седмици не оздравеете, боя се, че ще се 
наложи да ви заколят.

ЗА ПО-БЪРЗО
По време на епидемия лекар трябвало да направи рекор-

ден брой инжекции. И той поставил на вратата следната 
бележка: „За по-бързо обслужване влизайте в кабинета със 
задника напред.“

УПОРИТОСТ
Пациент, приспан за трети път, се събужда по време на 

операцията и пита лекаря:
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– Какво правите с мен, докторе!
– Продължавам да търся куршума, който ви е счупил 

бедрото.
– О, но защо не ми казахте по-рано! Куршумът е в джоба 

на сакото ми.

НЕ Е ОЧАКВАЛ
Лекар преглежда свой добър приятел. На излизане му 

казва:
– Дължиш ми 30 франка.
– Но ти цял живот си ме лекувал без пари?! – опитва се 

да възрази уж весело оня.
– Вярно, но не съм мислил, че ще живееш толкова 

дълго…

СЪВЕТ
– Докторе, аз съвсем изнемогвам от безсъница. Какво да 

правя?
– Не опитвахте ли да броите овце?
– Опитвах, но и това не помага.
– Тогава нека всяка овца ви разкаже историята си…

ЗАБРАНА
– Трябва незабавно да се откажете от тютюна!
– Не пуша, докторе.
– Ни капка алкохол!
– Никак не пия.
– Трябва да ядете само вегетарианска храна!
– Ненавиждам месото.
– Тогава какво, по дяволите, обичате?
– Картофи.
В такъв случай от днес ви забранявам да ядете каквито 

и да е картофи.

СРОЧНА ОПЕРАЦИЯ
Хирург звъни на свой приятел терапевт:
– На болния, който ми изпрати, му се налага спешна опе-

рация. Как мислиш, мога ли да получа от него пет хиляди 
франка?
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– Мисля, че сега не, но неотдавна основа крупно пред-
приятие.

– Добре, тогава ще почакам половин година.

РЕВАНШ
Телефонът звъни продължително и лекарят скача от 

леглото.
– Ало, кой идиот ме буди посред нощ?
– Докторе, обажда се ваш пациент. Позвъних да ви 

съобщя, че не мога да спя и че праховете за спане, които ми 
предписахте, никак не действат.

ПРИЧИНАТА
– За един час работа – такава сметка?! – извикал един 

лекар, възмутен от голямата сума, която му поискали за 
ремонт на леката кола.

– Но, докторе – отговорил механикът, вие, лекарите, от 
сътворението на света работите само с един модел, а ние 
всяка година изучаваме нови системи!

ИЗЛЕКУВАН
Лекари на консулт:
– Сърцето му е като камбана…
– Да! Белите дробове са напълно в ред!…
– Стомахът му е здрав като гьон!…
– Черният му дроб функционира като мелничка за 

кафе!…
Болният (с отслабващ глас):
– Ако съм разбрал правилно, умирам излекуван!…

НЕОБХОДИМОСТ И ИЗКЛЮЧЕНИЕ
Известен професор по очни болести завършва своята 

лекция.
– Всеки човек – казва той, – който страда от слабо зре-

ние, обезателно трябва да има два чифта очила – едни за 
четене и други за далеч.

На това място професорът направил голяма пауза, опип-
вайки всички джобове.
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– Като изключение от правилото, лично аз – продължил 
той – имам три чифта очила. Третият ми служи, за да нами-
рам другите два.

ПРОФЕСОРСКА ПРОЗОРЛИВОСТ
Професорът обхождал заедно със студенти болничните 

стаи и обяснявал нагледно външните признаци на боле-
стите.

Групата спряла при леглото на болен.
– Тук – казал професорът – още от пръв поглед можем да 

установим, че имаме разширение на гръдния кош. Това се 
явява обикновено при музиканти, които цял живот са сви-
рили на някакъв инструмент.

– Така е – обадил се болният, – аз съм музикант.
– Виждате ли – рекъл професорът, – моето око никога не 

ме лъже! После се обърнал към болния и го запитал: – На 
какъв инструмент свирихте?

– На тъпан.

ОПЕРАЦИЯ В ТЕКСАС
По време на престрелка с полицията Брилянтения Джо 

бил тежко ранен. Приятелят му го откарал в болница.
– Ако Джо умре по време на операцията – заявил той на 

хирурга, – вие ще отлетите на оня свят след него.
Хирургът измъкнал под масата пистолет и го поставил 

до хирургическите инструменти.
– Ако вашият Джо умре на операционната маса – отбе-

лязал спокойно хирургът, – аз ще узная за това пет секунди 
по-рано от вас.

ДОСАДНИЯТ ПАЦИЕНТ
Пациент, внушил си, че е болен от прогресивна глухота, 

се обърнал към лекаря:
– Докторе, напоследък съвсем оглушах. Струва ми се, че 

не чувам даже собствената си кашлица.
Лекарят написал рецепта, дал я на болния и казал:
– Предписах ви хапчета, ще ги вземате по три пъти на 

ден.
– И те ще ми върнат слуха?
– Не, но ще кашляте по-силно.
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И ЕДИН ПОЛЕЗЕН СЪВЕТ
Лекар към пациент, който се оплаква, че хърка толкова 

силно, че сам се събужда:
– Ще трябва да спите в друга стая!

ИМА СИ ПРИЧИНА
Съпругата на начинаещ лекар пита своя позната:
– Защо мъжът ти има такива странни приемни часове – 

сутрин от 7 до 9 часа?
– Защото, знаеш ли, неговият пациент е свободен само 

по това време!

КАТО НА БОЛЕН
При една икономическа криза лекар е принуден да про-

дава лъжици на пазара. Вижда го приятел и пита:
– Как върви търговията?
– Като на болен: по лъжичка на два часа…

СТРАННА БОЛЕСТ
– Докторе, ясно е, че имам много странна болест.
– Защо мислите така?
– Ами вие проверявате моя пулс, а държите ръката на 

дъщеря ми.

ГОДЕН
Лекарят от наборната комисия:
– Вие, Майлер, да се оплаквате от нещо?
– Да – астма.
– Кога забелязахте това?
– Когато изкачвам стълбите.
– Това няма никакво значение, ще се сражавате на земята! 

Годен за пехота…

ПОСЛЕДНА ВОЛЯ
– Докторе, кажете, моля ви, какви бяха последните думи 

на клетия ми съпруг?
– Той каза: „Предайте на скъпата ми съпруга моята 

последна воля: „Марта, плати на доктора незабавно – той 
беше толкова внимателен и грижовен.“
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ПРИЧИНИТЕ СА ОСНОВАТЕЛНИ
Лекар, специалист по кожни болести, обяснява на свой 

приятел защо е избрал точно този дял от медицината.
– Има три причини за този избор. Моите пациенти 

никога не ме вдигат през нощта, никога не умират и никога 
не оздравяват.

ОТНОВО ЗА ЛЕКАРСКИТЕ ГРЕШКИ
– Не мога да си простя, че оперирах веднага пациента си.
– Не се вълнувай, колега. Може би операцията нямаше 

да го спаси и той пак щеше да умре.
– Там е работата, че той не умря, а оздравя и аз изгубих 

петстотин долара…

БЕЗПЛАТНО И В ГЪРЦИЯ
Пациент отива при известен хирург и го пита колко ще 

струва една сериозна операция.
– Десет хиляди – отговорил лекарят.
– Десет хиляди?! Много е скъпо…
– Тогава идете при моя колега. Той няма да ви вземе нито 

драхма.
– Как? Прави безплатни операции?…
– Не, но хонорара плащат наследниците на пациента…

ТОВА Е ВАЖНО И В ИНДИЯ
Някакъв индус с остри болки в корема отишъл при лекар.
– Какво сте яли днес? – попитал лекарят.
– Някакви ягоди – отговорил болният.
Лекарят взел няколко бурканчета и приготвил лекарство, 

което започнал да капва в очите на болния.
– Какво правите? – изкрещял индусът… – Мене ме боли 

коремът, а вие ми лекувате очите.
– Аз лекувам очите, за да виждате друг път по-добре 

това, което ядете – отвърнал невъзмутимо лекарят.

В КОМПЛЕКТ
– Вие сте уверен, че това действително е много добро 

сънотворно?
– Да, сър, ние даже сме принудени да продаваме всеки 

флакон в комплект с будилник.
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ВЪПРОС НА ДОСЕТЛИВОСТ
Очен лекар на пациент:
– На вас ви са необходими очила.
– Но, докторе, вие не сте успели да ми проверите 

зрението…
– Но нали видях, че влязохте при мен през прозореца…

БОЛНИТЕ ТРЯБВА И ДА ПОЧИВАТ, НАЛИ?
Хирург-новатор инструктира пациент пред операция на 

апендикс.
– Запомнете: когато се събудите от наркоза, веднага 

сядате на края на леглото и разклащате краката си. След 
час-два минете веднъж в кръг около леглото, а утре идете на 
малка разходка из парка. Ясно?

– Да, докторе – нервно кима болният. – А през време на 
операцията ще мога ли да полежа?

ЖЕЛЯЗНА ЛОГИКА
– Докторе, дъщеря ми вчера е изяла толкова много сладо-

лед, че се е простудила ужасно. Сега има 39° температура.
– Под нулата ли?

ЩАСТЛИВ ИЗХОД
Пациент, заплетен в някакъв неприятен процес, бил 

лекуван от д-р Б. След кратко време починал. Всички се 
чудели за внезапната смърт на човека, но лекарят спокойно 
заявил:

– Той трябва да ми бъде благодарен, че по един благо-
приятен начин го измъкнах от много неприятна ситуация.

КАТО РЕЦЕПТИТЕ
Прислужничка напуска семейството на доктора.
– Сара – казал той, – съжалявам, че не мога да ти дам 

хубаво препоръчително писмо.
– Аз не искам да е хубаво – плахо помолила прислуж-

ничката. – Само го напишете така, както пишете вашите 
рецепти.
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УСПЕХ
– Докторът каза, че ще ме вдигне на крака за две сед-

мици.
– Направи ли го?
– Разбира се. Трябваше да продам колата си, за да се раз-

платя.

СПОРЕД ПАЦИЕНТИТЕ
– Колега, бих желал да обслужвате моите пациенти, 

докато съм в отпуск.
– Но аз току-що съм завършил, нямам никаква практика.
– Не се безпокойте, момчето ми. Пациентите ми са от 

висшите кръгове. Казвайте на мъжете да играят голф, а 
жените изпращайте в Европа.

ЗАТРУДНЕНИЕ
– Господине, вашият случай ще обогати медицинската 

наука…
– Докторе, искам все пак да предупредя, че нямам повече 

от 5 долара за хонорар.

ПО НАВИК
Съпругата на лекаря:
– Скъпи, ти трябва да забравиш професията си, ако 

искаш да бъдем заедно в обществото…
– Защо, какво съм направил?
– Мериш пулса на всеки, който ти протегне ръка…

ПРОВЕРКАТА ЩЕ РАЗСЕЕ СЪМНЕНИЯТА
– Може ли тази операция да бъде сполучлива, докторе?
– Точно това се каним да проверим, драги.

ЗА ПО-ЕВТИНО
– Докторе, мъжът ми непрекъснато губи вещите си. Не 

може ли да бъде излекуван?
– Може, но по-евтино ще ви струва да продължава да 

губи!
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НАИСТИНА ИДИОТСКИ СЪВЕТ
Болен посещава кабинета на млад лекар.
– Къде бяхте преди това?
– При аптекаря отсреща.
– И какъв идиотски съвет ви даде?
– Да дойда при вас.

КАТЕГОРИЧНО МНЕНИЕ
– Всяко младо момиче с голямо деколте хваща или 

хрема, или мъж!

КЪСМЕТ
Двама рентгенолози разговарят:
– Жена ми всеки момент очаква дете. Но се безпокои 

много да не е с някакъв дефект от това мое облъчване.
– Успокой се. Може да имаш късмет – ти да не си бащата.

ЛЕКАР-ПОЕТ
Лекар пише стихове, а негов близък споделя възторга си:
– О, стиховете ти са на високо професионално ниво!
– Пиша ги само за да убия времето си – скромничи 

поетът-лекар.
– А нямаш ли болни?

ФАТАЛНА ГРЕШКА
Двама колеги лекари разговарят:
– Коя е най-голямата ти диагностична грешка?
– Когато помислих онзи милионер за бедняк.

СИГУРЕН МЕТОД
На научен конгрес двама учени разговарят:
– По какъв метод разработвате вашите научни трудове, 

драги колега?
– Когато пожелая да се ориентирам добре в една чужда 

област, написвам книга върху тази материя.



133

ПОЗНАЛ ГО
Професор, твърде грозен и своенравен, бил повикан на 

консултация от свой колега. Болният, представен му като 
безнадежден случай, щом видял професора, извикал:

– Каква маймуна…
И професорът се обърнал към своя колега наистина 

сърдито:
– Защо ми казахте, че той не разпознава вече никого?

НАИСТИНА ЗНАЕ
Дюпон внезапно усетил болки в коремната област и оти-

шъл да се консултира с лекар хирург.
– Много съжалявам, но трябва да се оперирате спешно… 

Апандисит! – категорично заявил лекарят.
– Но аз…
– Виждам, че се колебаете и си въобразявате, че болките 

ви ще минат така, както са се появили. Сигурен съм, че даже 
не знаете къде се намира апандиситът ви…

– Знам, докторе, при хирурга, който ме оперира мина-
лата година.

БЕЗ ЗЪБ
Хари си извадил зъба и забелязал, че гласът му се е про-

менил. Телефонирал на жена си, за да провери дали ще го 
познае:

– Ало, най-скъпа, знаеш ли кой разговаря с теб?
– Който и да е от вас, мили момчета – казала жена му, – 

днес не мога да изляза. Моят дъртак отиде да си извади зъб 
и сигурно цялата вечер ще си стои в къщи.

ЗА КУРАЖ
– Ще трябва да извадим кътника – казва зъболекарят.
Пациентът се разтреперва. Зъболекарят му подава чашка 

коняк, за да го окуражи. Пациентът пие, но продължава да 
трепери. Сипва му още една чашка, после още една. Забе-
лязвайки, че пациентът се е успокоил, зъболекарят пита:

– Е, как е, имате ли кураж?
– И още как – отговаря пациентът. – Да посмее само 

някой да ми пипне зъб!…
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ЯСНА ЦЕЛ
– Но вие се готвите да вадите преден зъб, докато аз имам 

болки в кътника?!…
– Бъдете напълно спокойна, ще стигнем и до кътника.

ПРИ ЗЪБОЛЕКАР, НО НЕ ИСПАНЕЦ
Една жена дошла от Испания в Париж, за да си лекува 

зъбите. Когато я попитали, дали в Мадрид не би могла да се 
лекува също така добре, както в Париж, тя отговорила:

– Всеки испанец, който може да си позволи това, прави 
същото като мен. Знаете ли, че в Испания е опасно да си 
отворите устата даже и пред зъболекаря!

В АПТЕКАТА
Млада девойка към аптекаря:
– Моля, дайте ми очистително, но без неприятен вкус.
– Почакайте малко – казва аптекарят и влиза в лабора-

торията.
След малко излиза и ѝ подава чаша сироп.
– О, благодаря, много сте любезен – усмихва се девой-

ката и го изпива.
– Почувствахте ли нещо? – пита аптекарят.
– Не, нищо.
– Е, вътре беше очистителното.
– О, господи! – възкликнала девойката. – Та аз го исках 

за баба ми.

ГОРКИЯТ МАРИУС
Олив среща Мариус, който излиза от една аптека.
– Бедни Мариус, болен ли си?
– Не, чувствам се много добре.
– Как? Ти излизаш от аптека, а не си болен?
– Ами ако утре ме видиш, че излизам от гробищата, 

сигурно ще кажеш, че съм умрял?!

НИЩО ПРОТИВ
Гражданин звъни след полунощ на дежурната аптека. 

Аптекарят излиза сънливо и пита:
– Какво желаете?
– Само пакетче ментови бонбони против кашлица.
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– Но това е безобразие – провиква се аптекарят. – Не 
може ли утре да си ги купите?

– Вие сте прав, ще дойда утре сутринта…

ГРЕШКА
Фармацевт тича по улиците след свой клиент.
– Моля за извинение. Вие помолихте за аспирин, а аз 

погрешно съм ви дал арсеник.
– Е, та какво?
– Арсеникът е с три марки по-скъп.

ЛОША ПАМЕТ
В аптеката влиза малко момченце, застава пред гишето 

на аптекарския помощник и пристъпвайки от крак на крак, 
мълчи.

– Какво има, момченце? – пита най-после помощник-
аптекарят.

– Трябваше ми някакво лекарство, но забравих как се 
наричаше. Зная само, че съдържаше медитиламинодиме-
тилфенилпиралолнафтол…

ЗА ПИСМАТА
– Дъще, вече не те виждам с младия лекар, който така 

много те ухажваше?
– Сега излизам с един аптекар!
– Защо? Нали сама ми каза, че обичаш младия лекар?
– Да, разбира се, но той замина за три години в провин-

цията и аптекарят ми е необходим, за да ми разчита писмата.

РЕКЛАМА
– Кажете, другарю аптекар, плъховете ядат ли тази 

отрова?
– Как не, който плъх я опита, само от нея яде.

ЗЪБОЛЕКАР
След дълги мъчения зъболекарят най-после успял да 

извади болния зъб.
– Колко ви дължа? – попитал болният, държейки си 

бузата.
– 400 злоти.
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– Преди операцията вие казахте, че ще струва 100 злоти!
– Да, но с вашите крясъци прогонихте трима пациенти 

от моята чакалня.

ПО ЖЕЛАНИЕ
– Десет марки! Това е страшно много за вадене на един 

зъб. Работата трае само две секунди…
– Моля, ако желаете, мога да го извадя и по-бавно.

НЕ ВСЯКОГА
– Кажете, докторе, всякога ли ви се удава да вадите зъби 

без болка?
– Уви, не. Вчера си навехнах ръката.

СПЕЦИАЛИСТ
Стажант-фармацевт разглежда отделните медикаменти и 

изведнъж погледът му спира на голямо стъкло без надпис.
– Какво е това лекарство? – пита той стария аптекар.
– О, това лекарство давам само в онези случаи, когато не 

мога да разчета рецептата.

ЗА ТЪЩАТА
В аптеката влиза мъж:
– Дайте ми, моля, цианкалий за тъщата.
– Имате ли рецепта?
– Не, но нося снимката ѝ.

В АПТЕКАТА
– Моля ви, дайте ми прах против паразити.
– Колко?
– Не съм ги броил…

ОТМЪЩЕНИЕ
– Ако срещна този тип, ще му избия всичките зъби! Не, 

един ще му оставя!
– Защо?
– За да разбере какво значи зъбобол!
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НЕ Е ДАР БОЖИ
– Госпожо, казвате, че ви боли стомахът. Хиляди пъти 

съм ви повтарял да дъвчете хубаво храната си. Защо бог ви 
е дал зъбите?

– Грешите докторе. Зъбите не ми ги е дал бог. Аз съм си 
ги купила.

ИСТИНСКИ ПРИЯТЕЛИ
Звъни се. Зъболекарят отваря вратата. Пред нея вижда 

десет деца.
– Дойдох да ми извадите зъба – казва едно от момчетата.
– А твоите приятели?
– Те дойдоха да послушат как ще крещя.

СМЕЛОСТ
– Как се държа при зъболекаря? – запитва майката 

малкия си син. – Да не си ме изложил? Аз му казах, че си 
смело момче.

– Как да те изложа, мамо? Той ми призна, че никога досега 
не е имал такъв пациент. Нищо не можа да ми направи. Не 
го оставих дори да ме докосне!

ОТМЪЩЕНИЕ
Видна виенска дама била поканена на бал в едно семей-

ство. По време на танците тя изгубила разклатения си зъб. 
Дълго го търсила из залата, но напразно. Тук бил един от 
нейните някогашни обожатели, който все пак разбрал какво 
се е случило.

След няколко дни, когато се разхождал из полето, той 
намерил грамаден волски зъб. Взел го и го изпратил на 
дамата със следната бележка:

„Тъй като изгубихте своя зъб и не успяхте да го намерите, 
аз ви изпращам този, за да го ползувате вместо загубения!“

Дамата върнала подаръка на наглия кавалер, като му 
отговорила:

„Вашата любезност е покъртителна! Фактът, че сте изва-
дили своя собствен зъб заради мен, ви издига в моите очи 
като герой.“
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СПОРЕД ТРУДА
Селянин отишъл при известен лондонски зъболекар да 

си извади зъб. Изваждането станало за миг и без болка.
– Ей че си юначага! – възхитил се селянинът. – Колко 

искаш да ти платя?
Зъболекарят казал:
– Обикновената ми такса е много по-голяма, но на вас ще 

взема половин крона.
– Как? Половин крона! Докторе, ти се шегуваш – въз-

кликнал селянинът. – Нашият фелдшер преди седмица 
ми извади друг зъб. Човекът цял час ме влачи по двора с 
клещите си и за всичката тая разправия ми взе само един 
шилинг. А ти едва бръкна в устата ми и искаш половин 
крона…

ПРЕДИ УПОЙКАТА
Шотландец отишъл при зъболекар да му извади развален 

зъб.
– Как искате да го извадя? – запитал зъболекарят. – С 

упойка или без упойка?
– С упойка. Не мога да търпя болки.
– Добре! Седнете на стола! Шотландецът седнал на стола 

и извадил портфейла си.
– Ще ми платите после, след като извадя зъба – казал 

зъболекарят.
– И през ум не ми минава да ви плащам предварително 

– отвърнал невъзмутимо шотландецът. – Само искам да си 
преброя парите преди упойката.

САМО ЗА БОРБА
В аптеката:
– Моля да ми върнете парите за лосиона, който ми про-

дадохте миналата седмица.
– Защо?
– Казахте ми, че това е забележително средство за борба 

с оплешивяването.
– Да, именно така. Казах, че този лосион е за борба с 

оплешивяването, но не и за победата над него.
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ПО-ЕВТИНО
При млад зъболекар идва пациент. Преглеждайки го, той 

препоръчва да се извади болният зъб.
– Колко ще струва това? – пита пациентът.
– Знаете ли, понеже аз съм начинаещ зъболекар и опит в 

изваждане на зъби още нямам, затова вземам по 100 злоти 
на час.

