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Âúâåäåíèå

Когато започвам да пиша книга, не всякога ми е ясно каква 
ще стане. Веднъж слушах по телевизията интервю с 

големият български художник Дечко Узунов. Той каза, че щом 
започне да рисува картина, няма предварителна представа каква 
трябва да стане. „В процеса на рисуването – казва той, – багрите 
ме водят какво да правя“.

И при мен се получи нещо подобно. Започнах с разказа 
„Панчо Мастилото“. Исках да разкажа нещо за детските щуро-
тии, но започнаха да ми щъкат в главата разни истории, които ме 
поведоха в най-различни посоки.

Преди години моя позната която живее в САЩ ми сподели, 
че американчетата не обичат да четат книги. Те казвали – „Ако 
една книга е добра, те ще я филмират. Тогава ще я видиме“.

У нас нещата също се промениха. Малко се четат книги. Това 
ме накара да се съобразя с две неща. Първото – да бъдат кратки 
материалите. И понеже масмедиите ежедневно ни затрупват с 
черна хроника, се опитах да внеса колкото ми позволяват въз-
можностите, малко хумор в съдържанието.

Прецених, че ще е полезно да се знае по нещо за смехотера-
пията и възникването на изпитите, без които никой не може да 
помине.

Авторът
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Çàùî ñòàíàõ ëåêàð

Аз не знам вие как сте си избрали професия, но моята профе-
сионална ориентация започна и приключи с шамари.

Едва бях стигнал единадесети клас и класната започна да ни 
устройва срещи с разни знатни стругари, зидари и тем подобни, 
за да ни „избистри професионално“, както тя се изразяваше. А 
между моите съученици имаше такива лапни-шарани, че как-
вото им подадеш бяха готови да го лапнат. Нахвърлиха се още 
на първите предложени професии. Но мен нещо ме въздържаше, 
асортимента ми се виждаше ограничен и неподходящ за моя 
ценз. Ето защо, по време на тия професионално-ориентиращи 
срещи изваждах от джоба си парче огледало и чрез упорито три-
ене се опитвах да променя посоката на алаброса си. Така неори-
ентиран професионално щях да стигна до абитуриентския бал, 
но една случка промени нещата.

По това време майка ми беше болна. За едно кратко време 
всичките ни шкафчета се напълниха с лекарства. Щом пийнеше 
веднъж-дваж от едно лекарство и не се подобряваше, сменяше 
лекаря. Но един ден, не знам защо тя взе едно празно шишенце 
от лекарство и отсече: „От това ми е дермана! Ще го пия, та ако 
ще да пукна!“ Няма що. Баща ми като всеки добър съпруг мъл-
чеше и изпълняваше. Намери набързо рецептата и ме изпрати 
с единствената в този момент банкнота от двеста лева до апте-
ката. Поръча ми да купя лекарството и нещо за вечеря.

Изскочих от къщи като тапа от шампанско. В аптеката ме 
посрещна възрастна жена с две блеснали стъкълца над остър нос 
и своевременно ме отблъсна: „Не може! Рецептата трябва да се 
завери от лекар.“ Грабнах рецептата и право в най-близкия час-
тен лекарски кабинет. Лекарят току-що бе останал сам. Отвори 
ми вратата и с ледена физиономия ме покани да вляза. Попадах 
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за първи път в лекарски кабинет. Лъхна ме неприятна миризма 
на лекарства. По стените на кабинета висяха картини, които ме 
ужасяваха със своето излъчване. От един буркан ме гледаше със 
стъклени очи змия, навита на спирала. На бюрото имаше поста-
вен човешки череп в застинала усмивка, с дълбоки тъмни очни 
ямки, които привличаха властно погледа ми и го задържаха със 
своята тайнственост и пустота. По етажерките бяха наредени 
най-различни инструменти – скалпели и спринцовки, по които 
се плъзгаше светлинен блясък и им придаваше още по-студен и 
зъл вид. До всичко сякаш се докосваше самата смърт. Почувст-
вах страх и същевременно нещо неприятно, тежко, чуждо. След 
малка пауза, обясних накратко защо бях дошъл и подадох рецеп-
тата. Той я пое, попита ме нещо под носа си, аз пък в отговор 
измънках още по-тихо и се разбрахме. Той топна перото си в 
мастилницата и драсна върху рецептата.

„Това се таксува“ – каза вече по-ясно доктора.
Аз не предвиждах това, но измъкнах банкнотата от джоба си, 

разгърнах я внимателно за да забележи, че е двеста лева и му я 
подадох така, сякаш подавах ръката си за ваксинация. Той улови 
банкнотата със замах и притегляйки с другата си ръка чекме-
джето, моментално я скри от погледа ми. Чекмеджето пълно с 
банкноти, така рязко се затвори, че аз подскочих като прескрипан.

Бях виждал човек ударен от гръм: правят му изкуствено 
дишане, мачкат го, плискат го с вода и два-три часа близките му 
живеят с надеждата, че ще го спасят, че ще остане пак между 
тях. А тя, нашата скъпа и единствена банкнота изчезна безвъз-
вратно за миг. Очаквах да се бръкне в джоба за ресто. Това не 
стана. Исках да му кажа нещо, но нямах думи. В главата ми 
сякаш се изду някакъв мехур – чувствах вътрешно напрежение, 
но никаква мисъл не ми идваше. Прибрахме се вкъщи – аз и 
заверената рецепта. Без лекарство и без нещо за вечеря.

Баща ми, като всеки мъж, дадеше ли последните си пари, 
ставаше кисел. Още от вратата ме посрещна със забележката: 
„Какво си се облещил, като одран козел?“ Бях готов на всякакви 
обиди, ако това можеше да помогне. И сега ми е обидно да си 
спомня с какво чувство разказах за случилото се. Баща ми взе 
рецептата и с треперещи ръце застана прав под електрическата 
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крушка, а тя, от икономична гледна точка едва мигаше със своите 
15 свещи. Баща ми гледаше вторачено рецептата и мърмореше: 
„Двеста лева за една драскулка! Цял ден да работя като вол!... 
За нищо и никаква драскулка!“... и цъкаше като стар будилник.

В този момент се завърна братчето ми от училище. В бележ-
ника му имаше една прясно изгърбавена тройка. Друг път 
това не правеше впечатление на баща ми, но сега той взе друг 
курс. Братчето ми получи няколко удара по носа със заверената 
рецепта, но и това не успокои баща ми напълно. След малко той 
спря вниманието си върху мен – абитуриента с алаброс: „Я ми 
кажи ти, магаре, какво ще правиш като завършиш?“ (Баща ми не 
пишеше басни, но като баснописец много често ни сравняваше 
с животни). Отговорих му съвсем меко и спокойно, че още не 
съм мислил, като преценявах, че не подлежа вече на физическо 
възпитание.

„Не си мислил, а? А кой ще мисли за теб? Яшар тикваджията 
ли?“ – почти едновременно чух и с двете си уши плесници. След 
кратка пауза отсече: „Ще станеш доктор!“ – повтаряше баща ми 
и подчерта думите си с още 2–3. „Двеста лева за една драскулка!“ 
– крещеше и размахваше пред носа ми заверената рецепта. А 
аз като чуех само „доктор“, косата ми настръхваше. Опънах се 
в началото, но при следващите плесници дадох „доброволно“ 
съгласието си.

После отидохме да спим невечеряли. Само баща ми остана да 
стои сред стаята разкрачен, впил поглед в тази нищо и никаква 
драскулка.

Това бяха последните плесници, които оформиха моето про-
фесионално ориентиране Те имат обаче историческо значение 
за мен, защото определиха посоката на живота ми. На другия 
ден се събудих и заживях с мисълта да стана доктор. И както 
виждате станах.
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Ïðåìèåðà

Между нас казано, който не е бил селски лекар, той нищо не 
знае.

Една каручка с две дребни кончета подскачаше по заледения 
път и ме приближаваше сякаш към бездна. През този студен 
зимен ден аз и моята студентска кушетка пътувахме в непо-
зната селска посока. Със себе си, освен малко общи медицински 
приказки, носех чанта с нов тубус, три игли и един рецептурен 
наръчник. В подкорието и надкорието ми се мяркаха страшни 
картини: маточни руптури, форцепси, фрактури и апоплексии 
– сцени, в които бях главно действащо и потърпевшо лице. По 
едно време се сетих да питам каруцаря, как са хората със здра-
вето, а той ме успокоява: „Не мрат бе, докторче. Гаче, кога ги 
гледаш с внимание, повече ги гази умирачка. А инак, всеки се 
стиска здраво и не ще да пука.“

Най-после ни жив, ни умрял стигнах по тъмно в селото. 
Посрещането и настаняването мина скромно и акуратно и тъкмо 
се канех да изпъвам мощите си в кушетката, на вратата се почука 
заплашително. Не бях свикнал още с тези сигнали, но нещо ме 
охлади. Поглеждам най-напред към наръчника, но иди чети като 
не знаеш за какъв болен ще те извикат! А то, дявол да го вземе 
– хиляди болести. Шест години четеш – изпит, четеш – изпит, 
а всеки изпит изтрива предишните знания като с гума. За мен 
идваха. Няма накъде да се мърда. Бях много изморен и премръз-
нал, спеше ми се, не щеше ми се, ама как? На вратата застана 
едър мъжага с кожен калпак и големи мустаци.

– Докторче, трябва да дойдеш вкъщи, че имаме тежко болна – 
каза мустакатият и ме измери оценително. – Цял ден – казва – те 
чакаме...

– Готово – казах и грабнах чантата моментално.
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Поглеждам на излизане справочника, но кажи как да го взема? 
Представи си някой легнал да мре, а аз като поп над главата му – 
чета ли, чета. Не, не върви. Ще стана за смях официално. Вървя 
и си мисля: дано болната си има дни, дано не остане да разчита 
на моите медицински интервенции, защото тежкò ни и на два-
мата.

– Нашата къща досега доктор не знае – говори мустакатият.
„И сега ще мине без доктор“ – мислех си аз.
Изведнъж се озовах в една широка стая, в която мъждукаше 

стеснително газена лампа. Постепенно изпъкнаха очертанията 
на едно легло и осем прави фигури, които преброих при ръку-
ването. На леглото беше затрупана с одеяла и кожуси, като под-
квасено мляко, болната бабка. За да си вдъхна малко кураж, 
започнах нещо да говоря (подходих към себе си един вид пав-
ловски). Бързо се установи двустранен контакт. От всичкото, 
което изговорихме, стана ясно, че от мен се иска да направя 
само една инжекция, предписана от градски лекар. Слушалките, 
които бях окачил най-авторитетно на врата си, почти незабе-
лязано скрих в джоба си. Какво по-лесно от това да направиш 
инжекция по чуждо предписание! Та аз вече бях правил една 
подкожна инжекция по време на стаж. Извадих от чантата новия 
тубус и поисках с плътен глас ампулите. След доста ровене из 
една лозарска кошница, пълна с лекарства, дъщерята ми подаде 
едно малко сиво пликче. Отворих смело пликчето и изваждам 
ампулка с тъмна течност. Прочитам надписа, но за първи път 
чувам такова лекарство. Ами сега, как да го сложа? Преглъщам 
като задавен. Оглеждам се безпомощно, но не е изпит – няма 
ни кой да ти подскаже, ни да те подсети. Даже не се предвижда 
време за мислене. За да правя нещо и печеля време, отивам при 
газената лампа, уж на по-светло. Една от жените изтича да ми 
свети в очите, та чак веждите ми подпържва. Чета, но пак нищо. 
Погледа ми сигурно е бил като на спиртосано отроче в буркан. 
Разглеждам пликчето от всички страни, а то, сиво пликче, какво 
може да ми каже? Няма нито буква написана. Да проявя реши-
телност и да я сложа някак си, но ако стане нещо, ако хвърли 
топа? Сега си мисля – добре, че не беше някой спешен случай, 
каквито съм ги виждал по-късно: тича целият род наоколо ми, 
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реват с пълно гърло жените и ме дърпат по-скоро да спасявам. 
Ами ако беше такъв случай? Отиде. Щях да пусна и аз с тях един 
глас и толкова. Цялото село да се събере, нямаше да може да ме 
утеши. Но обстановката сега е друга – само едно боцкване се 
иска. Изведнъж нещо ми просветна в главата. Грабнах чантата и 
започнах нервно да ровя из нея. Брей, извиквам, забравил съм си 
ножчето за ампулите. Без палто изскочих навън. Не усетих как 
се озовах в стаята си, сграбих справочника и забих нос в него. 
След малко тичам на директна скорост обратно. Спасих се. Спа-
сих престижа и на учителите си, пък ако щете и на цялото лекар-
ско съсловие. Щом извадих спринцовката от тубуса, всички 
живи същества в стаята се изпокриха. И това беше ново за мен 
и медицинската наука. Натъркаляха се на рогозката като тикви и 
покриха главите си с една дебела шарена черга.

– Не мога да гледам как се бахтат инжекции – казва мустака-
тият. И изду най-много чергата. Бабата и тя заби глава във въз-
главницата, като камилска птица, а остави откритите си задни 
части за медицински интервенции. Никой не ме наблюдаваше 
в този момент, но пръстите ми се преплитаха един в друг като 
чужди. Не мога да вкарам иглата в ампулата. Изпуснах последо-
вателно двете игли – но нищо. Слушам ония под чергата; сумтят 
– ще се задушат, но няма как – науката иска жертви:

– Сега, бабке, дръж се здраво! Ще те мушна с иглата – пре-
дупреждавам психопрофилактично болната, както са ме учили 
професорите в университета.

Вместо успокоение – леле какво стана – краката на бабката 
заподскачаха на ръченица.

С треперещи ръце насочих спринцовката. Когато погледнах, 
иглата беше забита.

– Започнах да натискам буталото. Натискам, натискам, а то не 
мърда. Като че ли часове минаха! Най-после буталото измина 
своя път.

– Готово – извиках с прегракнал глас – и дадох отбой на 
всички.

С един замах измъкнах иглата, но в същия миг нещо ме пли-
сна по лицето. Лекарството беше минало над буталото – ужас. 
На болната остана само убождането.
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Всички излязоха под чергата с изпотени и зачервени лица, а 
излъчването им подсказваше, че току-що беше извършен от мен 
някакъв свещен магичен ритуал.

Аз също бях изпотен, но вие се досещате от какво.
Хорицата нищо не разбраха и ме изпратиха с благословии чак 

до улицата. През тази първа нощ като лекар очи не затворих. 
Имаше за какво да мисля. На сутринта ме стресна остро чукане 
на вратата. Пак същия мустакат селянин. Изплаших се. Какво ли 
се е случило?

– Прощавай, докторче, за главоболието. Мама ти праща малко 
мляко от кравата. Абе ти, като че ли с ръка из един път   ѝ   взема 
болестта! Млад си, ама гаче голяма научност имаш!

Всичко ми дойде така ненадейно, че езика ми само се надигна 
и залепи за небцето. Исках нещо да му кажа, но и досега не мога 
да се сетя какво.

Бърза помощ в село
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Ïàí÷î Ìàñòèëîòî

Доколкото ми е известно, досега никой не е могъл да изброи 
или опише детските щуротии. Може би в малките главички на 
децата нещата, които ние наричаме „щуротии“, изглеждат по 
друг – по-достоен начин. Я като геройство, я като откривател-
ство, самоизява и какво ли още не.

Когато срещна сутрин малките ученичета, преплитащи кра-
четата си под тежестта на големите си раници на гръб, направо 
ми се плаче.

Плюс това, като прибавим не леките умствени занимания с 
джиесеми, компютри и интернети, сигурно техните щуротии са 
по-други от нашите някога.

Още не съм забравил една постъпка на мой съученик. Бяхме 
започнали да пишем в клас с мастило. Всеки си носеше малко 
шишенце – кой в чанта, кой в ръка, завързано с конец. Мастило-
то направи революция в класа и живота ни.

След час по краснопис нямаше ученик без мастило по ръцете, 
лицето и чина. Някои си бършеха ръцете по дрехите, а други по 
тетрадките.

С това постепенно свикнахме не само ние, но и учителката, и 
нашите родители.