ПО ПРИЗВАНИЕ
– Цял живот съм мечтал да стана моряк.
– Защо не сте станали?
– Знаете ли, аз съм страшно разсеян човек и мога да 

направя на кораба бог знае какво: да отворя или затворя не 
този кран, който е нужно…

– И с какво се занимавате сега?
– Сега съм аптекар.

ДА НЕ БЪДЕ НАПРАЗНО
Ангъс станал зъболекар. Първият му пациент дошъл 

за вадене на зъби с упойка. Когато се свестил, той с ужас 
видял, че всичките зъби са му извадени.

– Защо направихте това? – изфъфлил отчаяно той.
– О, сложих повече упойка – отговорил Ангъс – и рекох 

да не отиде напразно.

В АПТЕКАТА
– Преди десет дни ми дадохте един пластир за кръста.
– Е, и какво?
– Сега трябва да ми дадете нещо, за да мога да се отърва 

от него.

ОБЯВЛЕНИЕ
„Ако Франц Шуберт беше ползувал нашите подсилващи 

лекарства, щеше да завърши „Незавършената симфония.“

БЕЗ ОПАКОВКА
– Дайте ми десет хапчета.
– Да ги увием ли?
– Не, аз ще ги търкалям до дома.
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ЕФИКАСНО
Мъж влиза в аптеката и моли за нещо ефикасно срещу 

хълцане. Аптекарят му плясва две плесници и му казва:
– Виждате ли колко е по-бързо и ефикасно?
– Благодаря ви, но не беше за мен, а за жена ми в колата…

ФАЛШИВА
Аптекар вика полицай и споделя, че рецептата за нарко-

тика е фалшива.
– Как познахте? – пита полицаят.
– Беше много четлива!

ПОКАНА ВМЕСТО КОМПЛИМЕНТ
– Винаги когато се усмихвате, ми се иска да ви поканя 

при себе си.
– Ласкаете ме.
– Не. Аз съм зъболекар.

МАЛКА РАДОСТ
Пациент влиза в кабинета на зъболекаря, който като го 

вижда, засиява от радост:
– А, вие сте служителят, който ме глоби, защото бях пар-

кирал неправилно?! Заповядайте, разположете се удобно на 
стола…

АРГУМЕНТ
Пациент заплатил на зъболекаря с фалшиви банкноти. 

Пред съда се оправдал:
– И зъбите, които ми сложи, също не са истински.

ЛЕКА НОЩ С БЛАГОДАРНОСТ
През нощта тревожно се позвъняло в една аптека. Апте-

карят, едва събудил се от сън, отваря:
– Дайте ми за два лева капки за стомах, че детето ми има 

силни болки в корема.
Аптекарят търси лекарството и започва да тегли.
– Ами при коремни болки помага ли чай от лайка?
– Разбира се, че помага – отговаря сънливият аптекар.
– Така ли? Благодаря. Тогава няма нужда от капките, 

защото лайка имаме в къщи. Лека нощ.
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ПЪЛНА ПОЧИВКА
– Вашият мъж, госпожо, има нужда от пълна почивка и 

промяна на въздуха.
– Според вас, господин докторе, къде трябва да отидем – 

на море или на планина?
– Това ще решите вие. Ако вие предпочитате морето, 

тогава той трябва да отиде на планината. А може и обратно.

ЩОМ ТОВА ПОМАГА
Прислужницата в един дом се разболяла от някаква мис-

териозна болест. Повикали лекар. Той я заварил да лежи в 
леглото и още от вратата запитал:

– Я, Джанет, какво ти е?
– Както ме виждате, докторе.
Лекарят прегледал езика, гърлото, опипал пулса – всичко 

говорело за цветущо здраве. Поразпитал я малко и накрая тя 
си признала:

– Не са ми плащали заплатата за шест месеца докторе и 
реших да симулирам, докато не ми дадат парите.

За учудване на Джанет, докторът започнал бързо да се 
съблича.

– Какво… какво ще правите?
– Лежи си спокойно, Джанет. И аз идвам при тебе. На 

мен не са плащали повече от три години.

СМЕСЕНО ЧУВСТВО
– Доволен ли си от лекаря, който те лекува?
– Как да ти кажа… Така ми претъпкваше стомаха с лекар-

ства, че дълго време след като оздравях, се чувствах болен.

НАПРОТИВ
– Вашите болки явно са на нервна почва и пренапреже-

ние – казал лекарят.
– Нищо ли не може да се направи, господин докторе?
– Напротив, тъкмо нищо да не се прави.
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ДИШАНЕ
– Знаете ли, вчера прочетох във вестника, че дълбокото 

дишане убива микробите.
– Може би. Но как ще ги накараме да дишат дълбоко?

ОТ ОСА
При лекар идва младеж със силно подута и зачервена 

буза.
– От какво е? – попитал лекарят.
– От оса.
– Ужили ли ви?
– Не. Татко я уби с лопатата…

РАЗБИРА СЕ
– Как мислиш, Фриц – пита една жена мъжа си, – лече-

нието в този санаториум дали помага на някого?
– Разбира се, скъпа. Погледни как великолепно изглежда 

обслужващият персонал.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
На публична лекция за наследствеността един от слуша-

телите казва на лектора:
– Мога да опровергая всичките ви теории. Достатъчно е 

да доведа жена си – майка ѝ е била няма.

НАСЪН
– Докторе, аз говоря насън.
– Откъде знаете? Жена ви ли ви е казала?
– Аз не съм женен.
– Тогава откъде знаете, че говорите насън?
– Сутрин се събуждам прегракнал.

СРЕЩА
– Срещнах лекаря, който ме лекува напоследък. Изгледа 

ме тъй, като че ли му дължа нещо за лекуването.
– А ти?
– Аз пък го изгледах тъй, като че ли нищо не му дължа.
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ЗАДОВОЛСТВО
Шефът посещава своя подчинен у дома си.
– Признавам, че ви подозирах в симулация. Сега обаче 

със задоволство констатирам, че наистина сте тежко болен.

НЕ УСПЯЛ
– Пихте ли, както ви казах, един час преди ядене 

карлсбадска вода?
– Да, докторе, опитах, но от четвърт час по-дълго не мога 

да пия…

МЕЖДУ ДЕЦАТА
– На колко си години?
– На осем.
– И аз щях да бъда сега на осем, но една година бях 

болен.

ПРОСТАТИК
Болен излиза от кабинета на лекаря и при вратата среща 

своя приятел:
– Ка-кво т-т-и е?
– Хипертрофия на простатата.
– Ка-ак-кво е т-т-ова?
– Ами пикая така, както ти говориш.

ПРИ ОЧНИЯ ЛЕКАР
– Но вие сте много късоглед! Никога ли досега не сте 

употребявали очила?
– Употребявал съм. Преди двайсетина години взех едни 

назаем от съседа да видя как изглежда моята булка.

ДЕМОГРАФСКА АНКЕТА
Специалисти проучвали факта, защо в гаровия квартал 

на един малък град семействата имат средно повече деца, 
отколкото в другите жилищни квартали. Заключението им 
гласяло:

„Влакът „Д“ тръгва сутрин в 7.30 ч. Повечето хора край 
гарата се събуждат. И тогава вече е късно да се заспи отново 
и твърде рано за ставане…“
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ТРЕНИРАЛ
Лекарят (самодоволно):
– Тази сутрин кашляте по-леко. Пациентът (сърдито):
– Би трябвало. Цяла нощ съм тренирал.

ПО ЛЕКАРСКИ СЪВЕТ
– Това е просто възмутително! Вижте само – прозорчето 

на гишето е отворено, а чиновникът зад него е задрямал!
– Може би лекарят му е предписал да спи на отворен 

прозорец.

НЕОСНОВАТЕЛНА ТРЕВОГА
– Казват, че гениалността е болест.
– Нека това не ви тревожи, вие изглеждате съвършено 

здрав.

СПОРТИСТ
– Вие имате 41 градуса! – казва учудено лекарят, след 

като взема термометъра от болния.
– А колко е световният рекорд? – невъзмутимо пита 

болният.

НЕЖЕНЕН
В отделението за бърза помощ вкарват тежко ранен 

човек. Сестрата бърза да попълни приемния картон и пита:
– Името?
– Боб Стивънс.
– Женен?
– Не. Катастрофа с кола.

НЯМА НИЩО НЕВЕРОЯТНО
– Докторе – казва пациентът на очния лекар, – много се 

безпокоя от една просто невероятна работа: колкото пъти 
пия кафе, получавам нещо като удар по дясното око и усе-
щам болка и затопляне в него.

– А-ха, разбрах! – казва докторът. – Моят съвет е зана-
пред, преди да си пиете кафето, да извадите лъжичката от 
чашата.
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МАЛКО ЗАТРУДНЕНИЕ
Лекарят предписва на Джероламо диета, напълно веге-

тарианска.
– И най-важно – казва му, – ще ядете много сурови пло-

дове с кората им, защото тя съдържа витамини, от които 
имате най-голяма нужда. Кои плодове предпочитате?

– Кокосовите орехи – отговаря Джероламо.

ДЕТСКА ЛОГИКА
Деца разговарят:
– Къде си се родил?
– На село. А ти?
– В болницата.
– Че от какво си бил болен?

КЪДЕ
Лекарят, сложил слушалката на гърдите на болния, пита:
– Как се чувствате?
– Къде? В къщи или на работа?

СЪЧУВСТВИЕ
– Докторе, може ли да ме пуснете утре в отпуск, за да 

помогна на жена си в чистенето?
– Не, господин Бергер, невъзможно.
– Много благодаря. Знаех си, че мога да разчитам на 

вашето съчувствие.

НЕ ВЯРАТА КРЕПИ ЧОВЕКА
– Докторе, потърсих вашата помощ, но съм длъжен да ви 

призная, че никак не вярвам в медицината.
– Това е без значение! И животните не вярват в нея, а все 

пак ветеринарите ги лекуват.

НЕСИГУРНОСТ
– Когато за първи път ви втресе, тракаха ли ви зъбите?
– Не зная, докторе!? Зъбите ми бяха на масичката, а 

освен това аз малко недочувам.
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НЕВЪЗМОЖНО
Лекарят дава рецептата на майката и казва:
– От сиропа, който предписвам, ще давате на сина си по 

6 лъжици на ден.
– Това е невъзможно! – извикало синчето.
– Защо? – сконфузено пита майка му.
– Много просто, мамо, ти добре знаеш, че ние имаме в 

къщи само 4 лъжици.

ПРОФИЛАКТИЧНО
– Защо удряш приятеля си с камък? – пита минувач едно 

дете.
– Иска ми се да го набия, но не смея да се приближа, 

защото е болен от магарешка кашлица.

СПЕШЕН СЛУЧАЙ
В кабинета на прочут кардиолог звъни телефонът. След 

разговора той се обръща към сестрата:
– Спешен случай в хотел „Рим“. Един младеж казва, че 

ще умре, ако не отида веднага при него.
– Извинете, докторе, но този случай се отнася лично до 

мен – казва смутено сестрата.

ИЗВИНЕНИЕ
– Не ми харесва вашата кашлица! – казва докторът на 

пациента.
– Съжалявам, но друга нямам! – извинява се пациентът.

НЕВЕРОЯТНО
Лекарят пита майката на Яшо:
– На колко години е малкият?
– На шест.
– Невероятно!
– Защо? Не изглежда ли на годините си?
– Не, тъй като е невъзможно някои да се изцапа толкоз 

много само за шест години!
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ОТ КОЛА
Лекарят пита ранения:
– Лека кола?
– Да – кимва пациентът.
– Карате много бързо?
– Не, ходя много бавно.

НЕ Е ОТ ВЪЗРАСТТА
– Докторе, боли ме и ми изтръпва десният крак.
– Е, драги, това вече е от възрастта.
– Моля ви, докторе, не се шегувайте. Моят ляв крак е на 

същата възраст, но не ме боли.

БИЛ БОЛЕН
– Когато бяхте при мен последния път, аз ви казах да 

дойдете за преглед пак след 15 дни, а оттогава минаха три 
месеца…

– Извинете, господин докторе, не можах да дойда, 
защото бях болен…

ЗДРАВА ФИЗИКА
– Да знаете, че единствено вашата здрава физика ви 

спаси живота.
– Моля да имате предвид това, когато ще определяте 

хонорара.

БЪРЗАЛ
– Моля да не скачате в движение.
– Но аз страшно бързам за болницата.
– А, това е друго нещо.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
– Спомняте ли си, докторе, преди една година аз идвах 

при вас за моя ревматизъм и вие ми препоръчахте да избяг-
вам влагата?

– Да, спомням си.
– Е, добре, сега идвам да ви запитам мога ли вече да 

отида на баня?
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НАКАЗАНИЕ
Телефонът на един лекар звъни късно през нощта.
– Докторе – казва един детски глас, – аз съм Филиберто. 

Бихте ли дошли у дома?
– Има някой болен ли?
– Да, всички, освен мен. Днес бях непослушен и за нака-

зание не ми разрешиха да ям гъби…

ДНИТЕ ЗА НОЩИТЕ
След прегледа лекарят казва на един от своите стари 

приятели:
– Драги мой, длъжен съм да те предупредя: с начина, по 

който живееш, ти съкращаваш значително дните си.
– Това е напълно възможно!… Но ако ти знаеш колко 

удължавам своите нощи!

БЕЗСИЛЕН
Не виждайки добре термометъра, жена се обажда на 

лекаря:
– Драги докторе, моля ви се, елате веднага! Мъжът ми 

има 64 градуса!
– Мила госпожо, аз не мога да направя нищо. Повикайте 

пожарната команда.

ЧУДЕСАТА НА НАУКАТА
Мъж си обгорил ръцете по време на автомобилна ката-

строфа. В процедурната, наблюдавайки как сестрата му 
прави превръзка, попитал хирурга:

– Когато ми свалите превръзката, ще мога ли да свиря 
на пиано?

– Мисля, че да – отговорил лекарят.
– Това е чудесно – казал болният. – По-рано аз никога не 

съм свирил.

ХИГИЕНА
На един курс по хигиена за девойки преподавателката 

попитала:
– Може ли някоя от вас да ми каже какво разбираме под 

хигиена?
Една курсистка се обажда:
– Това е, когато се мием повече, отколкото е необходимо.
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МАЛКА ПРИЧИНА
Малкият Вили е изпратен да спи другаде, тъй като очак-

ват бебе. След няколко дни се завръща в къщи и вижда в 
люлката едно малко сестриче. Изпълнен с гордост, на дру-
гия ден той разказва новината на госпожицата учителка. 
Учителката се радва с него:

– Ах, Вили, как ти завиждам за малкото бебе!
– И вие бихте могли да имате такова. Само трябва някой 

път да отидете да спите другаде…

НОВА КУКЛА
Малката Елза иска нова кукла.
– Защо ти е, нали си имаш? – казва майка ѝ.
– Искам и друга, нова!
– Но твоята кукла не е стара!
– И аз не съм стара, а ти вече си имаш ново бебе.

РЕВМАТИЗЪМ
Пред вратата на училището стои момченце и плаче. 

Минувач се приближава към него и го пита:
– Защо плачеш?
– Заради този проклет ревматизъм.
– Бедното дете. Толкова малък и вече имаш ревматизъм?
– Не, ама го писах без „в“ на диктовката.

БОГ Е БОЛЕН
Яшо към майка си:
– Мамо, знаеш ли, че господ е болен?
– Какви ги дрънкаш?
– Истина ти казвам. Прочетох във вестника, че бог пови-

кал д-р Ковалски при себе си.

ПО ЛЕКАРСКИ УКАЗАНИЯ
Млекарка пита клиентката си:
– Доволна ли сте от млякото, което ви нося?
– Разбира се. Лекарят ми каза, че е най-добре на малките 

деца да се дава мляко, разредено наполовина с вода.
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СИГНАЛ
В банята масажистът приключва с пациента и го шляпва 

доста силничко три пъти по долната част на гърба.
– Това също ли влиза в масажа? – пита пациентът.
– А, не, но откакто ни се развали звънецът, по този начин 

обаждаме на дежурния да пусне следващия.

НОВО БРАТЧЕ
Малкият Яс отишъл с баща си в родилния дом, за да 

види новото си братче. Санитарката донесла бебето, на 
чиято ръка висял номер.

– Погледни, татко – казал малкият Яс, – то е съвсем ново. 
Даже не са му свалили цената.

РЕВМАТИЗЪМ И ПИАНО
Двама млади лекари срещат красива жена. Един от тях 

и се покланя.
– Ваша пациентка?
– Да.
– Какво се оплаква?
– От ревматизъм.
– И какво я посъветвахте?
– Посъветвах я да престане да свири на пиано.
– Не разбирам каква връзка има между болестта и 

музиката?
– Много просто. Тази дама живее над моя апартамент.

ПОЛЕЗЕН СЪВЕТ
Веднъж към лекар се обърнал пациент в напреднала 

възраст:
– Докторе, започнах да не чувам вече добре. Това ме 

лишава от удоволствието да свиря на цигулка след вечер-
ния чай. Можете ли да си представите как свиря, като не се 
чувам?

Лекарят написал рецепта и казал:
– Купете тези таблетки от аптеката.
– И ще чувам ли по-добре?
– Не. Раздайте тези успокоителни таблетки на своите 

съседи и тогава ще можете да свирите по-спокойно.
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НУМИЗМАТИК
– Господин докторе, можете ли веднага да дойдете? 

Дъщеричката ми глътна златна монета.
– Колко е годишна?
– Много стара! От 1883 година.

СЪС СТАЖ
В поликлиниката влиза малко момиченце и моли да го 

приемат за медицинска сестра.
– А имате ли съответната квалификация? – питат шего-

вито лекарите.
– И още как. Двамата ми по-големи братя са футболисти, 

средният е боксьор, а баща ми кара мотоциклет.

ГРЕШКА
– Господа, помогнете ми. Извикайте лекар! Аз съм се 

парализирал! – развикал се изведнъж един от присъства-
щите на някакъв официален банкет.

Настъпила суматоха. Започнали да го успокояват и да го 
питат какво се е случило. А той посочил крака си и казал с 
отчаян глас:

– Представете си, ощипах левия си крак 4 пъти и не 
почувствах абсолютно никаква болка!

– О, не се тревожете, господине – обадила се съседката 
му, млада и красива дама. – Вие щипахте моя крак.

НА ЛАТИНСКИ
– Докторе, ако действително ми има нещо, не ме пла-

шете, като ми казвате латинското название. Кажете ми го на 
обикновен език.

– За да бъда откровен с вас, трябва да ви кажа, че вие 
имате само малко мързел.

– Благодаря ви, докторе – въздъхва с облекчение пациен-
тът, – а сега ми кажете латинското название, за да го кажа 
на жена си.

ПЕРСПЕКТИВА
Лекарят: – Имате вода, камъни и пясък…
Пациентът: – Сега остава да получа парцел за строеж.
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ЗА ВСЕКИ СЛУЧАЙ
– Кажете ми, моля ви се, още един път как се казва това 

ядене в чинията ми… Да знам, ако ме попитат в болницата.

НЕ Е ЗАРАЗНО
Седемгодишният Краси говори на съседката:
– От тази нощ аз си имам братче.
– Това е прекрасно. Харесва ли ти?
– Много. Елате да го видите.
– С удоволствие, но нека да оздравее майка ти…
– Не се бойте, това не е заразително.

ДИЕТА
Пълен човек моли лекар да му даде съвет за отслабване.
– Строга диета – говори лекарят, – филийка хляб с мар-

гарин, телешки котлет или кокоше крилце, извара и две 
ябълки.

– Преди или след ядене?

ТРОХИЧКА
В лекарския кабинет млада майка говори на малкия си 

син:
– А сега, трохичке, бъди умно дете и кажи хубаво: „А-аа“, 

за да може чичо доктор да си извади пръста от устата ти…

ЕДИНСТВЕН СПОСОБ
В болницата, в кабинета на дежурния лекар, звъни теле-

фона.
– Моля ви се, бъдете любезен да ми кажете как е състоя-

нието на болния Ян Коновалски от стая № 12?
– Той още не е дошъл в съзнание.
– А кога според вас ще дойде в съзнание?
– Ако всичко протече нормално, към идущата сряда.
– Много ви благодаря.
– Моля. А кой е на телефона?
– Болният Ян Коновалски. Простете, но в тази про-

клета болница няма друг начин, за да узная дълго ли ще ме 
държите тук…
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ДНЕВНО
– По колко часа спите дневно? – пита лекарят.
– По 2–3 часа.
– Та това е твърде малко! Как можете да издържате?
– Но аз, освен това спя още 8 часа нощем.

ПЪРВИ ВЪПРОС
Родители, чиито двегодишен син не говори, отиват при 

специалист. След продължително лечение един ден синът 
възкликнал:

– Е, добре, сега вече като знам да говоря, какво толкова 
искате да научите от мен?

СПАСИТЕЛ
– Моето куче ми спаси живота!
– Как? Нещастен случай?
– Не! Бях болен, но то не пусна лекаря да влезе у нас.

СЪВЕТ
Докторът към пациента:
– Необходим ви е пълен покой, никакви усилия, никакво 

бързане. Съветвам ви да постъпите отново на работа.

КЪСНО
Вечерта при лекаря:
– Вече е късно да излекувам черния ви дроб!
– Нищо, ще дойда утре!

НАИСТИНА ЗЛЕ
– Как се чувствате?
– Зле съм, докторе. Вече не са ми вкусни дори тези ястия, 

които ми бяхте забранили.

СЪЗНАТЕЛЕН
– Днес изглеждате много по-добре.
– Да, аз изпълних указанията върху онова шише, което 

ми предписахте.
– Какви бяха те?
– „Пази шишето затворено!“
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ВЪПРОС НА ДОСЕТЛИВОСТ
В санаториума масажират двама болни от ревматизъм. 

По време на процедурата единият вие от болки, крещи, 
моли за пощада, а другият не проявява никакви признаци 
на безпокойство.

– Как понасяте това – удивлява се първият болен, – маса-
жират ви болния крак, а вие даже не гъквате.

– Какво? Болния? – на свой ред се удивлява вторият. – Че 
аз да не съм глупак, че да протягам на масажиста болния си 
крак…

ЛЕКО ПОНАСЯТ
– Неведнъж съм установявал, че жените понасят по-леко 

страдания, отколкото мъжете.
– Да не сте лекар?
– Не. Продавач на обувки.

ЗДРАВ СЪН
– Добре ли спите през нощта?
– Да, докторе.
– А какво работите?
– Нощен пазач.

ВМЕСТО МАСАЖ
Пациентът се оплаква на лекаря от ненормалната си 

пълнота.
– И което е най-печалното, аз продължавам катастро-

фално да пълнея.
– Но това е поправимо – казва лекарят. – Необходими ви 

са разходки, масажи.
– Но аз ежедневно ходя на работа пешком.
– Тогава опитайте да се возите в трамвай.

ОТ СТРАХ
Млада дама отива да се прегледа при лекар.
– Докторе, нервите ми са в много лошо състояние, и то 

по вина на моя съпруг: почти постоянно е на път, с кола…
– Разбирам, госпожо, липсата на семейната интимност, 

постоянен страх от злополука, непрекъснато очакване.
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– По-лошо, докторе, много по-лошо; живея в постоянен 
страх от неговите внезапни завръщания.

ПРИ ЛЕКАРЯ
– Няма ви нищо! Не сте болна. Нуждаете се само от 

почивка.
– Но видяхте ли езика ми, докторе?
– Да, да… И езика ви също… Той най-много се нуждае 

от почивка.

ЕДНАКВИ ВКУСОВЕ
Лекарят, излизайки от стаята на болната, се обръща към 

съпруга ѝ:
– Вашата съпруга никак не ми харесва.
– Браво, докторе! Значи ние с вас имаме еднакъв вкус.

ПРОПАДНАЛ ТИП
– Говори ли вашият мъж насън?
– Не, докторе, той е пропаднал тип. Само се смее.

И ТОЙ Е МЪЖ
Майката отива с младата си дъщеря на лекар, но моми-

чето не иска да се съблече.
– Съблечи се спокойно, моето момиче – казва майката. – 

И докторът е мъж, както всички други.

НОВИНА
Гинекологът след прегледа:
– Госпожо, ще ви съобщя една приятна новина.
– Госпожице, а не госпожо – поправя го пациентката.
– Тогава, извинете ме, една неприятна новина – поправя 

се лекарят.

ПЪРВА
Диалог в болничната стая:
– Жена ви не е дошла нито веднъж на посещение при 

вас, странно!
– Не идва, защото и тя лежи в болница.
– Но това е ужасно.
– Да, така е, но тя започна първа!…
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АБСОЛЮТНО ВЯРНО
– Докторе, вярно ли е, че жените живеят повече от 

мъжете?
– Ако става дума за вдовиците, това с абсолютно вярно.

ЛЮБОПИТСТВО
Съпруг води в лекарския кабинет жена си с гърне на 

главата.
– Докторе, жената искаше да разгледа гърнето отвътре.

ЗАВИСТ
Две приятелки говорят за трета.
– Трябва да признаеш поне, че има хубави очи.
– Ами! За нея не е трудно – баща ѝ е очен лекар!

НЕ ПОЗНАЛ ИМЕТО
– Не ми харесва вашата сърдечна дейност – казва лекарят, 

поставяйки стетоскопа още веднъж на гърдите на болния. – 
Вероятно сте имали неприятности с ангина пекторис. Така 
ли е?

– Прав сте, докторе, само името ѝ не е такова.

ПРИ ОЧЕН ЛЕКАР
– От какво се оплаквате?
– Докторе, вече цял месец не мога да видя жена си…

ТАТУИРОВКА
Лекарят към пострадал:
– Но защо имате татуиран на гърба си номер 25-37?
– Това не е татуирано – отговорил пациентът. – Когато 

отварях гаража на колата, жена ми връхлетя върху мен.

АМИ ДЕБЕЛАТА?
Една жена ходила в санаториум за отслабване и преди 

завръщането си оттам написала на съпруга си да подготви 
децата за изненадата.

Бащата събрал четирите си деца в стаята и ги попитал:
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– Искате ли да излезем на разходка с една съвсем тъничка 
майка?

– Добре, но какво ще правим с дебелата?

НЕПОНОСИМА
– Жена ми е непоносима, когато е трезва – оплаква се 

един мъж на съседа си.
– Често ли пие? – пита съседът.
– Нищо подобно. Тя в живота си не е изпила нито капка 

алкохол.

НЕОБХОДИМОТО
– Докторе, станала съм толкова нервна, че ме дразни 

даже всяка муха на стената.
– Сега ще ви предпиша необходимото.
– За нервите ли?
– Не, за изтребване на мухите!

ВСЕОБЩА БОЛЕСТ
– Моят мъж до сватбата ми говореше за сърцето си, а 

сега – само за черния дроб…

ЛЕКАРСТВО
– Госпожа Браун – казва лекарят, – на вашия мъж е нужно 

спокойствие. Ето таблетки за успокоение! Ще ги вземате 
вие – по една през три часа.

ЗАГУБА
– През последната седмица загубих седемдесет кило-

грама.
– Това не е възможно.
– Защо не? Разведох се с жена си.

БЛИЗНАЦИ
Възрастен гинеколог среща една от най-старите си кли-

ентки:
– Как са вашите близнаци? – пита я той.
– Много добре – отвръща жената. – Пиер вече надхвърли 

четиридесетте, а Сюзан е още на 28 години.
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МИСЛЕТЕ ЗА ДРУГО
Млада жена се оплаква на лекаря:
– Откакто съм се върнала от отпуск, господин докторе, 

постоянно се изчервявам. Дори и когато съм сама…
– Мила госпожо, мислете си за нещо друго…

НЕ СЕ ВЪЛНУВАЙ
Съпругата успокоява болния си съпруг:
– Не се вълнувай, скъпи. Докторът каза, че това е съвсем 

малка предсмъртна агонийка.

БОЛНА
Една жена се оплаква на лекаря си:
– От известно време не се чувствам добре. За три години 

съм остаряла с цяла година.

ТОЙ Е ЗАГУБИЛ
– Майка ми носи в медальона си коса от баща ми.
– Не знаех, че сте загубили баща си!
– Но аз не съм го загубила, той си загуби косата.

ПРЕТЕНЦИИ
– Витамин „Б“ ли? А на госпожа Смарайдова, която е 

много по-малко болна от мен, вие, докторе, предписахте 
пътуване в чужбина.

ЗА РЕГУЛИРАНЕ
– Докторе, предписали сте ми розови, сини, бели и черни 

хапчета и винаги бъркам кое кога да вземам. Бихте ли ми 
предписали още червени и зелени, за регулиране на движе-
нието?

ИЗПИТАНО СРЕДСТВО
Лекарят в козметичен салон разхубавил една дама, като 

ѝ придал античен профил, изгладил бръчките, оперирал 
двойната брадичка и умалил устата.

В заключение дамата запитала:
– Можете ли да направите очите ми големи и изрази-

телни?
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– Разбира се – отговорил лекарят и обръщайки се към 
касиерката, добавил: – Моля, представете фактурата на 
дамата.

ЗА ЖЕНА МИ
– Докторе, опасна болест ли е диабетът?
– Как да ви кажа…
– Говорете спокойно! Не става дума за мен, а за жена ми.

УПОРИТ
Попитали един 105-годишен старец как е живял, че е 

дочакал дълголетие, а той отговорил:
– Каквото и да ставаше, аз продължавах да живея.

ВСИЧКО Е ОТНОСИТЕЛНО
На панаира в едно малко градче продавачът показвал на 

всички шишенце с кафява течност и крещял:
– Купете си от този чуден еликсир на живота! Пийте го 

всеки ден и ще живеете безкрайно много! Ще станете без-
смъртни. Вижте мене, аз съм здрав и бодър, а при това съм 
вече на 300 години!…

– Нима този човек е действително толкова стар? – запи-
тал един от слушателите помощника на продавача.

– Не мога точно да ви кажа – отвърнал младият помощ-
ник. – Аз работя с него отскоро – едва от 170 години…

ВНИМАНИЕТО СИ Е ВНИМАНИЕ
– Господин докторе, вие ме лекувате вече дни наред и 

нито веднъж не ме попитахте как се чувствам.
– Добре – казва докторът, – как сте, мила госпожо 

Мюлер?
– Ах, господин докторе, по-добре не ме питайте!

ОЗДРАВЯЛА
– Е, Петер, как се чувства твоята майка? Съвсем здрава 

ли е вече?
– Почти е оздравяла! Мене вече няколко пъти ме наби, но 

с баща ми още не се е справила съвсем!
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ВСИЧКО Е ВЪЗМОЖНО
Млада девойка с възрастен приятел в ресторанта.
Той: – Вие нямате представа, госпожице Анемари освен 

сърца какво още може да бъде присадено в днешно време!

ЯДОВЕ СЛЕД ПРИСАЖДАНЕТО
Обядват възрастни съпрузи.
Той: С първата си глава ти можеше по-добре да готвиш.

РАЗСЕЯНОСТ
Кинозвезда от Холивуд телефонирала на лекаря си:
– Струва ми се, днес съм забравила жартиерите си в 

кабинета ви.
– Съжалявам, но тук ги няма.
– Интересно… В такъв случай съм ги оставила отсреща, 

при стоматолога.

ОТ ИЗМЪЧВАНЕ
– Не те ли измъчва мисълта, че пълнееш?
– Разбира се, че ме измъчва! Иначе щях да съм още по-

пълна.

НЯМА ГО
Болен от фарингит звъни на лекарски кабинет. Отваря му 

съпругата на лекаря.
– Тук ли е докторът? – пита шепнешком болният.
– Влизайте, няма го – съвсем дискретно отговаря 

съпругата.

ИЗГАРЯНЕ
– След екскурзията госпожа Хане трябваше да отиде на 

лекар.
– Защо?
– Толкова много приказва, че слънцето ѝ изгори езика.

КАК СЕ ЧУВСТВА
Мъжът чете вестник. Жена му, облегната на дивана, 

нарушава мълчанието:
– Знаеш ли, Петьо, аз вчера бях при лекаря.
– Е, и как се чувства той?
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ЖЕЛЯЗНО ЗДРАВЕ
– Баба ми непрестанно се оплаква от болестите си – 

астма, ишиас, ревматизъм, колит и много други.
– В такъв случай тя има желязно здраве, щом понася 

всичко това.

ЛИЧИ СИ
– През целия си живот не съм употребявала никакви 

средства за разкрасяване – заявява една грозна и възрастна 
госпожица.

– То ви личи…

БОЛЕСТ
– Докторе, надявам се, че болестта на моята жена не е 

сериозна.
– Не! Все пак, за да видим вашата съпруга възстановена, 

съветвам ви да извикате някой специалист!
– И кого бихте препоръчали?
– О, която и да е добра модистка.

ЖАЛКО ВСЕ ПАК
В санаториума дошъл нов болен.
– Ще се постараем да се почувствате като у дома си – 

казва му сестрата.
– Жалко, уж дойдох тук за почивка.

ПОРОЧЕН КРЪГ
– Защо жена ти още не е оздравяла?
– Защото щом малко позакрепне, изразходва силите си 

да разказва на другите историята на болестта си.

ТЕЖКА БОЛЕСТ
– Моята жена страшно се измъчва.
– Какво ѝ е?
– Боли я гърло.
– Но това не е толкова страшно.
– Да, но тя така е прегракнала, че не може да говори за 

своята болест.
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ФРЕНОЛОГИЯ
– Знаеш ли, че по изпъкналостите на черепа на човек 

може да се познае неговият характер?
– Какво говориш? А аз мислех, че се познава характерът 

на неговата жена.

ДЖЕНТЪЛМЕН
В населено място, славещо се с дълголетието на своите 

жители, журналист потърсил най-стария човек. Местните 
жители му посочили една стара и чиста къщица.

– Ако не се лъжа, вие сте най-старият гражданин на 
вашето селище? – попитал журналистът държеливия ста-
рец, който му отворил вратата.

– Лъжете се – тихо казал той, – моята жена е по-стара от 
мен. Но за това не трябва никой да знае.

ТОЧЕН АДРЕС
Връщайки се от лекар, съпругата разказва на мъжа си:
– Лекарят ми препоръча през тази година обезателно да 

отида някъде край Черно море. Как мислиш, накъде да се 
насоча?

– Към друг лекар.

ПОДМЛАДЯВАНЕТО СИ ИМА СВОИТЕ  
НЕУДОБСТВА

В болницата се прави операция, имаща за цел да под-
млади един старец.

Оперират без наркоза. По време на операцията болният 
започва да става все по-неспокоен и накрая високо заплаква.

Лекарят го успокоява:
– Операцията е вече завършена, след минута болката ще 

свърши.
– Аз плача не от болка – отговаря пациентът. – Боя се, че 

закъснях за училище.

КУРОРТНА
Съпругата на Перес му изпраща от Варадеро в Хавана 

следната телеграма:
„За четири седмици намалих теглото си наполовина. 

Колко време да остана още?“
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Телеграфическият отговор от Перес:
„Още четири седмици.“

ИЗЛИШНО
– Три нощи не можах да мигна поради кашлицата на 

жена ми!
– А защо не я заведеш на лекар?
– Не е необходимо вече. Утре заминавам за няколко дни 

в командировка.

ТАЙНА
– Знаеш ли тайната на дълголетието? Всеки ден трябва 

да се яде чесън.
– Е, и как ще остане това в тайна?

ДАР БОЖИ
Жена отива при лекаря за съвет.
– Докторе – казва тя, – състоянието на моя съпруг ми 

създава много грижи.
– Какво му е?
– Понякога му говоря с часове и след това забелязвам, че 

той не е чул нито дума от това, което съм му казала.
– Но, уважаема госпожо – отвръща лекарят, – това съв-

сем не е болестно състояние, това е дар божи.

КОНСУЛТАЦИЯ
– Работя като кон, ям като вълк, вечер съм изморен като 

куче и спя като стар котарак. Не мога да разбера от какво е 
постоянното главоболие, което имам.

– От всичко, което чух, най-добре е според мен да се 
обърнете към ветеринарен лекар.

ПО ХОЛИВУДСКИ
Известен лекар в Лос Анжелис бил събуден през нощта 

от настойчиво звънене по телефона. Звъняла знаменита 
холивудска звезда, негова постоянна пациентка.

– Докторе – развълнувано казала тя, – веднага елате у 
дома. Мъжът ми се разболя и аз съм уверена, че има прис-
тъп от апандисит.
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– Успокоите се, драга – отговорил докторът, – още мина-
лата година аз изрязах апандисита на вашия мъж. А не съм 
чул човек да има два апандисита.

– Може и да не сте чули това – разсърдила се артистката, 
– но навярно сте чули, че се случва някои кинозвезди да 
имат повече от един мъж?

ОЩЕ Е РАНО
Един тежко ранен болен изстенал:
– Докторе, това са адски болки!
– Още е рано – казал докторът. – Боли ви по друг начин.

В БЯЛО
Раненият негър отвори широко очи и издъхна от страх. 

Хирургът погледна белите си одежди и каза:
– Горкият, той мисли, че само Кланът е облечен в бяло.

НЕ ЩЕ ДОПУСНАТ
Жена, посетила мъжа си преди операция, загрижено му 

говори:
– Дължим 25 долара за това, че си приет в болницата, 30 

долара за обслужване, 50 долара за лекаря и 400 долара за 
предстоящата операция. Ако умреш, какво ще правя?

– Не се вълнувай, мила, аз толкова много им дължа, че те 
никога няма да допуснат да умра.

ОПРАВДАНИЕ
– Малкия, как не те е срам да пушиш? Така ли те учат в 

училище?
– Не, аз още не ходя на училище!

ОГОРЧЕНА ЗВЕЗДА
Звезда на парижко вариете получила покана за гастрол 

в Турция.
Преди да се издаде виза, властите поискали тя да се вак-

синира срещу вариола, тъй като в Турция имало епидемия.
– Моля ви – казала актрисата на лекаря, – ваксинирайте 

ме на такова място, че белегът да не се вижда от зрителите, 
когато съм на сцената.
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– Добре – съгласил се лекарят, – само че трябва преди 
това да ви видя на сцената.

Същата вечер докторът посетил вариетето.
– Мадам – казал той на актрисата след представлението, 

– за съжаление вие трябва да се откажете от гастрола си в 
Турция.

ЙЕРАРХИЯ
Според официалния и задължителен „Наръчник за 

лекаря във военния флот“ заболелите от грип членове на 
британската кралска марина трябва да се лекуват, както 
следва:

Офицерите – с аспирин и биомицин. При усложнения – 
да не напускат леглото.

Подофицерите – с аспирин. При усложнения – с биомицин.
Матросите – при усложнения с аспирин.

НЕПРАКТИЧЕН
– Чудя ви се, докторе – казва Шкот на лекаря, – че сте 

толкова непрактичен. На ваше място аз постоянно бих се 
лекувал.

– Защо?
– Защото нищо няма да ви струва…

АРГУМЕНТ
Младежът, явил се на наборна комисия, казва на лекаря:
– Трябва да ме освободите. Очите ми не са добре.
Лекарят му отвръща:
– Ние, драги, не преглеждаме очите. Само ги броим.

РЕВАНШИРАЛ СЕ
– Не мислите ли, докторе, че искате доста висока такса 

за своите визити, когато лекувахте Джим от заушка?!
– Трябва да помните, мисис Браун, че включвам 22 

визити.
– Да, но вие забравяте, че той зарази цялото училище.
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НА ОПЕРАЦИОННАТА МАСА
При болен, приготвен за операция, влиза лекар хирург с 

маска на лицето. Като го вижда, болният му казва:
– Любезни докторе, може да си свалите маската, аз вед-

нага ви познах.

СТРАХ
Преди операцията лекарят си измива ръцете и казва:
– Сестра, дайте ми спирт!
Пациентът плахо се обажда:
– Докторе, моля ви, пийте след операцията.

ДИАГНОЗИ
Първия път, когато Йоргенсен се оплака на лекаря, че го 

боли гърлото, му отрязаха сливиците.
Втория път го боля коремът – отрязаха му апендикса.
Третия път, когато се почувства неразположен, а лекарят 

го попита какво му е, Йоргенсен не посмя да се оплаче – 
болеше го главата.

РЕКЛАМА
Собственикът на един от американските институти по 

красота рекламира своето заведение по следния начин:
„Уведомявам уважаемите си клиенти, че преди козме-

тичните операции дирекцията е принудена да взема отпеча-
тъци от пръстите. Това се прави, за да могат да се разпозна-
ват клиентите след операцията…“

ИЗЛИШНО Е
– Мога ли вече да се съблека? – пита една кинозвезда 

доктора.
– Няма нужда, вчера ви видях в киното.

ОТКРОВЕНОСТ ЗА ОТКРОВЕНОСТ
Лекарят към новобранеца, дошъл при него с незначи-

телно оплакване:
– В цивилния живот не бихте дошли при мен за това, 

нали?
– Разбира се, докторе, щях да ви извикам в къщи.
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ПАМЕТ
– Паметта ми отслабна много. Забравям всичко, докторе.
– Откога започнахте да се оплаквате от това?
– От какво да се оплаквам?

СЪВЕТ
– Какво да правя, докторе, мъжът ми говори насън?
– Разрешете му да говори денем.

СЪДБА
– О! Вие имате голямо щастие! – възкликва гледачката. – 

Никога няма да узнаете какво е това болест.
Това не ме радва – мръщи се посетителят – Аз съм 

студент-медик.

СИЛАТА НА ВОЛЯТА
Просяк спира на улицата пълна жена:
– Госпожо, моля, помогнете ми, не съм ял цели три дни.
– О, боже! – възкликнала жената. – Как бих желала да 

имам силата на вашата воля…

ЩАСТЛИВ БАЩА
В Париж в една родилна клиника бащите разглеждат 

своите наследници през стъклената стена на стаята с ново-
родените. Между щастливците е и един шейх.

Един от бащите любезно го пита:
– Кое е вашето?
– Двете редици вдясно.

ВЪПРОС НА ВКУС
В болницата медицинска сестра се приближава до един 

старец. Тя държи в ръка спринцовка.
– Какво се каните да правите още! – изръмжал старецът.
– Това е, за да ви подкрепи – една инжекция кофеин. 

Вярвайте, че ще ви помогне много. То е като кафето. Оби-
чате ли кафе?

– Кафе? Да.
И се чува един уморен глас:
– Не много сладко, моля.
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СПЕЧЕЛИЛ
Посетителят сърдито на сервитьора:
– Гъбите, които завчера ядох при вас, се оказаха отровни 

и ми правиха промивка на стомаха!
– Наистина ли? – зарадвал се сервитьорът. – Значи аз съм 

спечелил баса с управителя на ресторанта!

ПРЕДПАЗЛИВОСТ
– Докторе, поставете под карантина и съседния апарта-

мент!
– Защо? Мисля, че не е необходимо!
– А откъде ще търсим тогава четвърти човек за белота?

НЯМА ОТ КОГО
При лекаря:
– От кого се оплаквате?
– Нещо черният ми дроб…
– Не ви питам от какво, а от кого се оплаквате?
– Но, докторе, аз съм ерген!…

ДЪЛГО ЩЕ СЕ ЛЕКУВА
Войник, посетил приятеля си в болницата, разказва в 

частта:
– Е, деца, Егор дълго ще се лекува.
– Ти си разговарял с лекаря?
– Не, видях сестрата.

ВЪПРОС НА ГЛЕДИЩЕ
В сражение граната откъснала единия крак на генерал 

Доменил. Когато видял нещастието, ординарецът започнал 
да плаче.

– Какво си се разревал, глупчо! – казал хладнокръвно 
генералът. – За теб е по-добре. Отсега нататък ще лъскаш 
само един ботуш.

ВЪПРОС НА СМЕЛОСТ
Лекар на пациента си:
– Знам, че сте достатъчно смел, затова няма да крия 

нищо от вас. От утре ще трябва да отидете на работа.
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ПРИБЪРЗАНА ДИАГНОЗА
Мъж отишъл да се прегледа при лекар. Седнал в чакал-

нята и започнал да прелиства някакво здравно списание.
„Обща слабост, главоболие, често безсъние.“
– Аз страдам от същото! – рекъл си мъжът и продължил 

да чете: „Оригвания. Понякога виене на свят…“
– Това е моята болест…
„Често лицето губи апетит, повръща.“
– Без съмнение, всичко това се отнася до самия мене. Да 

видя какво пише по-нататък.
„Това са положителните симптоми, че жената е бре-

менна.“

ВЪПРОС НА ДОВЕРИЕ
– Малката ми дъщеря глътна една златна монета и трябва 

да се оперира. Чудя се дали да се доверя на д-р Робинзон?
– Разбира се, той е абсолютно честен!