Появи се обаче друг проблем, който внесе голям смут в ду-
шите ни. В междучасието започна да изчезва мастилото от 2–3 
шишенца.

Въпреки вещото разследване на учителката, причината оста-
ваше загадка. И така във всеки ден, когато имахме краснопис, 
двама-трима от класа се разплакваха и разстройваха реда.
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Не знам какво и как е правила разследване, но учителката вед-
нъж, в подобен скандал, изведе нашия съученик – Панчо, пред 
класа и го накара да си отвори устата.

Всички ахнахме в един глас. Устата на Панчо беше омастиле-
на. Разбрахме, че щом излезем на почивка, Панчо изпивал мас-
тилото от 2–3 шишенца.

Понеже стояхме на един чин, го попитах дали е сладко.
 – Не, малко е солено – ми каза. И това е вярно – аз го опитах, 

но от моето шишенце, и то вкъщи.
След този ден Панчо стана за децата – Панчо Мастилото. А в 

по-горните класове остана само „Мастилото“.
И другото, което му се случваше – щом на някого мастил-

ницата изчезваше, винаги оглеждаха устата на Панчо. Веднъж, 
като не видяха улики, някой изкрещя:

– Вижте! Очите му са сини!
И вярно, те бяха сини. Може би от мастилото, което беше из-

пил.

Спортна медицина
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Òî÷èëêà

В прогимназията по ръчна работа и физическо ни преподава-
ше г-жа Анастасова. Тя се открояваше между другите със спорт-
ната си фигура и външно подчертан темперамент.

През първия срок ни възложи като задача да изработим по 
ръкоделие точилка. За целта посетих два–три склада за дървен 
материал и си избрах подходяща права квадратна летва. Очертах 
от двата края кръгчета с пергел и започнах много старателно да 
я оформям.

В училищната работилница ползвах разни рендета. След това 
сума ти време я оглаждах с парчета от стъкло.

Наистина стана хубава точилка.
Даже вкъщи започнахме да обсъждаме на кого да я подарим. 

Но по едно време майка ми отсече: „Твоята ще остане за нас, а 
тази купената ще подарим на леля ти.“

А сега идва смешното – както казваше един професор от ВМИ.
Дойде краят на срока. Трябваше да се поставят оценки за из-

пълнението. Г-жа Анастасова поемаше всяка точилка от учени-
ците и пишеше нещо в тефтерчето си.

Когато взе моята точилка, огледа я, поглади я с ръка, после я 
вдигна на нивото на очите си да прецени дали е права. И извед-
нъж ми кресна:

– Тая точилка не е твоя!
И така зверски ме изгледа – само дето не ме прасна с точил-

ката.
Отървах се леко! Тогава боят беше включен като основно пе-

дагогическо помагало.
След няколко дни идва в класа, вади тефтерчето и казва, че 

трябва да дооформи бележките.
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Чете по ред имената и уточнява на всеки бележката. А те все 
пет и шест.

Чете моето име и казва „двойка“. Единствена в класа.
Аз мълча.
Изведнъж в един глас се обаждат няколко момичета:
– Точилката е негова, г-жа, той си я направи...
Тя ме погледна, поогледа ме, помисли малко и ми драсна една 

тройка. Ей така – по милост!
Ама да ви кажа, що сладки баници съм изял от тази точилка – 

халал да ѝ   са! Какво тук значи някаква си тройка! 

Без думи
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Âîéâîäà

Учител по рисуване в прогимназията ни беше Георги Кова-
чев. През една зимна ваканция ни даде като задача да нарисува-
ме проект за корица на книга.

Много харесвах портрета на Стефан Караджа. Като образ е 
много красив, а шапката и дрехите му са изключителни!

Реших като корица за книга да нарисувам неговия портрет и 
да напиша „Войвода“.

Нарисувах портрета с перо и туш. Според мен стана сполуч-
лив.

След ваканцията в час по рисуване трябваше всеки да пред-
стави проекта си на чина.

Ковачев минаваше, поглеждаше всяка работа и поставяше 
оценка в тефтерчето си.

Спря се пред моя чин, загледа доста продължително рисунка-
та ми, после я взе в ръка, пак я огледа. И като я остави обратно 
на чина ми, каза:

– Не е хубаво така! И друг път не постъпвай така!
След което продължи към следващите.
В момента не можах да разбера защо ми говори така. Какво 

да не правя друг път. Мълчах и вдигнах рамене. Осъзнах го по-
късно. Той беше убеден, че това не е моя рисунка. И оценката 
ми по рисуване не беше добра. Тя не ме вълнуваше толкова. Аз я 
забравих бързо. Но горчилката от всяка несправедливост остава 
за цял живот.

Георги Ковачев беше добър и скромен човек. Организира 
нещо като кръжок по рисуване, в който помагаше и помогна на 
много младежи да израснат в тази област. Неговата дейност про-
дължи и в гимназията.
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Въпреки любовта ми към рисуването, след тази случка аз не 
стъпих при него нито веднъж.

След години имах много участия в колективни изложби, имах 
и няколко самостоятелни.

Веднъж виждам Г. Ковачев стои пред една моя картина на из-
ложба в Пловдив.

Той не ме помни естествено. Аз се спирам при него и казвам, 
че това е моя работа.

– Хубава е. Но ходете повече в гората!
Картината представляваше коне в гора, но не в стила, по кой-

то той рисуваше гората. И по-добре.

– Мене слушай Миче. Най се пълнее от нерви...
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Ñâàðåí êàðòîô

Баща ми не ме оставаше да се излежавам сутрин в леглото. 
Още щом се съмне ме събужда и ако не ходя на училище, ще ми 
намери някаква работа.

Понякога в неделя, когато ме буди, казвах, че нямам учили-
ще, а той – „Не се излежавай, че главата ти ще стане като варен 
картоф“.

Много пъти съм размишлявал върху тези негови думи. Ог-
леждал съм си главата в голямо огледало, както и главите на тия, 
които спят до обяд, никаква разлика не открих. Откъде е разбрал, 
че от излежаване главата става като варен картоф – не знам.

От този подход на баща ми за мен най-хубавата част от деня 
си остава утрото. Обичам да наблюдавам изгрева и полета на 
птиците сутрин. Радвам се на пробуждането на живота.

Когато изследвахме с група етнографи духовната култура на 
селското население, една баба ми сподели:

– От деца ни водеха на полето още преди изгрев слънце. Една 
сутрин бяхме толкова рано отишли, че сме закарали и кокош-
ките, които спели по колата. Като се развидели, едва тогава ги 
забелязахме около нас.

Явно, тази традиция, да се става рано сутрин, има вековна 
история. Тя не е измислена от баща ми. А за „сварения картоф“ 
– не знам. Не съм я чувал от други. Може той да си я измислил, 
но не е с лош ефект.
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Çà ïîâåäåíèåòî

Не помня баща ми или майка ми за нещо да са ме похвалили. 
А сега, като оценявам поведението си от ранните години, считам 
че не съм бил лошо дете.

С голяма радост тичах от училище към къщи да покажа шес-
тицата в свидетелството.

Баща ми го взема и започва да чете прав и на глас.
Чете – успех 6, след това – поведение 6.
Тук ще спре и ще каже:
– Това за мен е най-важно – поведение 6! Успехът няма значе-

ние. Ще го прочете 2–3 пъти.
Той вероятно не знаеше, че всички първолаци имаха поведе-

ние – 6. Пък и второкласници, и по-нагоре.
Виж, в гимназията поведението ми се смъкна малко. Заради 

футбола се налагаше да бягам от училище понякога. Иначе как 
ще станеш добър футболист?

Но вече бях голям и никой не ми следеше нито успеха, нито 
поведението.

А и времената след Девети септември бяха много бурни. Дос-
та ученици от горните класове се писаха партизани. Разказваха 
се разни истории. Кой учител били, че писал двойка на партиза-
нин, кого гонили, но не хванали, защото вместо по моста, преца-
пал през реката, и то през зимата. Един мой съученик си изпусна 
пистолета пред дъската в час по математика. Още не беше започ-
нал да говори. Учителката се втрещи, пребледня и каза: „Седне-
те си. Виждам, че правилно работите“. И му писа отличен. През 
втория срок не посмя да го вдигне на дъската. Знаеш ли какво 
може пак да се случи. 
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Та думата беше за моето поведение. Спомням си, че всички 
класове бяха изведени на коридора на гимназията. От директор-
ската стая директорът с особен патос четеше по високоговори-
теля имената на учениците, на които се намаляше поведението. 
Аз бях един от първите.