БЕЗСМИСЛЕНО
– Трябва да повикаме лекар да извадим левчето, което 

глътна детето.
– Няма смисъл. За тая работа лекарят ще вземе два лева, 

а ще извади само един.

КОГАТО Е БЕЗПОЛЕЗНО
Шотландец тръгва на път и казва:
– Да ви пази бог и не забравяйте да сваляте на дядо си 

очилата, когато не гледа нищо.

ВМЕСТО
При равина идва беден евреин, баща на много деца, с 

въпроса:
– Има ли средство, разрешено от религията, което да е 

напълно сигурно против забременяване?
– Разбира се. Да се пие лимонада.
– Преди или след?
– Вместо.
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ЗАГАСЕТЕ
Болен от операционната маса се обръща към хирурга:
– Докторе, ако искате да заспя по-бързо, загасете, моля 

ви, лампата!…

ПРИЧИНАТА
– Защо животните боледуват много по-малко от хората?
– Защото на тридесет лекари се пада един ветеринар.

НЕОБХОДИМО УТОЧНЯВАНЕ
– От какво се оплаквате най-много? – пита лекар 

пациента.
– От грижите по децата, докторе, но сега съм дошъл 

заради язвата.

УСЛОЖНЕНИЕ
– Как се чувства синът ви след операцията?
– Добре, но има усложнение…
– Усложнение?! И сериозно ли е?
– Да. Той иска да се ожени за операционната сестра.

НАЙ-ВАЖНОТО
Бащата кара синчето си, нагълтало пясък, да изпие 

няколко чаши вода, а след това се обръща към лекаря за 
съвет.

– Какво да правя, докторе?
– Сега най-важното е да не давате на детето си нито 

троха цимент.

КАК МОЖЕМ ДА СТАНЕМ ТОЧНИ?
Пациент се оплаква на лекаря от болки в стомаха.
– Какво ядохте снощи?
– Телешко задушено с грах.
– Грахът много ли беше?
– 182 зърна.
– О! Но как можете да бъдете толкова точен?
– А вие, докторе, какво мислите, че правя, докато жена 

ми говори?
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ВЪПРОС НА ГЛЕДИЩЕ
Малкият Иенс пита приятеля си Петер:
– Какъв ще станеш, като пораснеш?
– Лекар.
– Глупчо! Нали тогава ще трябва да си миеш ръцете 

няколко пъти на ден.

ВИЖДАМ…
Грегоар е при очен лекар. След като му преглежда очите, 

лекарят показва капака на една тенджера от два метра раз-
стояние:

– Виждате ли какво държа в ръката си?
– Да, виждам, но не мога да ви кажа точно дали е монета 

от един франк или от петдесет сантима…

ЗАГУБА НА ПАМЕТ
В лекарския кабинет:
– В какво се изразява при вас загубата на памет?
– Постоянно забравям, че имам жена.

РАЗЛИЧНИ ГЛЕДНИ ТОЧКИ
Млада жена се завръща от лекар и с радост съобщава на 

мъжа си:
– Лекарят мисли, че няма нищо обезпокоително. Напро-

тив, каза ми, че имам хубаво тяло.
– Хм… Тъй ли? – пита съпругът. – Бих ти го казвал и 

аз, ако всеки път, когато се събличаш, ми даваш по 500 
драхми…

СЛЕД ОПЕРАЦИЯТА
Възрастна дама се събужда от упойката след козметична 

операция за разкрасяване на лицето.
– Докторе, опънахте ли кожата на лицето ми?
– Разбира се, а тази очарователна трапчинка на брадич-

ката ви е вашият пъп!

НАВИК
В санаториум един от пациентите се оплаква на лекаря, 

че трудно диша.
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– Тук, в гората – учудил се лекарят, – където ни заоби-
каля чист въздух?…

– Именно. В града свикнах да виждам това, което 
дишам…

ЩОМ МОЖЕМ ДА ИЗБИРАМЕ
Пан Ковалски завежда жена си в родилен дом и пита 

синчето си:
– Е, на какво би се радвал повече – на сестричка или 

братче?
– О, щом може да се избира, предпочитам едно пони.

ВСИЧКО Е НАРЕД
Пътнически самолет през време на полета силно се 

наклонил настрана и после се преобърнал във въздуха. В 
салона настанала паника, но в това време влязла, усмих-
вайки се, стюардесата и казала:

– Не се вълнувайте, всичко е наред. Пилотът има хрема и 
в този момент си постави капки в носа.

КОЛЕГИАЛНОСТ
Колеги посетили в болницата заболял чиновник.
– Сега при вас се понатрупа работа?! – със слаб глас 

попитал болният.
– Не се вълнувай, колега, всичко е наред. Ние решихме 

да поделим твоята работа помежду си. Бедата е само в това, 
че не можем да си спомним какво точно правеше…

ПОБЪРЗАЙТЕ
В два часа през нощта в квартирата на лекаря звъни 

телефонът.
– Докторе, мъжът ми си е убол пръста, какво да правим?
– Незабавно промийте раната със спирт, поръсете я с 

пеницилин и я залепете с лейкопласт. Само че трябва да 
побързате!

– Толкова ли е опасно?
– Ако се бавите, раната ще заздравее и без вашата помощ.

РАЗБИРА СЕ
– Вие знаете ли, че моят племенник работи при вас?
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– Разбира се! В деня на последния международен 
футболен мач той ме помоли да го освободя за вашето 
погребение…

ТОЧЕН ОТГОВОР
– Какво правихте до женитбата?
– Каквото си исках, докторе.

ПРЕДВИДЛИВОСТ
Дирекцията на парижка болница в района на Шайо 

поместила във вестника следната обява: „Пред вид недос-
тига от места, бъдещите майки са длъжни да дават заявки 
десет месеца предварително.“

ПО ЛЕКАРСКА ПРЕПОРЪКА
Един Лорд собственоръчно навил часовника си и обяс-

нява на изумения лакей:
– Лекарят ми препоръчва физически упражнения.

НАЙ-МАЛКОТО
– Докторе, имам много силни болки в главата.
– Пиете ли?
– Никога не съм пил.
– Пушите ли?
– Никога не съм вземал цигара в ръка.
– Може би преяждате?
– Обратно. Винаги ям много умерено.
– Ходите ли по жени?
– Аз съм стар ерген и никога не съм обръщал внимание 

на жените.
– В такъв случай бъдете напълно спокоен – главоболието 

е най-малкото, от което можете да боледувате.

ОПИТАЙТЕ
Баснописец се оплаква на лекар:
– Господин докторе, помогнете ми. Когато до късно през 

нощта пиша басни, чак до сутринта не мога да заспя.
– А опитали ли сте се да прочетете през нощта това, 

което сте написали?
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ПОЛОВИН ЗДРАВЕ
– Татко, истина ли е, че червеният цвят на лицето е при-

знак на добро здраве?
– Да, това е така.
Интересно, аз вчера срещнах Смит. Едната страна на 

лицето му беше по-здрава от другата.

ОЩЕ ОТ ДЕТСТВО
Старица моли пощенския раздавач да прочете писмото 

от сина ѝ. Той с труд разбира разкривения почерк:
– „Скъ-па ма-ма-мо, лю-би-ма…“
– Ето, ето – радостно възкликнала старицата. – Това е от 

него, гълъбчето, той още в детството си заекваше!

АРГУМЕНТ
– Келемен каза, че когато дошъл в съзнание след бъбреч-

ната операция, плувал в кръв.
– Глупости. Келемен въобще не може да плува.

СЛЕД ЯДЕНЕ
Една твърде дебела артистка искала на всяка цена да 

отслабне. Лекарят, с когото се посъветвала, ѝ предписал 
таблетки, които трябвало да взема по една след ядене.

Артистката вземала таблетките десетина дни, видяла, че 
няма никакъв резултат и отишла пак при лекаря.

Като изслушал оплакването ѝ, лекарят казал:
– Чудно! Тези таблетки са много ефикасни. По колко взе-

мате на ден?
– По осем.
– Как по осем? Аз ви казах да вземате по три!
– Казахте да вземам по една таблетка след ядене.

ГОДЕН
– Всичко наред ли е? – пита полковият лекар един ново-

бранец по време на наборна комисия.
– Имам астма – отговорил новобранецът.
– Кога я чувстваш най-силно?
– Когато се изкачвам по етажите.
Ще запишем: „Годен за война в партера…“
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ВЪПРОС НА ОРГАНИЗАЦИЯ
– Защо е тук този войник? – пита инспектиращият воен-

ната болница генерал показвайки един едър болен.
– Ваше превъзходителство, той е тук, защото е бацило-

носител – обяснява началникът на болницата.
– Нечувано! – тропа с крак генералът. – Бацилоносител. 

И за това го държите в болницата! Веднага на фронта! Взе-
мете някое момче да ви носи бацилите.

ЕДИНСТВЕН
– Знаеш ли, Галя се омъжила за рентгенолог?
– Удивително! Значи все пак е намерила човек, който 

може да открие нещо в нея.

ЛОГИЧНО
– Мамо, защо татко има толкова малко коса?
– Защото много мисли.
– А защо твоята коса е толкова гъста?!

НИКАКВИ ШАНСОВЕ
Мъж дошъл в болницата да навести своя приятел, 

пострадал от автомобилна катастрофа. На входа на стаята 
видял медицинската сестра и накланяйки се към нея, тихо 
попитал:

– Има ли той някакви шансове?
– Никакви. Не е по моя вкус.

ПО ВРЕМЕ НА ИГРАТА…
Лекар преглежда пациент със счупен крак.
– Как стана това?
– През време на играта.
– Играете футбол?
– Не, домино.
– Домино?!
– Да, моят партньор ми даваше знак под масата.
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ЩЕ СИ СПОМНИТЕ
– Катастрофално губя паметта си. И най-удивителното 

е, че прекрасно помня всичко случило се преди двадесет 
години, а не мога да си спомня какво е било вчера.

– Не се разстройвайте – след двадесет години ще си 
спомните.

НАИСТИНА ТЕЖЪК СЛУЧАЙ
– Жена ми иска да отслабне и сега през цялото време 

язди кон.
– И какъв е резултатът?
– За една седмица конят отслабна с десет килограма.

ЗА ПАРИ
Лекарят, превързвайки главата на пациента си:
– Раната ви е доста тежка. Сигурно са ви нападнали за 

пари?
– Да, докторе.
– Бихте ли познали нападателя, ако ви го покажат?
– Естествено, докторе. Кой не познава жена си?

ОБРАТНО
– Ало! Джонс, защо не идваш на работа? От грип ли си 

болен?
– Обратно. Аз съм единственият, който не е болен и не 

идвам, за да не се заразя.

ЗА ПО-ЯСНО
– Казвате, че съпругът ви говори насън. Много трудно 

може да се излекува.
– Но аз съвсем не искам да го излекувате докторе. Дайте 

му само лекарства, за да говори малко по-ясно!

В ДВА ЕКЗЕМПЛЯРА
Една жена подробно обяснява на лекаря състоянието и 

поведението на мъжа си.
– Той страда от нервно изтощение – казва лекарят, – ще 

ви напиша рецепта.
– Не бихте ли могли да я направите в два екземпляра?
– Защо в два?
– Ами така… и за един мой приятел…
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МНОГО ПРОСТО
– Никога не употребявам лекарства за отслабване.
– Как тогава си поддържате формата?
– Много просто, никога не се храня, когато жена ми 

говори…

ЕДИНСТВЕН ИЗХОД
– Докторе, косата ми започна усилено да пада. Моля ви 

дайте ми нещо да я запазя.
– Заповядайте тази кутия. Ще може да съберете цялата 

си коса.

ПРЕЧКА
Санитарен лекар отишъл в едно корсиканско предприя-

тие. Той бил поразен от изобилието на мухи и казал на соб-
ственика:

– Не може ли да купите мухоморки, за да се избавите от 
тези нахални мухи?

– Ще се разорим…
– Защо?
– Тези мухи са единственото, което пречи на моите 

работници да заспят по време на работа.

ПРЕДИ ТОВА
В кабинет на лекар жена води млад човек и стеснително 

говори:
– Това е моят зет. Аз го ударих силно по главата с тен-

джера.
– Как сте могли с такава сила да ударите мъжа на дъщеря 

си?
– Работата е там, че когато го ударих преди три дни, той 

още не беше мъж на дъщеря ми.

СТАРАТА РЕЦЕПТА
Старата английска рецепта срещу грип:
„Ляга се в леглото, слага се една шапка на краката и се 

изпива толкова уиски, докато започнат да се виждат две 
шапки.“
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БЕЗ ДОМАШНО
Психолог, запитан какво мисли за половата просвета в 

училищата, отговаря:
– По мое мнение на децата трябва да се говори и по тези 

въпроси, но не намирам, че е нужно да им се дават домашни 
упражнения.

ЗАПОЧНАЛ ДА РАЗБИРА
Майкинтайр си купил нов слухов апарат и се хвали на 

своя приятел.
– Мисля, че твоите близки също много се радват – казал 

приятелят му.
– Те не знаят, че имам нов хубав апарат. Но сега чувам 

и през последната седмица три пъти променям завеща-
нието си.

СПОРЕД ПРОФЕСИЯТА
– Вчера посетих своя стар приятел ветеринарен лекар и 

той ме покани на обяд.
– И какво ядохте?
– Съдейки по всичко, един от неговите пациенти.

ВСИЧКО Е ЯСНО
Жената на починал влиятелен мъж участва в спирити-

чески сеанс.
Най-сетне медиумът успял да установи връзка и умре-

лият помолил да му изпратят пакет цигари. Вдовицата въз-
кликнала:

– Но той не каза къде да ги изпратим – в ада или в рая!
– Според мен всичко е ясно – заключил медиумът. – Той 

не поиска кибрит.

НА ЕДНО МНЕНИЕ
Лекар разговаря със съпругата на своя пациент:
– Вашият съпруг има нервно разстройство. Той се нуж-

дае от пълно спокойствие.
– Точно така. Аз сто пъти на ден му повтарям това.
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ПРЕДПОЧИТА АНГЕЛА
Майка говори на седемгодишния си син:
– Ангелът ти донесе малко братче. Искаш ли да го 

видиш?
– Не, искам да видя ангела.

ЛЕКАРСТВО ЗА КАШЛИЦА
Тереза от няколко дни се измъчва от постоянна кашлица 

и изпраща съпруга си в близката аптека за лекарства. Той се 
връща с кутийка хапчета и ѝ казва:

– Тези хапчета са специално за твоята болест. Трябва да 
ги вземаш по едно всеки два часа. И да се стараеш да не 
кашляш…

ПОЗНАЛ
Пристанищният лекар преглежда набързо един стар 

моряк и казва:
– Облечете се, вече знам от какво имате нужда…
– Много бързо познахте, докторе…
– Ами то личи веднага, имате нужда от сапун.

И ЖЕНА МУ
– Вашият приятел току-що постъпи в болница.
– Как?! Та преди час го видях с едно хубаво момиче…
– Да. Но и жена му го видяла…

ЗА ТРИТЕ СЪКРОВИЩА
Различни хора познават тези три съкровища: цената 

на младостта – познават старците, цената на здравето – 
болните, цената на богатството – бедните…

СКЛЕРОЗИ
В сладкарски магазин клиент подава пари:
– Пет склерози, моля, с крем.
– Такива сладкиши нямаме, гражданино.
– Но вчера аз купих от вас три склерози по 22 стотинки.
– Аз повтарям, такива сладкиши нямаме. Припомнете си 

правилно названието.
– Припомнете, припомнете… С моята еклера, нима може 

човек нещо да си спомни!…
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ЗАПЛАХА
– Имате гангрена на двата крака. Необходимо е неза-

бавно ампутация.
– Ако направите и това, докторе, краката ми няма да стъ-

пят вече при вас.

ЛЕКАРСТВО ЗА ОТСЛАБВАНЕ
Жена отива при лекар и иска да ѝ предпишат нещо 

за отслабване. След прегледа той ѝ дава кутия с хиляда 
таблетки.

– Как да ги вземам?
– Разпилявате ги в стаята и ги събирате едно по едно, без 

да прегъвате коленете.

БЕЗИЗХОДИЦА
Съпруга се съветва с лекар:
– Докторе, не зная какво да правя със съпруги си. Сил-

ното кафе го възбужда ужасно.
– Правете му тогава слабо.
– О, това го раздразва още повече.

ДА БЪДЕМ ТОЧНИ
Лекар преглежда млада дама, която обяснява:
– Не съм с пъпки по тялото, докторе, а роклята ми е на 

точки.

ПРОСТО ДА СВИКНЕ
– Не разбирам защо идвате? Здравето ви е в отлично със-

тояние.
– Зная, докторе, но скоро ще се омъжвам и искам да 

свикна да се събличам.

ИЗРАСТВАНЕ
– Татко, продължаваш ли да растеш?
– Не, защо?
– Главата ти расте над косата.
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ТОЧНОСТ
– Как се е движело теглото ви през вашия живот?
– Най-малко три и половина и най-голямо – осемдесет 

и пет.

ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ
– Докторе, не мога да спя добре.
– Бройте до десет, после пак до десет и тъй нататък.
След време болният идва отново при лекаря и казва:
– Не мога да заспя. Събуждам се на осем. Аз съм боксьор.

ОКОТО ЛЪЖЕ
– Колко е закръглено вашето дете!
– Окото лъже. От едната страна го боли зъб, а от другата 

го ужили пчела.

ПО ТРИ ПРИЧИНИ
Край старец и младеж минава чудно хубаво момиче.
– Как може да стоиш така равнодушен? – пита старецът.
– По три причини: първо имам сифилис, второ – импо-

тентен съм и най-важното – сгоден съм.

ПРЕДИМСТВОТО
Мъж среща приятеля си и съпругата му и навеждайки се, 

му казва шепнешком:
– Как можа да вземеш тази кривогледа, клепоуха, пле-

шива и гърбава кранта!
– Говори спокойно – тя е глуха.

ПЕДАГОГИЧЕСКО
Младо семейство. Жената – поетеса, мъжът – художник. 

Ражда им се дете. Поетесата извиква майка си, за да споде-
лят с нея радостта си. Съседите питат бабата:

– Е, как са младите? Гледат ли детето?
– Много! – отговаря старата. – Баща му вече три пъти го 

рисува, а майка му написа четири стихотворения за него. 
Аз само го храня с биберона, къпя го, пера му пелените и 
го приспивам.
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ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЕНТАЦИЯ
– Хубаво ли се играе с куклата на „доктор“? – пита 

бащата-лекар.
– Да, поставям я на гръб и ѝ задавам глупави въпроси – 

отговаря малката му дъщеричка.

НА ИЗПИТ
Професор пита студент какво ще направи при ухапване 

от змия.
– Ще го изсмуча.
– А ако е на неудобно място?
– Ще помоля някои друг.
– Но ако е на задника?
– Тогава ще разбера кой ми е истински приятел.

ЗА ДА НЕ ИСКА ВСЕКИ
– За съжаление не мога да ви дам отпуск – възразява сер-

жантът. – Ако го направя, след това всеки войник ще иска 
отпуск, когато жена му роди четири близнака.

СЪОБРАЗИТЕЛНОСТ
Минувач пита автомобилист:
– Защо през всичкото време обикаляте около болницата?
– Разбирате ли, днес за пръв път съм зад волана.

АБСОЛЮТНА ТОЧНОСТ
– В законен брак ли сте роден?
– Наполовина.
– Наполовина? Как да го разбирам?
– Моят баща е бил женен, а майка ми не…

ЧОВЕШКА СОЛИДАРНОСТ
В една шотландска болница оперират болен, глътнал 

тенисна топка. Сестрата пита санитаря:
– Този нервен господин с измъчено лице, така напрег-

нато очакващ изхода от операцията, навярно е близък род-
ственик на болния?

– Не. Това е неговият партньор на тенис. Иска да получи 
топката си.
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ПРЕДВИДЛИВОСТ
– Защо Бог не е сътворил първо жената? – пита свещеник 

учениците си.
– Защото не е искал в момента на сътворението на мъжа 

жената да му дава съвети.

СЪЧУВСТВИЕ
В приемната на родилен дом седят двама мъже и се 

оплакват един друг:
– Яд ме е, че това се случи през време на нашата 

отпуска!…
– Напълно те разбирам. Ние затова прекъснахме сватбе-

ното си пътешествие.

АРГУМЕНТ
– Предписано ви е да се завиете топло и да лежите, а вие 

целия ден ходите по магазините.
– Търся одеяло.

ПУРИТАНСТВО
Мъж се обръща към жена си:
– Време е да обясним на нашия син тайната на ражда-

нето. Отначало да му обясним как се размножават птиците.
– Не ми се иска да започнем с птиците – говори майката.
– Добре, да започнем с пчелите.
– Също не!
– Може би да започнем с цветята?
– Хубава мисъл, но за да не покварим нашия Алек, по-

добре да започнем с книжните цветя.

ПРАКТИЧЕН СЪВЕТ
Млад човек решил да се учи за кардиолог. Узнавайки за 

това, баща му го наругал:
– Чудак, учи по-добре за стоматолог. Човек има едно 

сърце, а зъби…

НАИСТИНА ПОУЧИТЕЛНА ИСТОРИЯ
80-годишен старец се оженил за 18-годишна девойка. 

След 9 месеца тя родила дете. Старецът отишъл при свеще-
ника и попитал:
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– Действително ли аз съм бащата или това чудо е божие 
творение?

– Ще ви разкажа поучителна история – отговорил све-
щеникът. – Бях веднъж в пустинята. Изведнъж върху мен се 
хвърли лъв. В ръцете си имах пръчка. Повдигнах я, прице-
лих се и казах: „Бум“! Лъвът падна мъртъв.

– Това е било дело на ръцете божии…
– Може би… Но като се обърнах, зад мен се оказа ловец 

с истинско оръжие.

НЕ С КРАКАТА
Един емир се разболял от подагра и заповядал на своя 

лекар:
– Трябва бързо да ми излекуваш краката, защото имам 

важни дела. Без мен държавните работи ще се объркат.
– Ще се постарая – отговорил лекарят, – но между дру-

гото трябва да ви кажа, че държавните работи се вършат не 
с краката.

СТАРАТЕЛНА ПОДГОТОВКА
В един датски град тържествено откривали болница. На 

откриването присъствал самият крал. По пътя към болни-
цата го приветствала голяма група деца.

– Деца?! – удивил се кралят. – Откъде взехте толкова 
деца?

– Ваше кралско величество – казал гордо бургмистърът, 
– ние се готвихме за вашата визита няколко години.

ЩЕДРОСТ
– Длъжен съм да ви огорча: налага се отново да отваряме 

вашите шевове…
– Защо?!
– По време на операцията съм забравил гумена ръкавица.
– Ето ви пари – купете си нова!…

ЗА ШЕВА
На шотландец връчили сметката за операция на 

апендикса.
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– Боже мой! Професоре, вие какво, искате да получите 
двеста фунта за някакви шест шева? А колко бихте искали 
да платя, ако си шиех при вас палто?

ДИЕТА
Лекар преглежда цирков артист, който гълта шпаги, и го 

предупреждава:
– Занапред и дума не може да става за гълтане на шпаги. 

Единственото, което може да си позволите, са кухненските 
ножове.

НИЩО ЧУДНО
Пациенти разговарят в чакалнята:
– Нима и вие страдате от моята болест?
– Защо се учудвате? Нали ни лекува един и същ доктор!..

ПОДОБРЕНИЕ
– Докторе, чувствам подобрение! Миналата нощ заспах, 

след като преброих до 36 785, а тази – само до 36 762…

НЕ Е ТРУДНО
– Слушала съм от мои приятелки, че вие просто четете 

направо в сърцето на жената.
– При днешните деколтета, госпожице, това не е толкова 

трудно.

КАТО ЗА БОЛЕН
– Искам да си купя някаква книга.
– С какво съдържание?…
– За болен…
– Може би библия?
– Не, той не е чак толкова болен!

АНАМНЕЗА
– Вашето име.
– Янош Ковач.
– Година на раждане?
– 1933.
– Семейно положение?
– Непоносимо!
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НАЧАЛНИЯТ СТАДИЙ
Фрау Андерсон с крайно разтревожено бледо лице влиза 

в кабинета на мъжа си, държейки в ръцете си медицински 
справочник:

– Е, какво ти говорих. Вече отлично знам, че съм болна. 
А сега знам и какво е заболяването ми. Слушай: в начал-
ния стадий болестта абсолютно с нищо не се проявява и 
болният може да се чувства съвършено здрав… Ето, виж-
даш ли, точно така, както е у мен.

ВСЕ ПАК
На един новобранец заболял кракът. Полковият лекар 

не открил никакви нарушения, но болката продължавала. 
Тогава той наредил на фелдшера:

– Кракът – на рентген!
От леглото на болния се чул въпрос:
– А аз мога ли да го придружавам?

ПОЗНАТА БОЛЕСТ
– Докторе, станал съм ужасно нервен. Подскачам при 

всеки телефонен звън, не се осмелявам да разпечатам 
писмо, боя се от позвъняването на вратата. Моите нерви са 
напрегнати до краен предел.

– О, сър, тази болест ми е позната. Моята жена също 
купува на кредит.

МЕДИЦИНАТА Е БЕЗСИЛНА
Лекарят към пациентката:
– Съветвам ви да престанете да идвате при мен. В случая 

медицината е безсилна. Вие сте абсолютно здрава.

ЗАГРИЖЕНОСТ
– Моля ви нищо не скривайте от мен, докторе. Ще може 

ли мъжът ми след такова ужасно нараняване на ръката поня-
кога да ми мие съдовете?

ЕФИКАСНО ЛЕКАРСТВО
Лекар пита пациент:
– Как помогна моето лекарство?
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– Прекрасно! Синчето си излекува кашлицата, на мен 
благодарение на него ми минаха болките в гърба, а с оста-
тъка жена ми изми прозорците.

ЗА ИЗНЕНАДА
– Годеникът на моята дъщеря знае, че е била болна и че 

вие сте я излекували напълно.
– А знае ли, че тя има дървен крак?
– Не, докторе, искаме да го изненадаме.

НЕДИСЦИПЛИНИРАН
Лекар прави забележка на пациент:
– Вие сте най-недисциплинираният болен, който съм 

имал досега. Не искате да лежите, не пиете лекарства, не 
си биете инжекции, а на всичко отгоре – чувствате се по-
добре!…

ГАРАНЦИЯ
– Докторе, дали ще ме излекувате напълно?
– Как няма да ви излекувам! Същия бронхит аз го имам 

вече тридесет години…

ДА НЕ ПРЕКАЛЯВАМЕ
– Вие ме съветвате да се откажа от всичко, което харес-

вам – да не пия, да не пуша, да се откажа от жени, да не 
пея…

– За да не прекаляваме, сега може да пеете.

РЕКЛАМАЦИЯ
Възрастен мъж вози в количка две бебета.
– Защо сте толкова мрачен? Радвайте им се! – подхвърля 

случаен минувач.
– Аз съм пласьор на антиконцептивни средства – това са 

две рекламации – въздъхнал мъжът с количката.
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НАИСТИНА БЪРЗА ПОМОЩ
От линейката свалят пет души ранени. Сестрата с учуд-

ване пита:
– Нали се обадихте по телефона за двама?
– Трима блъснахме по пътя – обяснил шофьорът.

ДИЛЕМА
Лекарят въздиша, преди да започне козметичната 

операция:
– Във вашия случай, мадам, не знам какво да избера – 

скалпел или сатър…

СПАЗВАЙТЕ ПРЕДПИСАНИЯТА
По време на лекарски преглед болният се заглежда след 

преминаващата красива сестра и леко подсвирква.
– Аз ви казах да дишате, а не да свирите с уста – скас-

трил го лекарят.

СЕРИОЗНА СКЛЕРОЗА
Пътник в купето търси упорито билета си и мърмори:
– Не мога да си спомня закъде пътувам. А не мога да 

попитам и кондуктора…

ЗА ЖЕНИТЕ И ВЪЗРАСТТА
Жените имат пет възрасти: момиченце, госпожица, 

много млада жена, млада жена и все още млада жена.
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ОБЯСНЕНИЕ
В компания се води разговор за несъвършенството на 

човешкия организъм. Една от възрастните дами се обажда:
– Нека не забравяме, че когато Бог е създал света, нау-

ката е била на далеч по-ниско равнище.

ПРИЧИНАТА
– Мистър Рафтър – казал докторът, – бебето на жена ви 

тежи само половин кило.
– Естествено – отговорил спокойно Рафтър. – Ние сме 

женени само от две седмици.

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО
В една фирма, търгуваща с лекарства против напъл-

няване, се получило следното писмо: „Вашите хапчета са 
чудесни. През първите няколко седмици жена ми отслабна, 
а преди няколко дни – съвсем изчезна. Ваш благодарен: 
Майкъл Смит.“

ЗА СЕБЕ СИ
– Можете да бъдете съвсем спокоен – казва лекарят по 

нервни болести на интересуващия се съпруг. – Нервното 
състояние на жена ви не е обезпокоително. Тя е само прека-
лено чувствителна, но с това може да живее до 100 години.

– Но, докторе, мене ме интересува колко още мога аз да 
живея с нейната болест?

ОТВЛИЧАНЕ
На вратата на една лудница се звъни.
– Бих искал да зная, дали не е избягал някой от вашите 

хора?
– Не! – отговарят му. – Но ви е защо питате?
– Ами… някой преди малко отвлече жена ми!
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СРЕДСТВО ЗА БЕЗСЪНИЕ
Професор по математика работи в своя кабинет, а него-

вата съпруга се опитва да приспи двегодишния им син в 
спалнята. Накрая, отчаяна от неуспеха си, тя влиза в каби-
нета на мъжа си.

– Какво да правя? – казва тя. – Детето се измъчва и не 
може да заспи.

– Нека брои до хиляда – казва професорът, без да 
се откъсва от работата си. – Ако и това не помогне, нека 
извлича корени.

КОМПЕТЕНТНО МНЕНИЕ
Болен от провинцията идва в София, за да се консултира 

при знаменит професор за своя ревматизъм в краката.
– Слушайте – казва професорът, – можехте да си измиете 

краката, преди да дойдете на преглед.
– Същото ме посъветва и моят домашен лекар, но аз си 

казах: Преди да се решиш на такова нещо, по-добре се посъ-
ветвай с капацитет.

СТРАННА БОЛКА
– Докторе, безпокои ме странна болка. Когато се наклоня 

напред с изопнати ръце и направя с тях полукръгово движе-
ние, явява се остра болка в лявото ми рамо.

– Но защо правите такива движения!
– Е, да, разбира се, ако вие знаете друг начин мъж да 

облече пуловера си, бих желал да го узная.

ПОЧТИ ЗДРАВ
Болният, засмян до уши, звъни по телефона в 3 часа 

сутринта на лекаря:
– Господин докторе, можете да бъдете спокоен, аз съм 

сега почти здрав…

КАТО ДЕТЕ
В парижкия музей един човек вижда в стъкленица два 

езика и пита екскурзовода:
– Кому са принадлежали тези езици?
– Големият език е бил на Карл Велики.
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– А малкият?
– Пак на него, но още когато е бил дете.

ПРЕДВИДЛИВ
Някой си бил ухапан от бясно куче. В болницата поискал 

хартия и молив и започнал бързо да пише.
– Не се безпокойте – казал докторът, – няма нужда от 

завещание, защото ще оздравеете.
– Кой пише завещание? Правя списък на хората, които 

трябва да ухапя, преди да съм оздравял.

МЕЖДУ МЪЖЕ
– Знаеш ли, че в болниците за психично болни има 35 

процента повече мъже, отколкото жени?
– Да, ама кой ги е изпратил там?

БЛАГОДАРНОСТ
Болен, който напуща психиатричната клиника, се обръща 

към лекуващия го лекар:
– Благодаря ви, докторе, че ме излекувахте от грандома-

нията. И в знак на признателност, заповядайте тези триста 
милиарда!

ПРЕДИМСТВО
В психиатричната клиника един пациент се опитва да 

влезе в разговор с хубавата лекарка:
– Не намирате ли, че Джим е по-плешив от мене?
– Глупости. И двамата нямате косъм на главата си.
– Наистина, но неговата глава е по-голяма.

БЯГСТВО
Двама психично болни, настанени на първия етаж на 

болницата, решили да избягат през нощта с помощта на 
вързани един за друг чаршафи.

Когато настъпила уречената нощ, този, който трябвало 
да слезе пръв, казал на другия:

– Ако чаршафите са къси и не стигнат, ще дръпна два 
пъти, а ти ще ме изтеглиш нагоре. Ако не дърпам, можеш 
да слизаш и ти.
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В момента, когато вторият вече се канел да слиза, усетил 
две силни дръпвания и изтеглил съучастника си горе.

– Нищо няма да излезе – казал отчаяно издърпаният. – 
Чаршафите са по-дълги, отколкото трябва!

И ПАК ГЛАСОВЕ
Пациент се оплаква на лекаря:
– С мене стават чудни неща. Представете си, постоянно 

чувам някакви гласове.
– Така ли? И какво ви нашепват те?
– Не зная, аз малко недочувам.

МАЛКА КОРЕКЦИЯ
– Докторе – казва тя високо, втурвайки се в стаята. – 

Искам да ми кажете откровено какво ми е!…
Той я гледа от главата до петите:
– Мадам казва той накрая, – искам да ви кажа три неща. 

Първо: теглото ви трябва да се намали с около 20 кг; второ: 
вашата хубост ще се подобри, ако използувате една втора от 
червилото. И трето: аз съм художник – докторът живее на 
горния етаж.

СЪН
– Всяка нощ сънувам една прекрасна девойка, която тан-

цува около леглото ми.
– И вие искате да прекратим тези сънища?
– Не, но не бихте ли могли да ѝ въздействате някак си да 

не тръшка така силно вратата, когато излиза.

ЗА ДА НЕ СВЪРШИ
На един от пациентите в психиатрична клиника е въз-

ложено да боядиса оградата. Той върши това с невероятна 
бързина.

– Не е необходимо да бързате толкова – казва наблюда-
ващият го лекар.

– Остана много малко боя и трябва да успея да боядисам 
оградата, докато не се е свършила.
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КЪМ ОЗДРАВЯВАНЕ
При лекар – психиатър идва пациент.
– Много добре, че дойдохте – казва психиатърът – но как 

е състоянието на вашата жена? Успях ли да я излекувам от 
клептоманията със съветите си?

– Още не – отговорил съпругът, – но поведението ѝ е 
значително по-добро. Сега тя донася вещи, които могат да 
се ползват в къщи.

ПРИЧИНА ЗА РАЗВОД
В съда се разглежда бракоразводно дело. Развод иска 

съпругът. Съдията пита защо желае да се раздели със съпру-
гата си.

– Другари съдии – казва той, – аз много ви моля да ми 
влезете в положение. Жена ми има любима коза, която още 
от първия ден на нашия съвместен живот държи в спалнята. 
Представете си какъв е въздухът там. Не мога повече да 
понасям това.

– А защо не отворите прозорците? – пита съдията.
– Защо? – възмущава се мъжът. – Да отворя прозорците, 

че да излетят всичките ми гълъби…

МНОЗИНСТВОТО ПЕЧЕЛИ
Психиатър води разговор с душевно болни:
– Вие защо сте тук? – пита едного от тях.
– Понеже твърдях, че всички хора са луди, докато всички 

хора твърдяха, че аз съм луд. Накрая се наложи мнозин-
ството.

ПРИ ПСИХИАТЪРА
– Докторе, дошла съм при вас за съвет. Моят мъж е няка-

къв чудак. Бих желала да зная дали е нормален.
– Много лесно ще можете да разберете. Трябва да му 

зададете един въпрос.
– Какъв?
– Ето такъв: капитан Кук три пъти е обиколил света. По 

време на пътуване той умрял. Трябва да ви отговори след 
кое от тях.

Жената се поразмислила и казала:
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– Боя се, това е свръх неговите сили. Той слабо познава 
историята.

ИЗЛЕКУВАН
Психиатър пита болен, който току-що се изписва:
– Какво възнамерявате сега да правите?
– Да напусна страната и да се заточа на остров „Света 

Елена.“

ВЪЖЕТО
В психиатрията един болен казва на друг:
– Ти да не търсиш края на въжето?
– Да.
– Не го търси. Аз го отрязах…

СПОРЕД ВЪПРОСИТЕ
При психиатър довеждат малко момче, за да прецени 

неговото умствено развитие. Лекарят му задава няколко 
въпроса.

– Колко уши има котката?
– Две – отговаря малкият.
– А колко лапи?
– Четири.
– А как крещи котката?
– Татко, наистина ли този кретен никога не е виждал 

котка?

РАЗЛИКАТА
– Кажи татко, каква е разликата между психопата и нерв-

ноболния?
– Много просто, момчето ми. Психично болният мисли, 

че две по две е пет. Нервноболният пък знае, че е четири, но 
това му се струва непоносимо.

ПРИ ПСИХИАТЪРА
– Докторе, трябва да ми помогнете. Вие сте моето 

спасение.
– От какво се оплаквате?
– Говоря сам на себе си.
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– Че това не е толкова страшно!
– Как не е страшно?! Да знаете само какви глупости си 

говоря!

НАРЕДБА
По време на епидемия, причинена от замърсена вода, 

командуването на американските войски в Германия, между 
другите наредби, издало и следната:

„Всички калъпи лед, преди да се употребяват, трябва 
добре да се изваряват.“

ЛУНАТИК
Лекар се обръща към пациентката си:
– Исках да ви попитам, мъжът ви още ли е лунатик?
– Вече не.
– Излекува ли се?
– Не, падна от покрива…

КОМПЛЕКС
Пациентът към психиатъра:
– Докторе, имам комплекс за малоценност.
Лекарят извършва няколко класически процедури и 

решително заявява:
– Лъжете се, това не е комплекс.

ИНТЕРЕСЕН СЛУЧАЙ
Дама телефонира на лекаря в психиатрията:
– Докторе, мъжът ми малко ме тревожи: от известно 

време се смята за ездитен кон – непрекъснато пръхти, цвили 
и яде само овес и слама!

– Я виж! Това е интересно. Можете ли да ми го доведете?
– Разбира се, докторе! Само да го оседлая и пристигаме 

галоп.

ИЗЛИШНА САМОУВЕРЕНОСТ
– Сложил си каскета си с козирката назад.
– А ти откъде знаеш накъде отивам?
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БЪРЗИНА
В парка на една психиатрична болница, разположена 

край морето, разговаряли двама болни.
По едно време единият забелязал да минава пред тях 

скиор на водни ски, теглен от бърза моторна лодка.
– Защо човекът, който е в лодката, кара така бързо?
Другият размислил и отговорил:
– Не виждаш ли, че го преследва един луд, хванал се за 

някакво въже?…

ИЗЛЕКУВАН
Психиатърът към пациента:
– Радвам се, че се излекувахте и не се смятате вече за 

Наполеон. Пожелавам ви всичко хубаво!
– Благодаря, докторе. Искам да попитам само, няма ли да 

плащам вече издръжка на Жозефина?

ЗАГУБА НА ПАМЕТТА
Лекарят, след като прегледал пациентката, ѝ казал:
– Имате болки в главата, стомахът ви не е в ред, високо 

кръвно налягане… Извинете, на колко сте години?
– Двадесет и девет.
– И значителна загуба на паметта – добавил лекарят.

ПОЯСНЕНИЕ
Към психично болен в болница се обръща негов приятел 

и го пита:
– Как се чувстваш?
– Виждаш ли, въпросът стои така: нашият доктор си 

въобразява, че е директор на лудница, а за да не го обиж-
даме, ние се правим на идиоти.

ВТОРИЯТ БРАК
При повторното си посещение на психиатрична бол-

ница журналистът Хайнрих запитал една от пациентките за 
името ѝ.

– Аз се казвам Клеопатра! – отговорила тя гордо.
– Ах, доколкото си спомням, при миналото ми посеще-

ние вие се казвахте Мария Стюарт?
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– Това е напълно вярно, само че междувременно аз се 
ожених повторно.

ПОЛИЛЕЙ
Главният лекар на психиатрична болница забелязал, че 

един от болните виси, закачен на тавана.
– Той виси така от 15 дни – пояснил болногледачът. – 

Мисли се за полилей.
– Това е нечувано – извикал възмутен лекарят. – Моля 

веднага да го свалите оттам.
– С най-голямо удоволствие – отговорил болногледачът, 

– но с какво ще си светим днес?

ИЗКУШЕНИЕ
– Как се чувства мъжът ти? – пита една дама отивайки на 

гости при приятелката си.
– Не е добре. По цял ден лови риба във ваната.
– Тогава трябва да повикаш психиатър.
– Аз също мисля за това, но толкова много ми се яде 

риба, че…

СЪВПАДЕНИЕ
Драматург към психиатър:
– Току-що написах пиесата „Макбет“.
– Но „Макбет“ е написана вече от Шекспир.
– Ама че съвпадение! Същото ми казаха и когато написах 

„Хамлет“.

НА ИЗПИТ
Професорът: – Какво ще правите, ако при аутопсиране 

забележите, че човекът е още жив?
Стажант-лекарят: – Най-любезно ще му се извиня.

ПОСТАРОМУ
Студентът-медик:
– Нямате ли по-нов учебник по анатомия!
Библиотекарката:
– Да не мислите, че за последните няколко години в ске-

лета на човека са се появили нови кости?
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СЪЗНАТЕЛЕН ПОНЕ
– Кой е открил съществуването на условните рефлекси?
Студентът мълчи. Минава минута, две. Накрая, загубил 

търпение, професорът извиква:
– Павлов!
Студентът става и се затичва към вратата.
– Къде отивате? – го пита професорът.
– Помислих, че викате следващия студент…

ИЗЛЕКУВАН
– Докторе, вие обещахте да излекувате болния, а той 

умря!
– Вие очевидно не сте осведомен как протече лечението. 

Болният умря напълно излекуван.

СЮРПРИЗ
Един прочут професор-микробиолог казал на жена си:
– Мила, за твоя рожден ден съм ти приготвил изненада.
– Чудесно! А ще ми кажеш ли предварително каква е тя?
– Ще дам твоето име на един открит от мене микроб.

ОРДЕН
Полковият командир към главния щабен лекар:
– Вие сте заслужили двойно този орден: в борбата с 

врага и в борбата с науката!

НАЙ-ДОБРИЯТ НАЧИН
Ирена се влюбила в съседа си – лекар. Тъй като не 

успяла да се запознае с него по друг начин, обадила му се 
като пациентка:

– Къде ви боли? – попитал я лекарят.
– Където вие искате.

БЕЗ НЕГО
– Професоре – разтревожено се обръща млада асис-

тентка към знаменития хирург, – всичко е подготвено за 
операцията, а болния още го няма.

– Няма значение – разсеяно отговаря хирургът. – Можем 
да започнем и без него.
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С ЦЕЛ
– Кажете, моля ви се, синът на Мюлер още ли следва 

медицина?
– Да. Той мисли, че пациентите имат доверие в по-въз-

растните лекари и затова ще почака с вземането на дипло-
мата си.

ТЕАТЪР
Професорът: – Не се вълнувайте! Да бъдеш на изпит е 

все едно да си на театър. Вие сте актьор, а аз зрител.
Студентът: – Чудесно! Ей-сега ще извикам суфльора.

НЕЩО ВЯРНО
На изпита професорът се обръща към един студент:
– Защо пишете и датата? По-добре мислете върху 

въпроса.
– Искам да напиша и нещо вярно.

ТОЧНОСТ
Професорът задава на студента въпрос из областта на 

ларингологията. Студентът се замисля за момент, после 
казва:

– Този въпрос засяга гърлото, а аз смятам да бъда спе-
циалист само по носни болести, тъй като смятам ушите и 
гърлото за странична специалност.

– Така ли? А с коя ноздра смятате по-точно да се 
занимаете?