Щом чуха името ми, около мен всички съученици започнаха 
да ме поздравяват с прегръдки и ръкостискане. В този момент 
ставах герой.

Как да не се радваш на такова мило внимание!
Като студент също бях начело в един списък на нередовните 

на лекции.
По това време повече държах на успеха, отколкото на поведе-

нието. Имах награда от Министерството на културата „За отли-
чен успех и високи спортни постижения“. Бях в представител-
ния отбор по спортна стрелба на ВМИ и Пловдивски окръг.

Убедих се, че баща ми е бил прав, като държи най-много на 
поведението. То не може цял живот да си отличник. Така де.

– От какво се оплакваш?
– От пенсията, докторе...
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Ïàïàãàë÷åòà

През моето шестгодишно следване баща ми само веднъж ме 
посети в квартирата.

В този момент в стаята бях разхвърлил разни карикатури и 
листове. Той ги изгледа подозрително и след това на няколко 
пъти ми казваше, когато се виждахме:

– Не си губи времето с тия папагалчета! Гледай си хубаво уро-
ците!

Карикатурите наричаше „папагалчета“, защото по негово 
време излизал хумористичен вестник – „Илюстрован папагал“. 
Като дете помня, че го окачваха на една витрина в центъра на 
града.

Той не знаеше, че аз се издържах с тези „папагалчета“. За една 
публикувана карикатура получавах хонорар, колкото за наема на 
квартирата за месеца или таксата за стола.

Но по финансови въпроси не говорихме никога с баща ми.

Задълбал в науката



23

Ò'âà íåùî

Като много хора и аз си имам хоби. Някой може да каже, че 
рисуването не е хоби, но аз така си го приемам открай време.

Имах ли дори и малко свободно време в село, все нещо 
цапотех.

Детската ми консултация впечатляваше всеки, който я видеше. 
Канеха ме да рисувам и в други селища. И понякога го правех.

Спомням си, след години новият собственик на къщата, в 
която беше детската консултация, ме помоли да реставрирам 
рисунките, тъй като я направил гостна.

В селото рисувах какво ли не – табла, стенвестници, обяви за 
събрания и най-много соцлозунги.

Веднъж, спомням си, рисувах някакъв голям плакат пред кан-
целарията на ТКЗС.

Около мен се бяха натрупали доста зяпачи мъже. Всеки гледа 
и коментира. Едни харесваха това, което виждаха, други се 
чудеха – аджиба как може да се прави.

Сред всички се открояваше присъствието на главния счето-
водител, който от време на време излизаше от канцеларията и 
проверяваше как вървят нещата.

При всяко излизане все чувах да казва нещо. Хората го слу-
шаха с внимание, защото той не беше кой да е, а главен счетово-
дител на ТКЗС-то.

Когато приключих работата, пак дойде. Застана разкрачен 
пред плаката и високо изрече:

– Господ е сбъркал, че не е дал т’ва нещо на мене, та да си 
рахатясвам, а го дал на доктора, който си има и без това про-
фесия...
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Оттогава знам, че Господ много е сбъркал, като ми е дал „т’ва 
нещо“ при наличието на професия.

И както всички знаете, вместо да си „рахатясвам“, все повече 
и повече се товаря с „т’ва нещо“. Какво ли не съм рисувал през 
живота си. Започнах с лозунги по стените и стенвестници, пре-
минах през карикатури, стенописи и икони, а накрая ме покори 
живописта – моята последна любов, от която няма отърване.

– Абе, ученото си е учено!...
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Îòëè÷íèöè

Горещо та се не трае! Споделиш ли с някого в селото, че е 
много горещо – веднага ще ти каже: „Хляб се пече!“.

Никой не се вижда в стопанския двор. Всичко живо се е 
скрило на сянка.

Ние двамата с агронома сме в кухнята на ТКЗС и чакаме 
поредната порция пържени яйца.

Около нас въздухът гъмжи от мухи. От време на време си 
шляпаме шамари, за да прогоним по-нахалните.

– Жалко, че нямаме опашки като животните, – казвам, за да 
разведря малко настроението. 

Агрономът пак мълчи. След малко с мрачен тон:
– Защо не запечаташ тая гадна кухня?
– Какво ще ядем? – питам.
Той пак мълчи и гледа втренчен в малкото прозорче, откъдето 

подават храната.
– От вчера не съм ял. – отронва шепнешком. 
Аз мълча – какво да му кажа.
Стоя и си шляпам шамари, колкото да минава по-бързо вре-

мето.
Чувам агронома да казва на себе си:
– Пък добре се учихме в училище... Все шестици получава-

хме...
Искаше да каже навярно, а виж какво си опатихме. Но не го 

каза.
Нищо не му отговорих и аз, защото това беше самата истина. 

Бяхме отличници в училище, но какво от това? И вие сигурно 
така ще кажете, нали?
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Една нощ към 2–3 часа някой така зверски задумка по външ-
ната врата, че скочих мигновено от леглото, грабнах чантата си 
и изскочих навън.

На вратата ме очакваше мъж, който почти изкрещя с плачевен 
глас:

– Бързай, докторе, че жената отива!...
Тичайки, питам какво е станало.
– Както си спеше, докторе, изведнъж силно изхърка и млъкна...
Домът се оказа съвсем близко. В стаята на една рогозка на 

пода лежеше едър спешният случай.
Паднах на колене до нея и започнах да проверявам пулс, 

дишане, кръвно налягане, но всичко се оказа нормално. Тя 
просто спеше.

– Няма   ѝ    нищо – казвам на съпруга. – Заспала е дълбоко.
– Така ли?... – каза той и мигновено се шмугна зад гърба на 

дебеланката.
Не каза нищо друго.
А ако питате за мен, загасих им лампата и се прибрах. До 

сутринта бодърствах ококорен в тавана. Разгадавах наум загад-
ките в живота.

Изчерпване на въпроса
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Бързам към амбулаторията рано сутринта, но по едно време 
почувствах, че някой подтичва след мен.

Обръщам се и виждам жена с мотика на рамо и стомна в ръка.
– Кажете – питам аз, вървейки по-бавно.
– Абе докторе, ко е тва нещо, кат си ходя и изведнъж баджака 

ми се хлъцва?
– На кой крак? – питам жената на висок глас.
– М-м, на лявия....
– Щом е на лявия, не е опасно – казвам авторитетно и продъл-

жавам.
– Ох, олекна ми. Бях са много сакълдисала да не изляне нещо 

лошо – чувам след себе си.

Седнал доктора да ми говори, че виното вреди!..

След здравната беседа
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През лятото на село, когато имат повече работа, хората боле-
дуват по-малко.

Затова след обяд понякога намирах време да си полегна, даже 
и да поспя един-два часа.

В един такъв следобед, както си спях, чак до леглото ми 
нахълта като хала огромен брадясал мъж. Беше забил пръста на 
ръката си в ухото и издаваше звуци като разярен звяр. Може би 
защото бях и сънен, свих се в леглото като котка и не знаех как 
да реагирам.

Когато се освестих по едно време, питам какво иска от мен.
Той държи пръста си в ухото, а с другата маха и на всяка втора 

дума изстрелва по една псувня. Колкото и да бях уплашен от 
внезапното нахълтване, разбрах, че както си лежал до овцете в 
овчарника на ТКЗС, някаква буболечка влязла в ухото му.

Накарах го да седне, да се успокои, защото до овчарника от 
селото има 3–4 километра и в тая горещина той е бягал като луд. 
Целият беше в пот и продължаваше да пръхти като животно.

Взех ушния спекулум, за да огледам ухото му. Като завър-
тял пръста си с големия нокът, беше одрал външното си ухо, от 
което изтичаше кръв. От нея беше окървавен пръста му и бузата. 
Ушният канал беше чист и нямаше вътре никаква буболечка. Тя 
навярно беше паднала още като се е надигнал да стане.

– Ухото е добре, няма никаква буболечка – казвам и с памуче 
почиствам зацапаното с кръв.

– Докторе, буболечката е вътре, – казва той. – Нали през 
цялото време я следя.

И поставя пак пръста си в ухото. Очите му бяха силно разши-
рени и излъчваха ужас.

А като го погледнеш – мъж планина. Цял боримечка!
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След като употребих всичките си анатомични и физиологични 
аргументи, че няма как да влезе навътре тази буболечка, казах:

– Абе ти такъв мъж, от една буболечка ли ще се плашиш, даже 
и да влезе в теб.

Вместо да се успокои, мъжът стисна здраво врата си с другата 
ръка, изцъкли още повече ужасените си очи и каза с плачевен 
глас:

– Ибай мама му, сега жи ми тръгне по жилите.
За първи път се почувствах толкова безсилен. Каквото и да 

му говорех, той нито приемаше, нито предаваше. Въздишките и 
псувните се редуваха едно към едно.

По едно време каза нещо по смислено:
– Жи ма пратиш на апарат. Да видат къде се е свряла тая 

гадина. – И пак тегли една тежка псувня.
Да не ви отегчавам с подробности – само ще кажа, че замина 

веднага за рентгенов преглед в града. Повече не го видях. И по-
добре.

– Сто пъти съм ти казвала, когато се храниш да не четеш!...
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Коледните празници са оставили най-скъпите и красиви спо-
мени от детството ми. Те са свързани преди всичко с „команди-
ровките“ ми до баба и дядо на село.

Спомням си, че след като взех изпитите от първата сесия, ре-
ших да гостувам пак на село. Беше навалял пухкав сняг и дърве-
тата и къщите едва удържаха дебелата завивка.

Първият ми посрещач – Шаро, весело скимтеше още на външ-
ната порта и сигнализираше за моето пристигане.

След него се показа дядо, наметнат с кожуха си.
– Е, хайде, идвай, откога те чакаме – казва и ме прегръща сър-

дечно.
Излезе и баба – следват прегръдки и благословии, че съм вече 

студент.
След това, както във всеки дом, като пристигне голям гости, 

настъпва една приятна суетня. Дядо засилва огъня в печката, 
баба слага бързо софрата и занарежда разни селски коледни вку-
сотии, които не можеш да видиш в градска къща.

Аз съм най-големият внук и към мен винаги са се отнасяли с 
голямо внимание и любов.

Но този път като че ли в посрещането имаше нещо по-особе-
но, по-уважително, което почувствах за първи път.

Това особено личеше в поведението на дядо ми. Той обичаше 
да чете вестник и да коментира, да слуша речи на големци и т.н.

Беше от земеделската партия и често бистреше политиката.
Щом баба стъкми софрата, дядо постави на нея едно калайди-

сано менче, в което като живо блещукаше и се люлееше тъмно-
червено вино. То сякаш оглеждаше нас и всички наоколо.
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Подехме различни теми на разговор успоредно с похапването 
и пийването.

Нали щях да ставам доктор, дядо ми все към медицинските 
въпроси наблягаше.

По едно време, не знам защо, но се насочих към въпроса за 
вредата от алкохола. Все пак по този въпрос имах малко обща 
култура, а не от изпитите, които бях взел.

Почувствах, че темата допадна на дядо и започнах да говоря с 
по-голям патос. Не знам – от виното ли, но чувствах, че думите 
ми изпреварват мислите.

Той ме наблюдаваше възторжен и попиваше всяка дума от 
здравната беседа. Баба също слушаше и участваше наравно с 
нас в надигането на менчето.

Когато изпразнихме и второто менче, бях вече изчерпил всич-
ките си познания за вредата на алкохола. 

Аз замълчах. Дядо ме попита: „Свърши ли?“, и аз отговорих 
с достойнство: „Да“.

– А сега нека чуеш и мен. Съгласен съм с всичко, което каза 
като учен човек. Но искам и ти да научиш нещо много важно от 
мен.

Вярно е, че алкохолът е вреден. Но запомни добре, когато ви-
ното е добро, то е полезно за човека!

–––
Минаха много години от тази моя първа здравна беседа пред 

баба и дядо.
Много неща се промениха, много вода изтече.
Когато прочетох за опита на учени (върху над 60 хиляди 

души), доказващи, че хора, които пият по 1–2 чашки дневно чер-
вено вино, боледуват по-малко от инфаркт и при тях се забавя 
настъпването на атеросклероза, веднага си спомних за откри-
тието на дядо ми. Съжалявам, че не го е публикувал. Щеше да 
спаси милиони хора от инфаркт, а можеше да стане и лауреат на 
Нобелова награда. Защо не?
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В съзнателния си живот съм бил доста разпилян. Опитвал 
съм се да правя много неща, за които както казва народът – не 
ми е работата!

Опитах се да правя спорт, наука, различни жанрове изкуство 
и пр. Усвоих донякъде няколко професии.

По едно време се напънах да рисувам икони и даже ми напра-
виха поръчка от САЩ.

За целта си намерих дърводелец, който ми беше препоръчан 
като голям майстор.

В един почивен ден стоях неотлъчно в ателието му и очаквах 
да ми изпълни поръчката.

През този ден той ме изуми със своето старание. Всичко пра-
веше като свещенодействие. С голямо вътрешно вдъхновение 
изпипваше всеки детайл. Оглеждаше всяка дъсчица от всички 
страни, почукваше я, поглаждаше я многократно и казваше:

– Дървото, отсечено и обработено, продължава да живее. То 
не умира. Може да ти поднесе всякаква изненада!

Веднъж се опитах да го успокоя, да не се престарава толкова.
Той рязко вдигна глава, погледна ме право в очите и с назида-

телен тон ми каза:
– Как мога да направя нещо през пръсти. Та това дърво ще го 

целуват хора векове наред?!..
Тези негови думи ме поразиха. Те се врязаха в съзнанието ми 

трайно. И винаги когато правя нещо, те сякаш светват и ме пре-
дупреждават!
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В здравната служба на село имах и аптечен пункт. След пре-

гледа на болните им предлагах лекарства, което доста ме затруд-

няваше.

Освен това, някои нямаха в момента пари и когато предавах 

пункта, бях натрупал за моя сметка задължение.

Преглеждам веднъж грамаден селянин с някакви оплаквания.

Когато му предавам кутийката с таблетките, му казвам, че 

струва 20 стотинки.

Той я поема, но стои прав и нещо се суети.

Помислих, че няма пари.

– Докторе, земи си лекарството. Ти да не мислиш, че ще ме 

излекуваш за 20 стотинки? И ми остави кутийката на шкафчето.

Какво да правя! Вземам кутийката и му казвам:

– Тези малки таблетки са толкова силни, че ако ги изпиеш 

наведнъж, макар че си толкова едър, ще хвърлиш петалата!

Той се стресна. Посегна, взе лекарството и ми подаде 20 сто-

тинки.

– Щом казваш, докторе, че са толкова силни, ще ги пия.
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Беше късна есен. От полето всичко е прибрано и хората вече 
се подготвят за зимата.

Отивам на домашно посещение при двама възрастни хора 
в края на селото. Външната врата е килната на една страна от 
старост. Къщата им, смушена под голям орех, едва се вижда от 
далеч. На двора дядото стяга нещо магарето.

– Ще ходим с Марко за дърва – казва той и се ръкува с мен за 
добре дошъл.

Бабата отваря вратата на къщата и усмихната ме кани:
– Хайде, докторе, че съм приготвила качамака.
В полумрака на стаята виждам сложена кръгла софричка и 

три трикраки столчета.
След малко тримата сме седнали и ядем от топлия качамак. 

Виждам дядото вдига една пръстена купичка, нещо благославя 
и пийва от нея. После ми я подава. Разбирам, че това е от новото 
вино. Пийвам и подавам купичката на бабата.

Тя също нещо пожелава за здраве и берекет, пийва и подава 
купичката на дядото.

– За болестите ще говорим друг път – казва дядото и пак 
надига купичката.

По едно време свършихме качамака в тавата. Бабата излезе и 
донесе в престилката си начукани орехи.