РАЗДВОЕНА ЛИЧНОСТ
Двама нюйоркски психиатри се срещат:
– Как вървят работите ти? – пита първият.
– Отлично! – казва вторият. – Имам един сензационен 

случай – пациент с раздвоено съзнание, въобразява си, че е 
и някой друг…

– Че какво сензационно има в това. Такива случаи има 
много.

– Да, но за лечението ми плащат и двете личности.
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НАПОЛЕОНОВЦИ
Психиатър при болен:
– Кой сте вие?
– Аз съм Наполеон.
Лекарят става, заема позата на Наполеон и саркастично 

произнася:
– Как смеете да си въобразявате?!…

СЪВЕТ
Психиатър убеждава пациента си:
– Слушайте, приятелю, вие решително трябва да се 

освободите от своите комплекси за малоценност! Стига ви 
това, че сте толкова дребен и невзрачен човечец.

ДВА ВЪПРОСА
При американски психиатър, прочут както с големите 

си познания, така и с високите хонорари които взема, идва 
пациент.

– Визитата при мене струва 50 долара и може да ми зада-
дете само два въпроса.

– 50 долара не е ли много?
– Възможно е. А какъв е вторият ваш въпрос?

ЗНАЯТ
Лекарят посещава едно училище и между другото пита 

учениците:
– Какво трябва да направи човек, за да отиде на небето?
– Да умре – отвръща един ученик.
– Да, но преди това?…
– Да се разболее и да повика лекар.

СЪОБРАЗИТЕЛНОСТ
– Господин докторе, страданието ми е, че много често 

забравям.
– В такъв случай заплатете визитата предварително!
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ИЗХОД ВИНАГИ СЕ НАМИРА
Професорът по медицина пита студентката:
– Какво бихте направили, ако едно дете е глътнало ключа 

от вратата?
– Ще вляза през прозореца.

РАЗСЕЯНОСТ
– Искам да ви напиша рецепта, обаче не мога да намеря 

писалката.
– Сложихте ми я под мишницата, докторе!…

РАЗБИРА СЕ
– Това, което най-много ме тревожи, докторе, е, че мъжът 

ми непрекъснато си пъха пръста в устата, като че ли пуши 
цигара… Мислите ли, че може да се отучи?

– Разбира се, госпожо. Само малко търпение. Някой път 
той ще си пъхне пръста откъм запалената страна и тогава 
изведнъж ще се излекува!

ЕДИНОДУШИЕ
– Другарю професор, аз мисля, че не заслужавам двойка.
– Имате право, колега, но двойката е най-ниската 

бележка, с която разполагам.

ТОЧЕН ОТГОВОР
На студентка по медицина задават въпрос:
– В кой месец се раждат най-много деца?
– В деветия – отвръща просветената студентка.

НЕ МОГА
Психиатър се оплаква на свой колега:
– Не зная какво да правя: един от пациентите ми през 

цялото време ми предлага да ми продаде Ниагарския 
водопад.

– Купете го.
– Не мога, много пари иска!
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ХАЛЮЦИНАЦИИ
При известен психиатър дошъл пациент с оплакване, че 

всяка вечер виждал под леглото си крокодил.
– Това е халюцинация – успокоил го лекарят. – Необхо-

димо е да повторите на себе си: „Няма никакъв крокодил, 
никакъв крокодил.“

След няколко дни пациентът се явил отново и твърдял, 
че както преди продължава да вижда крокодила.

– Уверявам ви, че така ви се струва. Това е въображение 
– говорил психиатърът. – Вие сте длъжен непрекъснато да 
повтаряте, че никакъв крокодил няма.

Пациентът си отишъл и повече не се явил. Заинтересо-
ван от резултата на своето лечение, психиатърът позвънил в 
дома на пациента.

Женски глас отговорил:
– За съжаление него го няма. Преди няколко дни го изяде 

крокодилът.

ПСИХОАНАЛИЗА
Една майка води своя десетгодишен син при нюйоркски 

лекар-психиатър.
– В ума му са само пистолети, черни маски, минохвърга-

чки и убийства – със сълзи на очи казала тя. – Моля ви се, 
докторе, направете, каквото е възможно.

Лекарят прегледал малкия и му предписал лекарства.
– Необходимо е да го доведете след месец на контролен 

преглед. А що се отнася до вас лично, като виждам как реа-
гирате на състоянието на сина си, ще ви предпиша таблетки 
за успокоение. Вземайте ги редовно.

След месец, както било уговорено, майката отново 
довела сина си при психиатъра.

– Как се чувства сега малкият? – попитал лекарят.
– Какво ме засяга това? Мен това съвсем не ме вълнува 

– отговорила майката.

СВРЪХРАЗСЕЯНОСТ
Бивша студентка среща един свой професор.
– Не си ли спомняте за мене, драги професоре? – запи-

тала го тя.
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Тъй като професорът я погледнал твърде учудено, тя 
продължила:

– Някога вие ми предложихте да стана ваша съпруга!
– Ах, да, спомням си – отговорил професорът. – А вие 

приехте ли?

ОТНОВО ПРИ ПСИХИАТЪРА
– Измъчват ли ви кошмарни сънища?
– Напротив, аз им се наслаждавам.

ОБЕКТИВНА ПРИЧИНА
Двама психиатри беседват:
– Днес при мен дойде болен, който твърдеше, че е глът-

нал телефонен апарат.
– Ти, разбира се, приложи в този случай лечение с хип-

ноза и след сеанс си го избавил от този комплекс?
– Не, не! Това може да стане едва утре.
– Но защо?
– Довечера ще му звънят по много важна работа.

НОРМАЛНО
Психиатър към пациента:
– Комплекс за собствена непълноценност започнахте да 

изпитвате внезапно или се развиваше нормално във връзка 
с женитбата и бащинството?

КАК ГИ ПРЕДПОЧИТАТЕ
На преглед при психиатър млад човек нервно обяснява, 

че близките му са го заставили да се обърне към лекар, и то 
само затова, че той предпочита памучни чорапи пред син-
тетичните.

– В какво се състои работата? – удивил се лекарят. – Аз 
също ги предпочитам.

– Наистина ли?! – радостно възкликнал пациентът. – А 
как ги предпочитате – с растително масло или с майонеза.

КАВАЛЕР
Известен със своята разсеяност професор седнал при 

бръснаря.
– Моля да ме подстрижете!
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– С удоволствие, господин професоре, но най-напред си 
свалете шапката.

– О, извинете, не забелязах, че тук има дами.

НАТРАПЧИВА ИДЕЯ
– Докторе, помогнете, моля.
– А какво ви е?
– Не на мен, а на моята жена. Тя има натрапчива идея. 

Втълпила си е в главата, че аз съм идиот и никак не мога да 
я разубедя.

ДЕТЕКТИВ
– Истина ли е, че вашата съпруга е постъпила в 

психиатрична клиника?
– Да, но не като пациентка, а като детектив. В клиниката 

се оказаха пет наполеоновци и трябва да се изясни кой от 
тях е истинският.

КЛЮЧЪТ
Лекар преглежда психично болни и рисува върху стената 

врата. Първият болен понечва да я отвори. Другият започва 
да се смее.

– Защо се смееш? – запитва го лекарят.
– Защото ключът е у мен!…

ОГЛЕДАЛОТО
Лекар към болен:
– Защо връзвате вратовръзката на гърба?
– Защото в стаята огледалото е зад гърба ми, докторе.

ДА НЕ Е ЛУД
Двора на болницата психично болен бута ръчна количка, 

обърната с дъното нагоре. Лекар го пита:
– Що за идея е това? Защо бутате количката наопаки?
– Да не съм луд да я обърна! Вчера направих това и ми я 

напълниха с тухли.
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ДЪРЖАЛ СЕ ОТВРАТИТЕЛНО
Лекар казва на пациента, който излиза от наркоза:
– Понесохте добре операцията, но преди това се държа-

хте отвратително: дърпахте се, викахте, протестирахте… А 
приятелят ви от съседното легло се държа още по-ужасно!

– Няма нищо чудно докторе, тъй като ние в същност дой-
дохме да измием стъклата на клиниката.

ОТДАВНА
По време на визитация болен стои свит на пода като 

куче. Психиатърът го пита.
– Откога се появи у вас тази мисъл, че сте куче?
– Отдавна, още като бях кученце – отвръща спокойно 

пациентът.

МЕЖДУ МОРЯЦИ
Двама моряци в психиатрична клиника разговарят:
– Ти представяш ли си Атлантическия океан?
– И още как.
– Аз го пресякох с плуване.
– А ти знаеш ли Мъртво море?
– Разбира се.
– Аз го убих.

ИСТИНАТА
Бедняк отишъл при лекар. Лицето му било загрижено.
– Докторе – казал той, – вие трябва да ми помогнете. 

Преди 15 години глътнах сребърен долар.
– Боже милостиви! – извикал лекарят. – Защо сте чакали 

15 години? Защо не се обърнахте към лекар в същия ден, 
когато глътнахте монетата?

– Ще ви кажа истината – отговорил беднякът смутено. – 
Тогава нямах нужда от пари.

ВНЕЗАПНА ПРОМЯНА
Жена отива при психиатър:
– Докторе, трябва да излекувате мъжа ми. Вече 10 години 

разказва насън какво е правил през деня.
– Десет години! И вие идвате при мен едва сега?
– Естествено, от вчера вече нищо не разказва.
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КАК СЕ ЛОВЯТ ЗАЙЦИ
– Преди да дойда в болницата, бях много запален по лов 

на зайци! Всеки ден улавях по няколко парчета…
– Но как?
– Имах чудесен начин: притаявах се под храсталака и се 

преструвах на морков.

КОНТРОЛЕН ПРЕГЛЕД
След като дълго време престоял в психиатричната бол-

ница и показал подобрение, един болен бил повикан от 
лекуващия лекар на контролен преглед.

– Пускаме ви, ако обещаете, че ще се откажете от алко-
хола и от жените!

– Обещавам!
Лекарят извикал един санитар:
– Отведете го отново, той е още болен!

НЕНОРМАЛЕН
В моргата донесли тялото на неизвестен удавник. Няка-

къв гражданин помолил да огледа трупа.
– Не, това не съм аз – казал той и си отишъл.
Пазачът разказал това на завеждащ моргата.
– Как сте могли да му позволите да си отиде! – възкликнал 

завеждащият. – Трябваше да позвъните в полицията. Това е 
някой ненормален.

– Ненормален?!
– Разбира се! Човек, който разглежда удавник и казва: 

„Това не съм аз!“
– Той си беше напълно нормален! – възразил пазачът. – 

Ни най-малко не приличаше на удавника…

КАТО ПРАТКА
Лекарят на санаториума за душевно болни разрешил на 

оздравяващ пациент разходка из града, съпроводен от сани-
тар. Виждайки на улицата красива девойка, оздравяващият 
бързо се отправил към нея и залепил на рамото ѝ пощенска 
марка.

– Какво правите? – попитал санитарят, хващайки го под 
ръка.

– Тя много ми хареса – отговорил той.
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– Но защо ѝ залепихте марката?
– Без марка няма да ми я изпратят…

ЛОГИЧНО
В кабинета на лекар-психиатър влязла силно развълну-

вана жена.
– Докторе! – извикала тя. – Вие трябва непременно да се 

заемете с моя мъж. С него се случи нещо невероятно.
– Какво именно? – заинтересувал се лекарят.
– На него му се струва, че той – това съм аз.
– Но това е много интересно – казал психиатърът, – моля 

доведете го при мене на преглед.
– Защо да го довеждам?! – удивила се жената. – Аз пред-

ставлявам и моя мъж.

НЯМА СТРАШНО
Пациент иска съвет от лекар-психиатър.
– Много съм разтревожен. Жена ми говори насън.
– А какво говори?
– Постоянно повтаря: „Не, Карол, не!“
– Няма нищо страшно.
– Как така? Но аз не се казвам Карол…
– Няма нищо страшно, докато тя казва „не“!

СЪОБРАЗИТЕЛНОСТ
Психично болен иска да запали цигара. Драскал един, 

два, три, пет пъти – клечките все не се запалват. Едва десе-
тата пламва. Болният я угасил, без да си запали цигарата, 
прибрал я внимателно в джоба си и казал:

– Тази е добра, ще ми потрябва.

НАСЛЕДСТВЕНО
След преглед на пациентката лекарят вика настрана 

съпруга и му казва:
– Няма съмнение, че жена ви страда от мания за величие. 

Имало ли е подобни случаи в семейството ѝ?
– Разбира се, баща ѝ беше убеден, че е господар в къщи.
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МОЖЕ БИ
В психиатричната амбулатория идва за преглед един 

мъж.
– От какво се оплаквате?
– От нищо.
– Тогава за какво идвате?
– Казаха ми, че тук преглеждат безплатно. Прегледайте 

ме, може би ще намерите нещо…

САМОУБИЕЦ
Летовник се разхожда из гората и чува вик за помощ. 

Изтичва по посока на гласа и вижда човек с колан през кръ-
ста да виси на едно дърво.

– Какво правите там?!
– Омръзна ми животът и искам да се обеся.
– Когато човек се беси, той си слага колана на шията…
– Опитах, но нищо не става. Задушавам се…

С ЦЕЛ
– Защо постоянно ходите с памук в ушите?
– Защото съм навикнал да барабаня с пръсти, а се вбеся-

вам от този шум.

ИСТИНСКО СЪКРОВИЩЕ
След обявление, че се търси домашна помощница, на 

определения адрес се явява жена на средна възраст.
– Не желая да скривам нищо от вас – казва съпругата, – 

условията у нас не са леки. Ще имате само два почивни дни 
в месеца.

– Аз въобще не желая почивен ден.
– Имаме две малки деца, които е необходимо да се изпра-

щат и посрещат от училище.
– Много обичам децата.
– Освен това имаме голямо пране. Не носим спалното 

бельо на пералня.
– За мен няма по-приятно от прането.
– А колко желаете да получавате за месец?
– Това ще определите вие.
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– Виждам – възкликва съпругата, – че вие сте едно 
истинско съкровище сред домашните помощници? Защо 
напуснахте последното си място?

– Моите господари не желаеха да повярват, че съм 
законна жена на Наполеон.

ВИНАГИ МОЖЕ ДА СЕ НАМЕРИ ИЗХОД
– Докторе – обръща се пациент към психиатъра, – 

кажете ми какво да правя. Всяка вечер, щом си легна, десе-
тина призрака седят на зида, с който съм оградил отвсякъде 
вилата си, и започват да вдигат страшна врява. Какво да 
предприема?…

Лекарят се замисля малко и казва:
 – Посипете зида със счупени стъкла…

ВСЕ ПАК ДЕТЕ
– Господин докторе, нашият син си играе непрекъснато 

с пясък, меси пясъчни сладкиши, строи пясъчни кули. Не 
може ли да бъде излекуван?

– Но защо, това е съвсем нормално за едно дете?!
– Същото смятаме и ние, но жена му иска развод…

КРАЛ ЛИ?
Дежурният лекар в болницата за душевно болни минава 

на визитация. Той се спира пред нов пациент, който твърди, 
че е прав:

– Аз съм крал! Вече не се съмнявам в това, защото и 
самият дявол ми каза: „Ти си истински крал.“

И се чува друг глас:
– Хайде, хайде, стига си лъгал! Не съм ти казвал такова 

нещо…

ПОКАЗАТЕЛНО
Съдията към полицая:
– Как познахте, че и двамата, които сте задържали, са 

луди?
– От това, че единият хвърляше банкноти на улицата, а 

другият ги събираше и му ги връщаше.
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КОКОШКА БЕЗ ЯЙЦА
Майка води при психиатър дванадесетгодишния си син:
– Докторе, синът ми се мисли за кокошка.
– Откога?
– Вече пет години.
– И едва сега идвате при лекар?!
– Да, докторе, понеже престана да снася…

СЕРИОЗНО БЕЗПОКОЙСТВО
Пациент се оплаква на психиатъра:
– Докторе, много се безпокоя за здравето си.
– Какво ви тревожи?
– Вече няколко дена ми се струва, че всичко, което казва 

жена ми, има някакъв смисъл…

ПОСЪВЕТВАЙТЕ МЕ ВСЕ ПАК
Възрастна англичанка се обръща за съвет към психиа-

търа.
– От известно време – казва тя – всяка нощ сънувам 

адмирал Нелсон. А вчера той ми направи официално пред-
ложение и аз се съгласих да му стана жена.

– Случаят ви е твърде интересен, мисис Джексон. С 
какво мога да ви бъда полезен?

– Посъветвайте ме как да бъде: да оставя моминското си 
име или да се наричам мисис Нелсон?!

ЗА ЛУДОТО НЕ СЕ ПИТА
Хитър Петър и неколцина селяни вървели край брега на 

една река. В реката жени белели платна. Един от селяните 
запитал високо, за да чуят жените:

– Може ли някой от вас да познае коя от тия жени е луда?
Една от жените се изправила бързо и се заканила:
– Ако взема бухалката, та с нея по главата, ще ви кажа 

коя е луда!
– За лудото не питай – рекъл Хитър Петър, – то само се 

обажда!

СЪВМЕСТИМИ
– Манията за величие и комплекс за малоценност могат 

да бъдат съвместими.
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– По какъв начин?
– Представете си човек, който е убеден, че има най-голе-

мия комплекс за малоценност в света.

ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Новоназначен психиатър посещава отделението, където 

са приели няколко шофьори.
– Но къде са болните? – запитва той санитаря, виждайки 

празната стая.
– Легнали са под леглата. Поправят колите си…

ПСИХОАНАЛИЗ
– Докторе, аз съм неспокойна! Трябва да анализирате 

поведението на моя син – той рисува всичко в червено. Това 
не е нормално.

– Дете мое, защо рисуваш всичко в червено?
– Защото загубих другите моливи.

МАЛОЦЕННОСТ ЛИ?
– Докторе, много съм зле. Страдам от чувството за мало-

ценност.
– Какво изпитвате?
– Измъчва ме мисълта, че не се смятам за толкова красив, 

колкото съм в действителност.

ДИМ
Жена се оплаква на психиатър:
– Много, много се тревожа от това, че мъжът ми изпуска 

дим от носа си, докторе!
– Не се безпокойте, госпожо. Това е естествено за пове-

чето пушачи.
– Знам това, докторе, но мъжът ми не пуши…

И ТОЙ…
Психиатър към пациента:
– Е, какво, разкажете всичко отначало.
– Пак ли? Отначало създадох земята и небето…
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В ЗАТВОРА
На затворник се налага да му извадят сливиците, апан-

дисита и да му направят ампутация на крака. Лекарят док-
ладва на шефа на затвора, че е предстоящо да се извърши и 
резекция на стомаха, на което му възразяват:

 – Това няма да стане! Явно той е решил да излиза парче 
по парче.

ГЛАСОВЕ
– Много често чувам гласове, докторе.
– А виждате ли хора?
– Почти не.
– Кога ви се случва това?
– Когато говоря по телефона.

ХАЗАИНЪТ
Гастон отива при лекар-психиатър:
– Докторе, разстроена ми е нервната система.
Лекарят след старателен преглед казва:
– Вярно, нервите ви не са в ред. Изглежда, имате много 

неприятности. Не се притеснявайте! Напоследък имах един 
пациент, който прекарваше безсънни нощи, защото дъл-
жеше на хазаина си наем за цяла година. Посъветвах го да 
зареже дълга си и да си гледа живота. Той ме послуша и 
състоянието му се подобри.

– Бедата е там, че тъкмо аз съм хазаинът му!

НЕ СЪМ ГО ПРАЩАЛ
Един, който нагло твърдял, че е бог, бил отведен при 

халифа.
– Миналата година, някакъв човек се обяви за пророк и 

аз заповядах да го обезглавят – казал халифът.
– Правилно си постъпил, той е бил самозванец, аз не съм 

го пращал.

НА КИНО
Мъж влиза и излиза да си купи билет вече десет пъти.
– Като сте десет души, защо не си купите билетите 

наведнъж? – нервничи касиерката.
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– Аз съм сам, но разбирате ли, някакъв луд все ми къса 
билета в тъмното.

ДА СЕ СТОПЛИ
На визитация лекарят установява, че един болен липсва 

на леглото.
– Къде е болният? – пита той сестрата.
– Беше му много студено и го преместихме при болен с 

четиридесет градуса температура.

РАЗБРАЛ, НО КЪСНО
Двама психично болни стоят до една отворена шахта на 

тротоара и броят:
– Девет, девет, девет…
– Какво броите? – пита гражданин.
Бутат го в шахтата и продължават:
– Десет, десет…

УМСТВЕНО РАВНОВЕСИЕ
Нотариусът чете пред семейството на починал бога-

таш неговото завещание: „При пълно умствено равновесие 
изхарчих всичките си пари още докато бях жив.“

МЕЧТА
Мечтателен старец: “Бил желал да умра изведнъж, без 

да боледувам. Най-много бих желал да бъда убит от ревнив 
съпруг.“

ПОСЛЕДНО ЖЕЛАНИЕ
– Господин нотариус, добавете накрая в завещанието, 

че по време на погребението желая над гроба ми да свири 
оркестър!

– Разбира се. А какво бихте желали да слушате?

ПОД НАЕМ
– Аз мисля, че тази стая ще ви хареса. Преди вас тук 

живееше химик. През цялото време правеше разни сложни 
химически опити.

– Тези петна по стената навярно са химикали?
– Не, това е самият химик.
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ЗАГУБЕНА ПОЗИЦИЯ
В лондонското кафене „Гамбит“ по време на игра на шах 

единият от партньорите починал. Настъпило объркване. 
Тозчас до масата на играещите се доближил запалянко, 
който като видял прекъснатата партия, възкликнал:

– Джек Толмен, моля ви, не се вълнувайте! Та той и без 
това има загубена позиция!

НЯМА ДА ГЛАДИ
Поднасяли съболезнования на вдовицата.
– Жалко за Томас – казал един от приятелите му. – Такава 

ужасна смърт. Да го сгази валяк!
– Да – съгласила се неутешимата, – добре поне, че го 

сгази отстрани, та сега няма да гладя панталоните му за 
погребението.

МАЛКА ГРЕШКА
– Докторе, успя ли моята операция?
– За съжаление, приятелю, аз съм свети Петър.

ШАПКИ
Когато починала съпругата на Коновалски, той решил 

нейната любима шапка да стои на закачалката там, където 
тя самата я поставяла.