Понеже бяхме само трима, купичката обикаляше кръга много 
бързо, а и винцето беше хубаво!

Колкото повече пийвахме, толкова по-сладки ни ставаха при-
казките.

В началото дядото поглеждаше по-често през прозорчето към 
магарето, но започна да казва „и утре е ден“.
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Бурето с виното явно беше някъде наблизо, защото отиваха и 
бързо се връщаха. Обикновено се сменяха.

Когато дядото отиде да налее поредната купичка, бабата ми 
казва поверително:

– Да знаеш, докторе, не смея да ида в града да видя децата. 
Ще земи да се напий и няма да затвори хубаво канелата. Какво 
ще правим цяла зима ако изтече виното!

След дядото отива с купичката бабата.
Дядото се оглежда, да не би някой да слуша, навежда се към 

мен и шепнешком казва:
– Много   ѝ   се услажда винцето. Не смея да ида да видя вну-

ците в града. Ще земи да са напий и ще остай бурето отворено. 
И отиде виното.

Тоя ден, както подразбрахте, нито говорихме за болести, нито 
дядото докара дърва от гората.

Най-много спечели Марко – имаше и той почивен ден.

– И да ми земиш едно компютърче, да си чата с Пена...
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Правенето на ваксинации в село не беше проста работа. Не 
е като в предприятие – директорът издаде заповед в кой ден, в 
колко часа и гледаш всички се ваксинират по ред на списъка.

В село хората отрано тръгват към полето, други работят по 
разни ферми, трети извън селото и т.н. Едни желаят да се вакси-
нират, други не желаят, а ти искат изпълнение – 100%! По-лесно 
вървеше работата с децата в училище.

Трябваше да извърша първата ваксинация. Уговорих деня и 
часа с директора на училището. В определения ден със санитаря 
отидохме на място. Почувствах, че децата не се зарадваха, като 
ме видяха с бялата манта. Но учителите стояха на вратите на 
стаите и не допускаха никой да излезе дори до тоалетните.

Започнах от първи клас. Още като ми предаваше списъка на 
децата, учителката явно притеснена, каза:

– Тия две дечица от списъка – как са усетили, че идвате, но 
избягаха. Те са близначки. Много са изостанали в развитието 
си. Даже не могат добре да говорят. Родителите ежедневно са на 
полето и децата са оставени на произвола. Никой не се грижи за 
тях. Поставила съм ги на първия чин, за да ги наблюдавам. За 
две години не са успели да научат и азбуката. Аз пиша на дъс-
ката буквата „А“, Цила пише нещо друго, а сестричката гледа 
само какво пише Цила. Когато ѝ   направя забележка, тя само 
казва „Цила по-убо!“, и не мога да променя нищо.

И накрая ми казва:
– Досега на тях не им е правена никаква ваксинация. Как усе-

щат, не знам, но винаги първи изчезват от училище.
Извърших ваксинацията на всички деца, които присъстваха.
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Сега трябваше да реша как да постъпя с тези две дивачета. 
Казах на санитаря, че ще отидем у тях – сигурно са там. Той 
беше от селото и знаеше техния дом.

Минах край хоремага и купих бонбони лукчета. Това беше 
соцасортиментът на село. Приближихме се до къщата. Дворът 
беше голям и целият с високи бурени – метли (така ги наричат), 
високи почти човешки ръст. В дома нямаше никого, но радио-
точката свиреше високо. Предчувствах, че в тая джунгла пре-
следването ще е доста изморително и рисковано, защото имаше 
много изходи. Обмислихме съответна тактика за действие, която 
се оказа успешна. Уловихме ги живи и здрави. Помогна ни най-
вече младостта – моята и на санитаря. Влязохме в една от ста-
ите. Държах да ги успокоя и повече да не бягат. Мисля, че го 
постигнах. Помогнаха и лукчетата. Може би не бяха ги опитвали 
до този момент. А като ги погледнеш – деца като сламени кукли-
чки. На главите им сякаш някой беше поставил стиска слама, а 
на лицето по две сини стъклени копченца.

И на двете нослетата бяха сополиви, но на Цила – повече. 
Рокличките им еднакво износени и мръсни. Крачетата, особено 
пръстчетата, приличаха на пръстчетата на костенурче. Най-
напред ваксинирах Цила – тя беше лидерът. След нея Мика сама 
подаде ръчичката си.

На следващата ваксинация първи ваксинирах близначките. 
Но за тях имаше винаги лукчета.

– На тоя нещо му дрънчи в главата...
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Ñåñòðà Íàòàøêà

В селото, където работих като лекар, имаше мандра. Всяка 
сутрин докарваха с конска каруца млякото от кравефермата на 
съседно село. С нея ми докарваха по две-три бабки за правене на 
инжекции, тъй като нямали нито лекар, нито медицинска сестра.

– Слагам бабките между бидоните, да не ми дрънчат – шегу-
ваше се каруцарят като ги смъкваше като бохчи една по една.

На връщане отново минаваше през амбулаторията и ги нато-
варваше.

Понякога се налагаше да го чакат в чакалнята по 3–4 часа, 
което съвсем не беше приятно и безопасно за здравето им.

Затова реших да подготвя една ТКЗС-сестра, както повеля-
ваха инструкциите по онова време. 

Отидох на място и споделих намерението си с местните ръко-
водители. Те трябваше само да изберат и изпратят при мен някое 
младо момиче.

Идеята се прие с „възторжени възгласи“, както пишеха вест-
ниците тогава.

Три месеца най-малко чаках да бъде изпратена подходящата. 
От близки разбрах, че е имало голяма борба между местните 
вождове, на кого дъщерята или снахата да се вреди.

Както и да е, най-после една сутрин с каруцата за мляко прис-
тигна едно младо и симпатично момиче. Беше си купило бяла 
манта и касинка барабар.

Понеже нуждите бяха големи, наложи се бързо да се реа-
гира. Съкратих обучението на една седмица. Научих я да прави 
мускулни и подкожни инжекции. На най-дебелата баба начер-
тах един кръст на задника и посочих в кой квадрат да се забива 
иглата. За мускулните казах да забива направо, а подкожните 
накриво.
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Когато си тръгваше ме пита:
– Веки жи моя ли?...
– Жи моиш, жи моиш – казвам. – Аз за 6 години в универси-

тета направих само една подкожна инжекция и пак виж как се 
справям.

Накупихме превързочни материали, някои банални лекар-
ства, заредихме няколко аптечки, които да постави на различни 
места в селото и пр.

По-късно я посещавах в селото и я съветвах за туй-онуй. Бяха  
ѝ    осигурили и кабинет, дори по-така от моя.

Ех, намираха ѝ   някои кусури бабите. Не ходила по полето – 
имало силно слънце, не посещавала болните по къщите, големе-
ела се вече и т.н.

Тя не сваляше мантата по цял ден, където и да ходеше. Освен 
това влезе в кръга на селската интелигенция, макар че беше с 
незавършено гимназиално образование. След една прожекция 
на съветски филм от подвижното кино, започнаха да я наричат 
не Наска, а Наташка.

Скоро научих, че била бременна от един учител и щели да 
вдигат сватба наесен.

То, от сестрите всичко може да се очаква. Нали така?

Най-доброто лекарство.
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Áÿëîòî öèãàí÷å

Една сутрин бях силно изненадан, когато в кабинета ми влезе 
възрастен циганин, подкрепян от бяло симпатично момиче. 
Болният явно беше със сърдечна недостатъчност, трудно дишаше 
и имаше изразена цианоза на лицето. Той не беше в състояние да 
се движи сам, да се съблича и облича без чужда помощ. Затова 
момичето му помагаше да седне на кушетката и започна да му 
съблича връхната дреха. Цялата анамнеза и паспортните данни 
бяха казани от нея, тъй като той трудно говореше поради учест-
еното си дишане. Всички нейни действия, свързани с обгрижва-
нето му в момента, бяха наситени с видима обич и състрада-
ние. На момента когато го преглеждах, тя го галеше по лицето и 
целуваше като дете.