След известно време Коновалски отново се оженил.
Шапката на първата му жена останала отново да виси на 

предишното си място. Но така се случило, че в скоро време 
втората жена на Коновалски също починала. На закачалката 
вече висели една до друга две шапки. След като се оправил 
от сътресението, той се оженил трети път.

Коновалски разказал на новата си съпруга сантиментал-
ната история за двете дамски шапки.

– Това е много трогателно – отбелязала жената – но бъди 
сигурен, че третата шапка на тази закачалка ще бъде мъжка.

ДОБЪР ВЕТЕРИНАР
Два лъва в клетка разглеждат съдържанието на една 

аптечка и рогови очила с дебели стъкла.
– Това беше добър ветеринарен лекар – казва първият 

лъв.
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– Да – съгласява се вторият. – Жалко, че не остана нито 
залък…

ЖАЛКО
Мъж в безсъзнание бълнувал. Неочаквано отворил очи 

и запитал:
– В рая ли съм?
– Не си, Уйли, аз съм при тебе – отговорила жена му.

КОМПРОМИС
Вуйчото умира. В стаята се е събрало семейството. 

Лелята пита тихо племенника:
– Първокласно погребение ли ще правим?
– Няма смисъл, стига и втора категория.
Намесва се племенничката:
– Трета класа също никак не е лошо.
Вуйчото с последни сили:
– Ако искате, мога да отида и пешком.

НЕТЪРПЕЛИВИТЕ НАСЛЕДНИЦИ
Дядо Денчо Айваза от Русе бил много богат. На 88 години 

легнал болен и за всички било ясно, че ще мре. Надошли 
многобройните наследници и с нетърпение очаквали края 
му, за да пристъпят към подялбата на имота. Лежи болният 
със затворени очи, а една муха забръмчала и нарушила 
тишината в стаята. Дядо Денчо отворил очи, проследил с 
поглед мухата и прошепнал:

– Я, муха!
Един от наследниците се надвесил над стареца и му 

казал:
– Дядо, остави мухата. Не се разсейвай!

ДЕТСКА ЛОГИКА
Уелс бил шестгодишен. Баща му го изпратил до съседите 

да запита за здравето на приятеля му Смит.
– Ще попиташ домашните му как се чувства мистър 

Смит! Бедният, може вече да е умрял!
Малкият Уелс тръгнал и по пътя размишлявал: защо 

да пита домашните как се чувства мистър Смит, ако той е 
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вече умрял? И когато влязъл във вестибюла, обърнал се към 
мисис Смит:

– Татко пита дали мистър Смит вече е умрял, и ако не е, 
как се чувства?

ЛЮБОЗНАТЕЛНОСТ
– Защо толкова настоявате непременно да бъдете 

аутопсиран след вашата смърт?
– Чисто и просто, за да узная от какво съм умрял.

БЕЗ ШЕГИ
Някога Марсилският съд осъдил трима престъпници на 

смърт чрез обесване. На брега на морето били построени 
три бесилки. Двама от осъдените били парижани и имали 
богати роднини. Те подкупили палача и той им срязал пред-
варително въжетата.

Настъпил моментът за изпълнение на присъдата. Най-
напред палачът окачил двамата парижани, но въжетата не 
издържали тежестта, разбойниците паднали във водата и 
отплували. Тогава третият, по произход марсилец, се обър-
нал към палача:

– Само мен, моля ти се, без шеги. Аз не знам да плувам…

ЗДРАВОСЛОВНИ КЛИМАТ
Турист, установил се в малък град, попитал администра-

тора на хотела:
– Вярно ли е, че тук климатът е здравословен?
– Ние имаме най-здравословния климат на света. Тук 

никой не умира.
– Как така? Още като влизах в града, видях погребение,
– Този е собственикът на погребалното бюро. Той умря 

от глад.

СЛЕД ШЕСТ ГОДИНИ
В дома на покойник един мъж разговаря с друг:
– Често пъти в първите дни след смъртта на близък човек 

не чувстваме неговото отсъствие.
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– Това е вярно. Умря един много добър мой приятел, но 
аз почувствах смъртта му чак след шест години. Оттогава 
всеки ден го оплаквам.

– Защо точно след шест години?…
– Тогава се ожених за вдовицата му.

НЕ Е СИГУРНО
– Искате ли да живеете дълго? Не пийте, не пушете, не 

ходете по жени – съветва лекарят един свой пациент.
– И в такъв случай ще живея дълго, така ли?
– Това не е съвсем сигурно, но във всеки случай животът 

ще ви се стори много дълъг.

ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Стюардеса поднася на пътуващ свещеник ром и коняк.
– На каква височина летим? – пита той.
– На осем хиляди метра…
– Тогава по-добре да се откажа. Твърде близо сме до 

нашия шеф.

ПРИДЪРЖА СЕ КЪМ ПИСАНИЕТО
– Защо пиеш водка? Та тя е враг на човека.
– А какво пише в евангелието? „Възлюби своя враг.“

ЗА ВРЕДАТА ОТ ПУШЕНЕТО
– Защо един локомотив издържа едва 30 години?
– Щеше да издържи повече, ако не пушеше толкова 

много – отговорил лекарят.

ШОФЬОР
Един курортист на солидна възраст се учи да плува. 

Половинката му го наблюдава загрижено и след малко казва:
– Не пий толкова много, Франц! След това трябва да 

шофираш колата!

ВНУШЕНИЕ С ОСНОВАНИЕ
Затворник се оплаква на лекар-психиатър:
– От десет години се мисля за зебра.
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УВЕРЕНОСТ
– Докторе, сигурен ли сте, че сте ме излекували от клеп-

томанията.
– Почти съм сигурен, но ако ви падне хубав транзистор, 

донесете ми го.

ЗАБРАВИЛ
Във въртящата врата на входа на заведение обикаля 

половин час един мъж. Портиерът му крещи:
– Какво правите?
– Забравих дали влизам или излизам.

ЯЗЪК ЗА БАРУТА
Психично болен следи как кръжи един орел и стреля по 

него. Орелът пада на земята.
– Язък за куршума. Той щеше да си умре и така при пада-

нето от тази височина.

ПРИМЕР
– Докторе, забравям абсолютно всичко.
– Може ли да ми дадете един пример?
– За какво пример?

НАИСТИНА ЖРЕБЕЦ
Мъж се оплаква на лекаря от сексуална слабост.
– Ще ви направя като жребец – успокоява го лекарят и му 

предписва лечение.
След време лекарят среща съпругата на болния и проя-

вява интерес за състоянието му.
– Пак същото, докторе, взема сто метра за пет секунди.

НЕУДОБСТВОТО
Съпругата споделя на психиатър, че мъжът ѝ се мисли 

за муха.
– Че то не е чак толкова лошо – заявява лекарят.
– Да, но ходи по тавана.

САМО ЗАВЕЩАНИЕТО
Съпруга към лекуващия лекар:
– Разбирам, докторе, че съпругът ми е много зле и че 

трябва да го пазя от вълнения. Ще бъда много внимателна. 
Но какво му коства да си напише завещанието.
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НЕ, НО…
– Кажете, докторе, действително ли е така вредно да се 

пие по чашка преди ядене?
– Не, но не яжте толкова често…

ГРЕШКА
Железничар приближава към лежащ на релсите човек и 

го пита какво е намислил.
– Омръзна ми животът – отговарят му. – Искам сток-

холмският експрес да прекрати моите страдания.
– Стокхолмският експрес? Трябва да се прехвърлите на 

съседния коловоз. Тук минава гьотеборгският експрес.

ЗА ВСИЧКО
Милионер е на смъртно легло. Лекуващият лекар съоб-

щава на съпругата:
– Трябва да сте готова за всичко…
– За всичко? Великолепно! А аз мислех, че мъжът ми ми 

завещава само половината.

АКО НЕ ЗНАЕХА ДА ПЛУВАТ
– Защо пиете толкова много?
– Имам неприятности, докторе.
– Вие пиете толкова много, че всичките ви неприятности 

отдавна би трябвало да се удавят в морето от ракия…
– Така е, докторе, но те се научиха да плуват.

УБЕДИТЕЛНО
Млад лекар преглежда току-що умрял човек.
– По какво съдиш, че болният е умрял? – пита негов 

близък.
– Но, моля ви се, нали всички в къщи плачат! – отговаря 

съвсем убедително лекарят.

БЕЗ ПОЛИТИКА
Умиращ американски сенатор се изповядва:
– Аз присвоявах обществени средства, обкръжавах се с 

мошеници и гангстери, оставях да гладуват възрастните и 
децата, за мен най-важното бяха парите и властта…

– Остави, сине мой, политиката и говори за своите 
грехове.
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НЕ Е ЗА ПОДАРЪК
Абат Галиани си спомнел за една своя позната, която 

умряла от сифилис. Някакъв свещеник, за да я утеши, ѝ 
казал:

– Бедничката, предайте на бога вашата болест и чувстви-
телно ще ви олекне.

– Хубав подарък ще му дам! – отговорила умиращата, 
която наистина уважавала всевишния.

ЗА ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ СКРОМНОСТТА
Около смъртния одър на кмета се събрали именитите 

граждани на града и тихо беседвали помежду си:
– Какъв великолепен човек беше!
– И колко мъдър!
– Рядко добър човек…
– Не кмет, а ангел…
За миг умиращият отворил очи и промълвил:
– А скромността? Моля не забравяйте моята скромност!…

И ПОСТОЯНСТВОТО
Разговор в пивницата:
– Кой те разкраси така?
– Моята собствена жена.
– Как така?
– Много просто. Върнах се в къщи трезвен и тя не ме 

позна.

МОЖЕ ДА СЕ ОПИТА
Умиращ шотландец се обърнал към свещеника:
– Послушайте, отче, как мислите, ако аз оставя всичките 

мои пари на църквата, ще се възнеса ли в небето?
– Да обещая, разбира се, не мога – казал свещеникът. – 

Но да се опита – може.

ЧИСТИ СМЕТКИ
На райската врата чука току-що пристигнал от земния 

свят. Свети Петър, открехвайки вратичката, пита:
– Какви благодеяния си извършил на земята, че да сме 

длъжни да те пуснем в рая?
– Веднъж видях нещастна старица и ѝ дадох една злота.



225

– Така… И какво още? – пита архангел Гавраил, сверя-
вайки данните в златната книга за добрите постъпки.

– Веднъж, през една студена нощ, срещнах гладно, прем-
ръзнало дете, на което купих бонбони за петдесет гроша.

– Гаврюша, какво да правим с него? – пита Свети Петър 
архангел Гавраил.

– Върни му злота и половина и да върви по дяволите.

ПОЗНАЛ
Жената на Настрадин ходжа се разболяла. Извикал 

ходжата лекар да я прегледа.
– Е, хеким ефенди – запитал той, – ще оздравее ли 

нещастната ми жена?
– Бъди спокоен, хаджи ефенди! – отговорил лекарят. 

– Ще направя всичко възможно, за да се изпълни твоето 
желание.

– Вай! Значи ще умре?

ЕСТЕСТВЕНА СМЪРТ
Шотландец намерил смъртта си в Лондон. Излязъл на 

„Пикадили“ една вечер да погледа светлините на прочутия 
площад, изпуснал една монета и стъпил на платното да си 
я прибере. В този момент върху него връхлетяла кола и го 
убила на място. В стиснатата му ръка намерили изпуснатата 
му монета. Медицинското заключение гласяло: „Починал от 
естествена смърт!“

ВСИЧКО ВИДЯЛ
– Или незабавно ще престанете да пиете, или ще 

ослепеете! – казва лекарят.
– Разбира се, докторе, аз съм стар човек и струва ми се, 

че вече практически всичко съм видял…

ЧЕ НЕ Е ПРЕНЕБРЕГВАНА
Една възрастна госпожица била известна със своята 

педантичност. Когато лекарите ѝ казали, че е много болна 
и ѝ остава да живее малко, тя се заела да урежда подробно-
стите по своето погребение. След като разговаряла почти 
половин час в погребалната служба, я запитали:
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– А с какъв цвят плат да украсим ковчега отвътре, мис 
Търнбул?

– Аз нямам опит в такава украса, затова вие ще ми 
кажете.

– На омъжени жени обикновено слагаме плат във виоле-
тов цвят и чисто бял за неомъжени.

Госпожицата помислила малко и казала:
– Мен ще украсите в бяло и тук-таме ще сложите вио-

летов плат – не искам хората да смятат, че съм била съвсем 
пренебрегвана.

НА СМЪРТНО ЛЕГЛО
Стар габровски търговец бил на смъртно легло. Почти 

в безсъзнание, той започнал да вика близките си, за да се 
прости с тях.

– Тук ли си, жено?
– Тук съм.
– А вие, Пенке и Богданке?
– Тук сме, тате.
Умиращият се повдигнал и задъхано запитал:
– А тогава кой е останал в дюкяна?

ЗАГРИЖЕНОСТ
Положението на болния Неджет с всеки изминат ден се 

влошавало. Лекарят постоянно предупреждавал близките 
му да не говорят пред него за това.

– Какво има? Виждаш ми се твърде угрижен? – пита 
Неджет най-добрия си приятел. – Нещо лошо ли ти каза 
лекарят за мен?

– Не се тревожи! Лекарят каза, че си добре. Но аз си 
мисля, как ще снемем ковчега по това тясно стълбище…

ИЗЛИШНО ВЪЛНЕНИЕ
Млади вдовици споделят помежду си:
– С ужас очаквам кога часовникът ще удари дванадесет. 

Нали в този час мъртвите излизат от гробовете. Страхувам 
се, че ще се появи и моят мъж.

– Излишно вълнение. Той никога не се връщаше в къщи 
по-рано от три часа сутринта…
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ПО ВЪПРОСА ЗА РАЯ
– Аз съм уверена – разпалено говори жената, – че в рая 

жените се намират отделно от мъжете.
– Несъмнено – отвръща мъжът, – в противен случай 

какъв рай ще бъде това…

МЕДИЦИНАТА Е НАПРЕДНАЛА
В последния си час мъж хванал ръката на съпругата си 

и казал:
– Умирам. Искам да те помоля да ми простиш за това, 

че много често те обвинявах в изневяра. Нека сега да знам 
истината, беше ли ми вярна или ме мамеше? Признай 
искрено…

– Не, няма смисъл, мили – възразила жената.
– Но какво те спира?
– Сега медицината е напреднала и има случаи, когато 

хора, намиращи се на смъртен одър, оживяват…

БЪЛНУВАНЕ
Абърдийнец лежал на смъртно легло. Около него били 

жена му и много приятели, дошли да чуят последните му 
думи.

– Томас… ми дължат десет лири – прошепнал едва чуто 
умиращият.

– Какъв свеж мозък – промълвила през сълзи жена му. – 
Ясен и силен до края.

– … И аз дължа сто лири на Дугалд – продължил онзи в 
леглото.

– Бедният!… – изхълцала съпругата. – Вече започна да 
бълнува.

ПОСЛЕДНО СРЕДСТВО
– Професоре, бихте ли ми казали какво последно сред-

ство представлява в същност аутопсията?
– Разбира се… Аутопсията е, общо взето, операция, 

която за последен път ни позволява да установим, че паци-
ентът е умрял!
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ПОСЛУШАЙТЕ МЛАДАТА ДАМА!
Човек на улицата пада в безсъзнание. Около него се 

събира тълпа.
– Дайте на бедняка глътка уиски – предлага млада дама.
– Нека има повече въздух – допълва дама с чадърче.
– Дайте му уиски! – повтаря младата жена.
– Трябва да се отведе в болница – намесва се и някакъв 

минувач.
Болният поотворил очи и прошепнал:
– Послушайте младата дама.

РЕКЛАМА
На паметника на американския скулптор, специалист по 

надгробни паметници, Уилям Бишоп е изсечен следният 
надпис: „Монументи от този вид и други варианти можете 
да поръчате при моята вдовица на адрес: Бейкърфилдс 22.“

КАТО У ДОМА
В купето старец изважда от джоба си лула.
– Ще възразите ли, ако запуша?
– Чувствайте се като у дома! – отговаря пътуваща жена.
– Добре – въздъхва старецът и прибира лулата в джоба си.

КАТО ПОЛКОВНИК
– Защо пиянствате, Смит? Ако не е пиянството, биха ви 

произвели капрал.
– Но, господин лейтенант, когато се напия, аз се чувст-

вам полковник.

ПО ВРЕМЕ НА СЛЕДСТВИЕТО
– Аз забравих в трамвая бутилка с коняк. Не са ли ви я 

донесли в милицията?
– Бутилката – не. Донесоха човека, който я намерил.

УСЛУГА
Пиян не може да отключи вратата на дома си. Към него 

се обръща минувач:
– Дайте ключа, ще ви отключа.
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– Благодаря. По-добре да подържите къщата, за да не се 
люлее.

И ПАК УСЛУГА
Пиян мъж се прибира късно в къщи, отваря вратата на 

спалнята и казва на жена си:
– Моля ти се, започни да ругаеш, защото в тъмното не 

мога да намеря леглото…

НЕ СИМУЛИРА ЛИ…
Франсоа отива при началника си и го моли за няколко-

дневен отпуск, за да замине на погребението на баща си.
– Вие вече трети път през този месец – казва началникът 

– молите за отпуск все по тази причина…
– Аз също се замислям за това, шефе, не симулира ли 

татко…

ПРОБЛЕМИТЕ СА СИ ПРОБЛЕМИ
Мъж на смъртно легло казва на жена си:
– Мила, краят наближава. Зная, че не можеш да живееш 

сама. Най-добре ще бъде да се омъжиш за моя приятел. Той 
е добър и честен човек.

– Да – прошепнала тихо жената. – Аз отдавна обмислям 
това.

ПОМОЩ НА ЗОРО
Най-старият човек на света турчинът Зоро ага живял сто 

и шестдесет години. Преди смъртта си той се обърнал към 
правителството с молба да му отпуснат парична помощ.

„Неотдавна намерих жена – завършил той молбата си, – 
за която искам да се оженя. Тя е на четиридесет години и е 
съгласна да ми бъде съпруга само ако я осигуря материално. 
Надявам се, че няма да ми откажете.“

Отговорът гласял:
„Съмняваме се, че с такава млада жена ще продължите 

вашето дълголетие… Но за да не ви откажем на молбата 
ви, правителството ще поеме разноските по вашето погре-
бение!“
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ГОТОВ НА ВСИЧКО
Съпруг уверява жена си в своята обич.
– Готов съм да понасям вместо тебе всички твои страда-

ния! – казвал той. – Например ако те заболи зъб – мен да ме 
боли. Стомах, глава – също!

– Но ако ми е съдено да страдам като вдовица?
– Съгласен съм да те заместя и в това страдание!

МЕЧТА
Пияница се клатушка по улицата и си приказва:
– Ех, що пара можех да имам, ако не пиех толкова! Тогава 

барем щях да си пия, колкото ми душа иска!

ЗАВЕЩАНИЕ
– Представи си, нашият съсед се помина и всичко, което 

имаше, оставил на сиропиталището!
– Много благородно от негова страна. Много нещо ли е 

оставил?
– Пет деца!

СЛЕД ПОГРЕБЕНИЕТО
Умрял мъжът. Съпругата плакала за покойния не само 

като го изпровождала до гробищата, но и като се връщала 
в къщи. Неин съсед, също вдовец, започнал да я утешава:

– Не плачи, съседке! Какво да се прави, божа воля. Пък 
ето, аз съм вдовец, ти вдовица, ако е съдено, можем да се 
съберем…

– Закъснял си, съседе, закъснял си! – отговорила му 
съкрушената вдовица през плач. – Друг се обади преди 
тебе…

МЪЖКО САМОЧУВСТВИЕ
Бащата, майката и десетгодишният им син се връщат от 

екскурзия и влизат в една закусвалня. Бащата поръчва на 
сервитьора:

– Две халби бира, моля! Момчето предпазливо дърпа 
баща си за ръкава и го пита:

– Татко, а мама нищо ли няма да пие?
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СЪОБРАЗИТЕЛЕН ЧОВЕК
Един човек имал тежко болен приятел и отишъл да го 

види. Посрещнала го жената на болния, облечена в черно, и 
със сълзи на очи му рекла:

– Ах, няма го твоя приятел.
– Нищо, нищо! – отвърнал ѝ той съобразително. – Като 

се върне, кажи му, че съм го търсил…

БАЩИНСКА ГРИЖА
Седемдесетгодишен син посещава стогодишния си 

баща. На тръгване му казал:
– Сбогом, татко. Дано се видим живи и здрави!
– Защо да не се видим? – отговаря почти учудено старият 

баща. – ти ми изглеждаш много добре…

НАИСТИНА ЗАЩО
Преди години бях при лекар. Каза ми, че ако не престана 

да пия, ще се превърна в пълен идиот…
– А защо него послушахте?

НЕЩАТА НИКОГА НЕ СА ЯСНИ
Възрастен джентълмен се хвали пред своя доктор:
– Аз, докторе, нито пия, нито пуша, по жени не ходя, 

не се занимавам с празни разговори, никога не посещавам 
кино и театър, лягам си рано и пазя строга диета. Нито вед-
нъж през живота си не съм се отклонил от пътя на доброде-
телта. Утре ще празнувам осемдесетия си рожден ден.

– Как? – попитал докторът.

ВЪПРОС НА ГЛЕДИЩЕ
За да сплаши един пияница, лекарят му показва черен 

дроб на алкохолик, запазен в стъкленица.
– Виждате ли? Разяден е от алкохола.
– А сте го запазили така добре в спирта, нали?

БЕЗНАДЕЖДНО
Лекарят преглежда болен милионер. Бъдещите наслед-

ници са се събрали със загрижени физиономии край лег-
лото. Един от тях пита:
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– Докторе, има ли поне някаква надежда?
– Никаква! – отговаря докторът сериозно. – Това е съв-

сем лека настинка.

ЗА КАКВО ВСЕ ПАК
Селянин повикал лекар от града да прегледа болната му 

жена. Въпреки грижите, болната починала. Лекарят насто-
явал да му се плати, но селянинът не искал и да чуе за пла-
щане.