Момичето беше на възраст около 14–15 години, облечено 
с дълга пола и бяла блузка, а през рамото имаше преметната 
шарена торбичка. На шията си носеше някакъв дълъг пъстър 
гердан, на ръцете и в косата се открояваха бляскави мъниста. 
От пръв поглед личеше, че девойката има вкус за хармония и 
свободен дух.

Това може би ме заинтересува и когато се върнах на обяд в 
квартирата си, разпитах хазяите си за нея.

Оказа се, че това е дете на убит ятак и починала майка, което 
циганско семейство осиновили преди Девети септември.

След тази дата момиченцето било настанено в Дом за девойки 
в Пловдив, където се намирало и сега. Семейството се грижело 
много за детето и продължавали да го посещават в общежити-
ето. Всяка ваканция то пристигало в селото при тях, обличало 
други дрехи и се приспособявало към техния живот. Болният 
всъщност бил дядото на момичето. То говореше с мен на лите-
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ратурен български, а с него на цигански.
Бащата, с когото се запознах по-късно, беше християнин, 

казваше се Георги и се занимаваше с калайдисване на съдове. 
Съпругата му беше стройна, висока и с приятни черти на лицето. 
Имаха и две по-малки деца, явно родени след осиновяването на 
българското сираче.

Това циганско семейство беше единствено в селото. Живееха 
в малка кирпичена къща, а рано напролет разпъваха една голяма 
шатра над селото, където престояваха до късна есен.

Когато веднъж ги посетих през лятото, отдалеч се чуваше 
гласа на Георги, който пееше някаква песен и калайдисваше 
едновременно съд. Съпругата му дърпаше дървеното рамо на 
духалото и леко му пригласяше. В това време лек ветрец изоп-
ваше опънатото платно като на морски съд и ги даряваше с при-
ятна хладина.

С въпросното момиче се видяхме още няколко пъти. През 
всяка ваканция то идваше на село и понякога вземаше някакво 
лекарство от мен. Беше доста общително и чувствах, че му е 
приятно да разговаря с мен на различни теми.

Веднъж я запитах как вижда живота си в бъдеще?
Тя ме изненада с прямотата на въпроса си:
– Мислите ли, че българките тук на село живеят по-добре от 

мама?
Беше ми трудно да отговоря на този въпрос – не казах нищо.
– Българските жени се блъскат като животни от тъмно до 

тъмно в ТКЗС. И то за 40-50 стотинки!
Повече по този въпрос не посмях да говоря.
Трябва да призная, че често съм си мислил за бъдещето на 

това осиновено дете. Кой път ще избере за живота си?
Моят престой на село беше две години. Толкова продължиха 

и нашите срещи.
Бях преместен на работа в Асеновград. През една пролетна 

неделя бях с компания приятели в местността „40-те извора“.
По едно време край нас с голям шум и музика преминаха 4–5 

галопиращи конски каруци, пълни с пъстро облечени цигани. 
Между тях се открояваше булченски воал. Това беше типичният 
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цигански сватбен воаяж, който съм виждал и друг път.
Изведнъж чух женски глас да се извисява над всички:
– Докторе-е-е...
След това всички в един глас извикаха два пъти:
– Докторе-е-е...
Това беше последната среща-сбогуване с бялото циганче.
Това беше циганска сватба. Може би – нейната.
Явно такъв беше нейният избор в живота.

Измерване на научен принос.
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Íåãðàìîòåí, àìà óìåí

Като главен лекар на околийската болница в Асеновград, 
отговарях и за социалните заведения.

По едно време за разнообразие ми притуриха и задачата да 
отговарям на всички жалби в социалната сфера и здравеопазва-
нето. 

А те не бяха никак малко. По онова време беше модно да се 
пишат жалби с повод и без повод. И хората пишеха.

Разбира се, не всяка жалба беше основателна, но всяка трябва 
да се проверява и отговаря на разни инстанции.

Ако не изпълниш всичко, което повеляват наредбите, пишат 
до „Най-горе“ и нещата стават по-дебели.

Първия проблем, който срещах, беше да разчета жалбата.
Понякога това отнемаше цял ден. Всички жалби бяха писани 

на ръка.
Спомням си, пристигна една голяма по размер жалба – десе-

тина страници за една коза. Цялото изложение се състоеше от 
едно изречение. Нямаше ни главни букви, ни препинателни 
знаци. Направо текстът беше в насипно състояние, буквите 
изгърбени и деформирани.

Когато погледнах края на жалбата, с голяма изненада можах 
да разгадая смисъла на йероглифите:

„Понеже съм неграмотен, най-напред я напечатайте на 
машина и тогава я прочетете“.

Еврика, хареса ми съветът.
Неграмотен, но умен!
Това си помислих.
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Çà ðåæèìà íà õðàíåíå

Често пъти през зимата, поради големия брой болни, закъсня-
вах за обяд. Кухнята в ТКЗС се затваряше.

Оставаше единствена възможност да взема една копърка от 
Хоремага, но и там работят под час.

Веднъж виждам хоремагчията точно излиза на вратата и се 
кани да заключва. Моля го от няколко метра за една копърка.

– Съжалявам, докторе – ми казва, – но закъснявам. Жената е 
на пазар и трябва да нахраня свинята.

Врътва ключа под носа ми и показва нагледно, че режимът 
на хранене на свинята се спазва по-строго, от този на селския 
доктор.

– Все с бой го водим на уроци, сестро, оти пък много му е 
отръки това пусто пиено...
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Íàøà äðóãàðêà

Обажда ми се по телефона секретарката на министър Игнатов 
(МНЗ), която ме свързва с него.

– Запрянов, имам голяма молба – ми казва. При теб ще се 
явява наша другарка за последен държавен изпит. Тя си отдаде 
живота по партийни задачи навън и прекъсна следването. Бъди 
по-внимателен към нея.

След няколко дни в кабинета ми влиза слаба, съсухрена жена, 
с изпито лице и някаква уплаха в очите. В първия момент пред-
положих, че е някаква болна.

Оказа се, че това е „нашата другарка“. Изглеждаше на около 
60 години.

Започна с леко пресипнал глас да говори, че се е готвила дълго 
за изпита, но все не се решавала да дойде.

Разбира се, аз се опитах да я разведря. Направих по едно кафе 
за двамата и когато тя видимо се поуспокои, ѝ    казах:

– Защо са тези страхове и притеснения на Вашата възраст, 
след като ми казвате, че дипломата изобщо няма да ви върши 
някаква работа?

– Ох, всичко правя заради майка си – казва с притихнал глас. 
– Непрекъснато ми повтаря: „Веднъж да те видя дипломирана, 
че да си умра спокойно!“

Без да я изпитвам въобще, ѝ    казах:
– Пиша ви отличен. Но ако майка ви умре без време, ще имам 

голям грях!
Така приключи изпита с нашата другарка.
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Ãóðãóëèöà

Като млад асистент кабинетът ми беше на третия етаж в Деви-
ческия френски колеж. В двора имаше няколко големи дървета и 
по тях се подвизаваха доста гургулици.

Прозорецът ми през лятото беше винаги отворен. Не знам 
защо, но една гургулица започна да каца на перваза на прозо-
реца и да ме наблюдава.

Един ден се престраши и кацна зад гърба ми на библиотечния 
шкаф. (На една ръка разстояние от мен).

Помислих, че има някакви научни интереси, но понеже не 
знаех какви, я оставих сама да се обслужва.

Санитарката първа установи, че гургулицата има сериозни 
намерения да се устройва за постоянно в библиотечния ми шкаф.

Но понеже тя с нищо не ми пречеше, аз също не я притесня-
вах. Спокойно се движех в кабинета си, вземах книги от библио-
теката и въобще имахме мирно съвместно съжителство.

Веднъж, както пишех нещо на бюрото си, в кабинета ми влезе 
проф. Захариев. Той започна нещо да ми говори, но като видя 
зад гърба ми гургулицата, прекъсна, тръгна към нея и когато я 
наближи, тя излетя през прозореца навън.

– Но тя е жива!.. – каза той. – Помислих, че е препарирана. 
Какво прави тук?

С усмивка и шеговит тон му казах – Имаме съвместни научни 
разработки.

– Хм... Но това говори много за теб!..
Какво говори, така и не разбрах.