– Излекува ли жена ми? – все повтарял той.
– Не, но…
– Тогава ти си я уморил? – питал селянинът.
– Това е възмутително дори да се помисли…
– Значи не си я лекувал? Не си я убил? Кажи ми тогава за 

какво искаш да ти платя?…

АРГУМЕНТ
– Това е вече третата чаша вино, а лекарят ти позволява 

само една.
– Да, но аз ходя при трима лекари…

ЩЕ ДОЙДА ПАК
При д-р X. дошъл пациент, силно дъхащ на алкохол. Той 

го прегледал основно, но не намерил нищо.
– Чудно – казал той, – мога да кажа, че с органите всичко 

е наред. Причината за неразположението вероятно е алко-
холът.

Пияният се ухилил съучастнически и великодушно 
заключил:

– Господин докторе, наистина съжалявам. Ще дойда пак, 
по друго време, когато сте трезвен.

ВЗАИМНИ УСЛУГИ
– Татко купи на мама кафе без кофеин. Сега мама търси 

да купи на татко сливова без алкохол.

ИМА СИ ПРИЧИНА
Началникът се обръща към един от подчинените си:
– Безобразие! Вие идвате на работа всеки ден полу-

пиян…
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– Какво да правя, като парите ми свършват, преди да се 
напия?

НЕВЪЗМОЖНО
Съпругата, болна от тежък грип, заклева своя мъж:
– Обещай, че ако умра…
– Но моля те, скъпа, след два-три дни отново ще бъдеш 

на крака, какво само ти идва на ума… – прекъсва я той.
– То не се знае! Затова, ако трябва да си отида завинаги…
– Моля те, престани с тези глупости!
– Остави ме да се доизкажа! Искам да ми се закълнеш, 

че никога няма да допуснеш жената, която ме замести, да 
облече дори една моя рокля!

– Охо, това ли било? Та тя е почти два пъти по-дебела 
от тебе.

МАЛОКРЪВИЕ
След щателен медицински преглед лекарят се обърнал 

към своя пациент с думите:
– Здравословното ви състояние съвсем не е добро. Имате 

твърде малко кръв във вашето алкохолообръщение.

СИЛНА ВОЛЯ
– Чух, че мъжът ви оставил пушенето и пиенето. За това 

се иска силна воля.
– Имам я.

ЗА ДЪЛГОЛЕТИЕТО
Лекар беседва със старец, доживял сто години.
– На какво приписвате своето дълголетие?
Старецът всмукнал от лулата, бавно изпуснал дима и 

казал:
– В мое време още не се знаеха вредните свойства на 

никотина.

САМО ИСТИНАТА ЗА АЛКОХОЛА
Петел скочил на масата в столовата и видял свой събрат 

задушен в бяло вино.
– Сега се убедих, че това е истина! – с треперещ глас въз-

кликнал петелът. – Алкохолът действително убива.



234

И ЗА НИКОТИНА
Лекарят обяснява вредата от никотина и дава пример:
– Два грама никотин убива кон.
– Господи. Та нима и конете пушат?!

ОПИТАЛ
При лекаря отива мъж с много червен нос.
– Докторе, предпишете ми нещо, за да премахна черве-

нината от носа си.
– Една година не пийте никакви спиртни напитки, а само 

мляко.
– Това вече съм го опитал, но не помага.
– Кога?
– Когато бях бебе.

ПРИЧИНАТА
По тротоара с клатушкане вървял пиян младеж. Няка-

къв минувач се спрял, изгледал го продължително и накрая 
рекъл възмутено:

– Ей, млад човек си! Бива ли да си толкова пиян?!
– Аз не съм пиян – избърборил младежът.
– А защо вървиш ту напред, ту назад?
– Вечерях раци, да ги вземат дяволите…

ЛОГИКАТА ПОБЕЖДАВА
Разгорещен оратор, говорещ против алкохола, между 

другото казал:
– Винаги когато видя млад човек да излиза от някоя 

кръчма, иска ми се да го спра и да му извикам: „Нещастни 
човече, ти си тръгнал по лош и опасен път! Върни се обра-
тно, докато още не е късно!“

НЕОБЯСНИМОТО ПИСМО
Преглеждат жена, болна от грип.
– Необяснимо е само синьото петно на гърба ѝ – казва 

лекарят на мъжа ѝ.
– Ще ви обясня, докторе. Откакто е болна, тя лежи върху 

ключа от бара, където е ракията.
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НАВРЕМЕ
Група бандити се готвят да бесят някого. Един от тях му 

подава пура да запуши преди смъртта.
– Благодаря, тъкмо в този момент реших да се откажа от 

пушенето.

КОЛЕГИ
Пияница към представителка на Армията на спасението, 

която го пита кое го кара да пие:
– Никой и нищо не ме принуждава! Аз съм като вас – 

доброволец.

ОБЩО ВЗЕТО, НАПРЕДВА
– Съпругът ви взима ли лекарствата, което му предпи-

сах? Хапче преди ядене и едно малко уиски след това?
– Може да е изостанал с някое и друго хапче, но с уис-

кито е месеци напред.

ЗАТРУДНЕНИЕ
– Не бива да пиете толкова алкохол! – казва лекарят.
– Това не е толкова просто, господин докторе – обяснява 

пациентът. – След като изпия една бира и чаша ракия, ста-
вам веднага друг човек и вече не разбирам защо този друг 
човек да не си пийне малко ракия или бира.

НАДЕЖДА
– Вие не трябва да употребявате алкохолни напитки… 

Нали ви казах това още преди години?
– Помня, но предполагах, че за толкова време медици-

ната е напреднала.

СВЕТЕЦ
– Докторе, независимо от това, че не пия, не пуша и не 

общувам с жени, чувствам такава болка в главата, като че ли 
я стиска железен обръч.

– Както изглежда, отеснял ви е ореолът – отговаря 
лекарят.
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НАЛАГА СЕ
– Когато съм пиян, нямам сили за работа. Ще се наложи 

да прекъсна.
– Пиенето?
– Не, работата!

ЛОГИЧНО
В Стокхолм някакъв заклет въздържател влиза веднъж 

в ресторант и вижда мъж, пред когото стои бутилка водка.
– Нима не знаете, че спиртът ежегодно отнася хиляда 

шведи от този свят?
– Това не ме засяга. Аз съм датчанин.

ИСКРЕНА МЪКА
Възрастен мъж стои пред някакъв гроб и нарежда гласно:
– Ах, колко ми е тежко! Защо трябваше да умираш! Да 

си беше живял до дълбока старост! Ах, тази жестока смърт, 
дето те грабна!

Като вижда неутешимата му скръб, гражданин добли-
жава до него и го пита съчувствено:

– Кого оплакваш – жена или дете?
– О, не! – отвърнал мъжът. – Първия съпруг на жена ми…

ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ЕЗИКОВА КУЛТУРА
Млада вдовица издигнала паметник върху гроба на своя 

покоен съпруг със следния лаконичен надпис: „Мъката ми 
по теб е толкова голяма, че не мога да я понеса!“

След година обаче тя се омъжила отново и ѝ станало 
съвестно, че с надписа върху паметника оскърбява новия 
си мъж.

Дълго мислила тя как да постъпи, за да не оскърби нито 
паметта на покойния, нито чувствата на втория си мъж. 
Накрая прибавила към надписа на паметника „сама“ и той 
вече гласял:

„Мъката ми по теб е толкова голяма, че не мога да я 
понеса сама!“
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ИЗВЪН ВЪЗМОЖНОСТИТЕ
При лекаря:
– Ако искате да живеете дълго, то всеки път, когато ви се 

пие, изяждайте по една ябълка.
– Какво говорите, докторе? Толкова ябълки не бих могъл 

да изям.

ЩЕДРОСТ
След щателен преглед лекарят заявява на пациента, че 

му остават да живее още шест месеца. Изслушвайки го, 
болният попитал спокойно:

– Извинете, докторе, как тогава ще успея да ви заплатя 
за лечението?

– Е, добре – отговорил лекарят, – давам ви още шест 
месеца. Надявам се, че това ще ви стигне, за да се разплатим.

ЗА ЛЕДА
– Защо така пълнея, докторе?
– В тялото си имате излишък от течности.
– Добре, повече няма да поставям лед в уискито.

САМОУВЕРЕНОСТ
Пациент, озадачен от хода на своята болест, пита лекува-

щия го лекар:
– Кажете, докторе, вие уверен ли сте, че ще оздравея? 

Слушал съм, че понякога лекарите поставят неправилни 
диагнози. Лекуват например от пневмония, а болния умира 
от тиф.

– Този случай не е от моята практика. Когато аз лекувам 
от пневмония, то болният умира от пневмония.

СТРАХ
Някой се оплаквал на своя приятел.
– Жена ми има противен характер. При това е грозна, 

стара и винаги боледува. Лежи вече цяла година.
– И сега ти се иска да чуеш вест за нейната смърт?
– Не, страхувам се, че ще умра от радост.
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ЗАТОВА
Умряла жената и мъжът ѝ поръчал надгробен камък със 

следния надпис:
„Знам, че сълзите ми няма да те съживят и затова плача.“

АКО НЕЩО НЕ ДОСТИГА…
Някакъв майстор строял мавзолей за един богат търговец.
– Може би нещо не достига? – попитал търговецът, 

когато трябвало да се разплати.
– Само вие липсвате – отговорил майсторът, който си 

разбирал от работата.

ПРАВИЛНОТО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Попитали някого:
– Според етиката къде трябва да бъда по време на погре-

бение – от дясната страна на ковчега или от лявата?
– Където искате, но се постарайте да не бъдете в ковчега.

АНГЛИЙСКО СПОКОЙСТВИЕ
Някакъв англичанин, придружен от слугата си, пътувал 

с влак. По пътя станала катастрофа и слугата на англича-
нина бил разкъсан на две. Когато му съобщили за станалото 
нещастие, той помълчал малко и след това рекъл:

– Казвате, че слугата ми е разкъсан на две?
– Да.
– А багажът ми?
– Той е останал незасегнат.
– Вижте, моля ви се, в коя от двете половини на слугата 

ми са ключовете на куфарите и ми ги донесете.

МОЖЕ
В кметството влиза пиян.
– Господа, моля да зарегистрирате моите деца, имам 

близнаци.
– Защо казвате „господа“? Аз съм сам.
– Момент, ще изтичам до къщи да видя, може би имам 

само едно дете…
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ЗА ПО-СИГУРНО
Някакъв милионер много се боял от смъртта. Бедняк му 

предлага великодушно:
– Ела да живееш у нас. Там досега не е умрял нито един 

богаташ.

ОБОДРЯВАЩО
– Джони, твоят дядо е много болен, кажи му нещо обо-

дряващо.
– Дядо, искаш ли на твоето погребение да свири воен-

ният оркестър?

САМОУБИЙСТВО
В околностите на Харлем бял полицай оглежда трупа на 

негър, убит с револвер. На тялото на убития има 48 рани от 
куршуми.

– Какво страшно самоубийство! – мърмори полицаят, 
съставяйки протокола.

УСПОКОИТЕЛНО
През време на светски прием жена казва на мъжа си:
– Вече петнадесети път отиваш в бюфета за уиски. Какво 

ще си помислят хората?
– Не се безпокой. Всеки път казвам, че го взимам за тебе.

ОТМЪЩЕНИЕ
Капитанът записал в корабния дневник: „Щурманът 

днес беше пиян.“
След няколко дни дежурен бил щурманът. Той записал в 

дневника: „Днес капитанът беше трезвен.“

ЩАСТЛИВ СЛУЧАЙ
На изпит по социална хигиена екзаминаторът пита сту-

дентка:
– Кажете, колежке, колко години средно жените живеят 

повече от мъжете?
– Петнадесет години! – отговаря вдъхновено студентката.
– Има такива щастливки, но за сега е по-малко – казал 

екзаминаторът.
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ПАСТАТА
Съпругата се простудила и преди да легне, изпила чашка 

коняк. Малката ѝ дъщеричка, целувайки я за лека нощ, забе-
лязала:

– Мамче, откога употребяваш татковата паста за зъби?

НЕ ГОРЯТ
– Всичко пробвах, но не можах да се откажа от пушенето 

– със съжаление заявил пушачът.
– А пробвахте ли бонбони? – питат го.
– Пробвах, но те не горят.

СЛАВА БОГУ, ПРОГОВОРИЛ!
– Устроих на мъжа си такъв скандал за неговото пиян-

ство, че той три дена не искаше да приказва с мен. Вчера, 
слава богу, заговори.

– Какво каза?
– Попита: „Къде е тирбушонът?“

ПРОВЕРКА
В съда писмено бил призван някакъв свидетел. Пис-

мото било върнато обратно със забележка: „Адресантът е 
мъртъв.“

За да провери съобщението, секретарят на съда изпратил 
втора призовка. Този път тя се върнала с друга забележка: 
„Адресантът все още е мъртъв.“

ПРИПАДНАЛА ДАМА
По коридора на вагона бяга мъж и надничайки във всяко 

купе, развълнувано пита:
– Нямате ли коняк? В съседното купе припадна някаква 

дама.
Някой му протяга бутилка. Мъжът я отваря и отпива 

голяма глътка.
– Много ви благодаря! Винаги се чувствам зле, когато 

видя припаднала жена…
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ТИХО
Съпругът, все още бледен, пита по време на закуска:
– Много ли шум вдигах снощи, като се върнах от праз-

ненството?
– Не, скъпи! Никога не съм те виждала толкова тих. Но 

тримата, които те донесоха, тропаха с обущата си.

ЕДИН ЕДИНСТВЕН ПОРОК
– Пиете ли?
– Не.
– Пушите ли?
– Не.
– Играете ли на карти?
– Не.
– Нима нямате нито един порок?
– Само един.
– Какъв?
– Лъжа.

ЗАЩО ДА РИСКУВАМЕ
– Знаеш ли – строго казал началникът на мързелив слу-

жител, – че от работа още никой не е умрял?
– Зная – отговорил служителят, – но защо да рискувам? 

Не искам да бъда първата жертва.

САМОУБИЙСТВО
На погребението на лекар питат съпругата му защо не е 

потърсил помощта на някой негов колега.
– Той се лекуваше винаги сам – отговаря тя.
– Значи това е самоубийство!

ЗА ЛИЧНОТО ЗДРАВЕ
На смъртно легло мъж казва на жена си:
– Искам да бъда кремиран.
– Колко струва това?
– Пет хиляди франка.
– Когато е за твоето лично здраве, въобще не държиш 

сметка за другите…
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ОТКАЗАЛ СЕ
Двама скитници говорят:
– Вече се отказах от пушенето. Боли ме кръстът.
– Е?
– Не мога да се навеждам до земята…

ТОЧНОСТ
Жена търси трупа на съпруга си.
– Имаше ли някакви особени белези?
– Заекваше.

ВИНАГИ ИМА ИЗХОД
Шотландец търси ковчег за тъщата, но всички предло-

жени му се виждат скъпи. Накрая продавачът казва:
– Вземете тези две дъски, ще я завинтите и всичко ще 

бъде наред.

ПОДХВЪРЛЯЙ ВСИЧКО НА СЪМНЕНИЕ
В църквата кюрето произнася хвалебствено слово над 

един мъртвец, а съпругата развълнувано се обръща към 
сина си:

– Виж добре дали в ковчега е баща ти. Да не би да гово-
рят за някой друг…

НИЩО МУ НЯМА, НО ЩЕ МУ МИНЕ
– Докторе, мъжът ми толкова се е напил – обажда се 

по телефона жена, – че изпи половин литър бензин и тича 
около масата и бръмчи.

– Нищо му няма – отвръща лекарят. – Като му свърши 
бензинът, ще спре…

БЕДАТА И ЩАСТИЕТО ВЪРВЯТ РЪКА ЗА РЪКА
– Къщата ви изгоря!
– Да.
– А жена ви?
– Тя не можа да изгори. Пожарникарите я удавиха…
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ЗА ПЪРВИ ПЪТ
Съпругът ридае неудържимо по пътя към гробищата.
– Престанете вече, стига сте плакали…
– Как да престана? За първи път сме с жена ми, без да 

се караме.

КОНСУЛТАЦИЯ
– В най-скоро време жена ви ще умре от насилствена 

смърт – казва гледачката.
– А мен ще ме оправдаят ли?

ИЗБЪРЗАЛ
– На чие име да запишем арсеника, който ви дадох? – 

пита аптекарят.
– На вдовицата Дюпон. Извинете, малко прибързах. На 

мадам Дюпон.

САМО ВЕДНЪЖ
Разглежда се делото на мъж, отровил жена си. В защит-

ната си реч той казва:
– Тя ме трови тридесет години, а аз само веднъж.

ПРАВИЛО ИЗВЪН УЧЕБНИКА
„Всички имат анатомия, но тя най-добре приляга на мла-

дите момичета.“

ДА СМЕ НАЯСНО
Хирург размахва разсеяно ръка, а негов колега го пита:
– Колега, как мина операцията?
– Операцията ли? Аз мислех, че беше аутопсия…

И ПАК ЗА СЪМНЕНИЯТА
– Докторе, не се ли съмнявате в диагнозата? – пита упла-

шено болният.
– Разбира се, че се съмнявам, но на аутопсията ще уточ-

ним окончателно.
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ПРОФЕСИОНАЛНО
Пожарникар влиза тичешком в болницата, но дежурната 

сестра го посреща с думите.
– Идвате твърде късно! Вашата тъща току-що угасна…

С ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО
Пияница доста смело заявил на жена си, че е грозна.
– А ти да не си красив, като си пиян?
– Да, но на мен утре нима да ми личи…

ЗНАНИЕТО НЕВИНАГИ Е СИЛА
– Не е хубаво човек да знае кога ще умре…
– Имах един приятел, който знаеше.
– Кой му го каза?
– Съдията…

ПАК ЗА ЛЕЧЕНИЕТО
Болен при лекар:
– При вашето заболяване ще живеете най-много шест 

месеца.
След време лекарят среща болния и учудено възкликва:
– Още ли сте жив? Значи лечението не е проведено както 

трябва…

ЗА ПО-СИГУРНО
– Тъща ми умря. Посъветвайте ме какво да правя: да я 

погреба, да я балсамирам или да я кремирам?
– За по-сигурно направете и трите.

НА МОЛИТВА ЛИ?
Пастор среща алкохолик и започва да му говори:
– Видях те сутринта в църквата на молитва. Беше много 

тих и смирен.
– Ей, там ли съм бил, отче… Губеше ми се време…

МАЛКО…
Из едно обявление в медицинско списание: „Аутопсията 

малко ускори смъртта на мадам X…“
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ВСЕ ПАК…
Директор се обажда на секретарката си по телефона:
– Четохте ли пресата тази сутрин?
– Не.
– Щяхте да разберете, че съм мъртъв.
– Все пак… откъде се обаждате, другарю директор?

КРАТЪК РЕПОРТАЖ
„Господин Дюпон беше изключително ревнив. Утре е 

погребението на мадам Дюпон.“

СЪМНЕНИЕТО НА КАНИБАЛА
На канибала не му се спи, мъчат го съмнения: „Защо 

живея? Какво полезно и нужно успях да направя? И така ли 
ще мине целият ми живот?“

– Защо не спиш? – пита в просъница жена му.
– Как да ти обясня – унило се оправдава той, – обземат 

ме разни съмнения.
– Колко пъти съм ти казвала – промърморва жена му – да 

не вечеряш с интелигенти.

АКО…
Лекарят казва на болния:
– Вземете днес тези две таблетки, а утре, ако се събудите 

– още две.

ПО ОБЕКТИВНИ ПРИЧИНИ
Пиян върви на зиг-заг към леката си кола.
– Как ще я карате в такова състояние? – пита го случаен 

минувач.
– Не виждаш ли, че не мога да ходя – отвръща с възму-

щение пияният.

ХМ, МНОГО…
– Докторе, защо ми треперят ръцете?
– Навярно пиете много.
– Хм, много! Половината го разливам…
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НОВА ШАПКА
– Ти си просто непоносим, Вернер. Може би за после-

ден път те виждам жив, а ти даже не обръщаш внимание на 
моята нова шапка!

ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ
В погребално бюро:
– По каква категория искате да се устрои погребението, 

мосю?
– По най-евтината, по четвърта категория.
– А вие знаете ли какво означава погребение четвърта 

категория? Това е, когато покойникът носи сам венеца.

ВИНАТА
– Причината за вашето нещастие е алкохолът.
– Благодаря ви, докторе, че не стоварихте вината върху 

мен.

НЕ ЗНАЕ
Около пиян, който паднал от третия етаж, се събрали 

хора.
– Какво се е случило? – пита дотичалият полицай.
– Не зная – казал пияният, ставайки. – Току-що попаднах 

тук.

БАЩИЧКО
Бащата-адвокат към сина си:
– Джек, ако майка ти те попита колко уиски съм изпил, 

кажи…
– Не мога да лъжа, но на основание на съществуващите 

между нас родствени връзки мога да откажа да дам показа-
ния.

ЗА ДОВЕРИЕТО
– Я гледай – казаха ми, че си умрял! – възкликнал един 

професор неочаквано, срещайки свой колега.
– Но нали виждаш, че съм жив? – усмихвал се щастли-

вецът.
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– Това не може да бъде – решително заявил професо-
рът. – Човекът, който ми каза, заслужава по-голямо доверие, 
отколкото ти.

ВНИМАТЕЛНО!
Жената на Юханес умряла. Понесли ковчега към църк-

вата за опело, но го блъснали във вратата. Старицата се 
събудила – тя просто спяла летаргичен сън.

След известно време старицата на Юханес наистина 
умряла. Когато понесли ковчега към църквата, Юханес 
казал на носещите:

– Внимателно! Помните ли какво се случи миналия път?

ПРЕДВАРИТЕЛНО
Гост, който обичал да пие много, в осем часа вечерта 

започнал да се сбогува с домакините:
– Довиждане, Елена, довиждане, Аничка, довиждане, 

Карел…
– Как, отивате ли си?
– Не, но искам да са сбогувам с всички, докато още раз-

личавам лица…

СПОСОБ
След дълго размишление мистър Джонс намерил спо-

соб да убеди своята жена да шофира по-внимателно. Той ѝ 
казал, че ако тя направи катастрофа, вестниците ще съоб-
щят в некролога нейната възраст.

НАИСТИНА КЪСНО
– И така, професоре, вие с нищо не можахте да помог-

нете на своя колега, попаднал в ръцете на канибали?
– За съжаление, с нищо. Когато ние се добрахме до 

селото им, него вече го бяха зачеркнали от менюто.
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