В живота си съм имал много случаи с животни, които са ме 
озадачавали с поведението си.
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Но няма да ви отегчавам с подробности, ще спомена само 
един случай.

На вилата съседска котка беше жестоко ухапана, навярно от 
куче. Остави се сама да ѝ   обработя раната, като се наложи дори 
с ножица да отстраня парче висяща кожа.

След време тази котка роди котенцата си до мен. Аз стоя на 
стола в двора, а тя раждаше на разстояние по-малко от метър.

В къщи имаме две котки. Най-големият им проблем е как да 
ме разделят, коя по-напред да се вреди у мен.

Явно животните имат някакво сетиво, с което разпознават кои 
хора стават за приятели.

– Да го глътна, пък все ще излезе някак си...
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Êóëòóðíî-ðàçâëåêàòåëíè 
çàâåäåíèÿ

Голям проблем на село бяха културните развлечения.
По това време нямаше ни телевизия, нито транзисторчета. 

Единственото, което мощно се налагаше, беше радиоуредбата 
в селото. Почти всички къщи имаха радиоточки, които гърмяха 
без прекъсване независимо има или няма някого в дома.

Пред лятото 2–3 пъти прожектираха на едно платно в двора на 
училището някой руски филм. Но по време на прожекцията все 
някой ще дойде и ще ме дръпне за ръкава да изляза, че детето му 
вдигнало температура.

По тези обективни причини за мен през този селски период 
нямаше нещо по-емоционално от това, да отида на проверка 
в мандрата. Следях за хигиената. Там винаги ме посрещаха с 
кана изстуден айрян. След това ме гощаваха с прясно сирене, а 
накрая поднасяха кисело овче мляко. Но какво мляко! Млякото 
сваряваха на водна баня да се сгъсти, след което беше майстор-
ски подредено с лъжица в чинията. Да се захласнеш само като 
го погледнеш!

И най-важното – всичко поднесено в добро количество!
Друго културно-развлекателно заведение, беше бостанът на 

ТКЗС. Колибата беше като католическа катедрала. Цялата беше 
обвита в зелена прясна царевичина, която ухаеше много при-
ятно. Вътре беше хладно и разделено на две нива. В първото 
на земята, се поставяха още рано сутрин дини и пъпеши – да са 
студени. Вторият етаж служеше за почивка и спане.

След като ми поднесат една изстудена диня и се справя с нея 
колкото мога, се качвах на втория етаж и се унасях в блажен сън.
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Това посещение извършвах при завръщането си от състав-
ното село, което обслужвах веднъж седмично.

Обикновено в тези културно-развлекателни заведения се 
издувах като попско дете на задушница. Вярно, не е като да си 
бил на концерт или театър, но ще ви кажа, все остава нещо при-
ятно и за душата. Не беше само материалното!

Ябълката на раздора.
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Ìàðêñèçìî-ëåíèíèçìî

Бях в Сенегал като лекар на риболовен кораб.
Сенегалците са доста любопитни. Често ме питаха откъде 

съм.
Когато кажа „От България“, вдигат рамене и никой не показва, 

че знае нещо за нея.
Само един-единствен случай имах, който няма да забравя. 

След като ме запита откъде съм, казах бавно: „От България“.
Той се замисли, постави пръст на главата си. Видимо показ-

ваше, че си напъва паметта и изведнъж извика радостен:
– А-а-а, София, марксизмо-ленинизмо...
И с пръста си продължи да маха, все едно ми се заканваше.
Явно той беше интелектуално обременен човек, щом знаеше 

и каква философия изповядва София.

Затънал в науката
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Áúëãàðñêîòî êó÷å

Понеже колегата ми щеше да се връща с чартърния самолет 
за България, още рано сутринта тръгнахме за покупки по мага-
зините на Дакар.

Дакар беше за мен непознат град, затова непрекъснато се 
озъртах и впечатлявах от всичко.

Цялата природа на Сенегал е по-различна от нашата. През 
декември доминира чемширеното зелено, изпъстрено с големи 
ярки цветове. Фикусите са толкова големи, че отдалеч короните 
им приличат на ореховите дървета у нас. Над всички се изди-
гат грациозни палми, а тук-таме като хилядолетен паметник се 
откроява величествен баобаб. По улиците се движат грациозни 
сенегалки с различни бохчи или делви на главите си.

Навярно съм бил много впечатлен от гледката, защото млада 
сенегалка с дете странично на тялото си и голяма бала на главата 
застана пред мен и започна да чупи тяло в танцова стъпка.

В центъра на Дакар имаше много магазини и всички бяха 
препълнени с луксозни стоки, които ние през седемдесетте 
години на „социализъма“ не бяхме виждали. Като се започне от 
най-дребните, до леките коли, които се предлагаха без чакане с 
години и на лизинг.

Интересът на колегата беше към платовете, защото имал 
дъщеря абитуриентка. Влязохме в няколко магазина и избрахме 
според мен чудесни подаръци – дънки, блузки, платове и пр.

Направи ми силно впечатление, че когато излизахме от мага-
зините, пред входа виждахме все едно и също бяло куче. В пър-
вия момент помислих, че е случайно, но когато това се повтори 
няколко пъти, го споделих с колегата.
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Той се обърна, поогледа кучето и изведнъж, сякаш се сети за 
нещо забравено, плесна челото си и каза:

– О-о, това е българското куче! То ни изпрати преди 6 месеца 
в океана и сега ни посреща!

Повече нищо не каза. Времето, с което разполагахме беше 
малко, а трябваше да извършим предаване и приемане на лекар-
ския кабинет.

В Дакар имаше по това време база за ремонт на български 
риболовни кораби. Ремонтът се извършваше от френска фирма, 
а някои неща се правеха от група наши специалисти за поевти-
няване на разходите.

Моята работа като лекар беше лека, тъй като групата, която 
остана на кораба, беше малка и се състоеше от млади, здрави 
хора. За мен всичко тук беше много интересно и през свобод-
ното си време непрекъснато обикалях града. Забелязах, че бъл-
гарското куче много често ме следва. Ако седна на някоя пейка в 
центъра, то ще легне на десетина метра от мен и ще стои, докато 
си тръгна към кораба. Много често сенегалците преместваха 
корабите от едно място на друго в огромното пристанище, но 
кучето винаги ни намираше. То беше познато на всички българи 
и вечер се качваше и преспиваше на палубата.

Обикновено на пристанището на Дакар имаше много кучета, 
но нашето куче не дружеше с тях. Наблюдавал съм го как минава 
между тях, с някаква респектираща походка, без да се страхува. 
Нито пък те го закачаха. Беше много едро, кокалесто куче, с къс 
бял косъм.

Веднъж реших да направя опит да го заблудя. Стоях на пейка 
в парк, а то лежеше на няколко метра от мен. Когато забелязах, 
че заспа, съвсем безшумно станах и се преместих зад отдале-
чени храсти, откъдето наблюдавах как ще реагира. След малко 
то надигна глава и започна да се заоглежда. По едно време тръгна 
през булеварда към отсрещната сграда и последва двама мъже.

Когато им обърнах по-голямо внимание, разбрах, че това са 
българи от персонала на кораба. Тръгнах след тях на по-голяма 
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дистанция, но не ги изпущах от очи. Те влизаха два пъти в мага-
зини, но кучето ги изчакваше да излязат и пак тръгваше след 
тях, без да им досажда с нещо. Бях сигурен, че те не забелязваха 
своя придружител, защото той се движеше встрани или след тях 
на няколко метра.

Когато пристигаха едновременно два български кораба, кучето 
посещаваше и двата, придружаваше моряците из града, без да 
има някаква разлика в поведението му. Изпращаше всички бъл-
гарски кораби в океана и след 6–7 месеца първо ги посрещаше.

За българското куче сме говорили много с капитани на кораби, 
с колеги, но никой не можа да обясни убедително тази привър-
заност на кучето към българите. В пристанището на Дакар еже-
дневно акостират десетки и понякога стотици кораби от цял свят. 
Как намира тази отлика между българите и хилядите чужденци?

Затова това куче заслужено носеше епитета – „българското 
куче“.

А дали то беше донесено от България, или родено в Сенегал, 
също никой не знаеше.

– Да ми дадеш едно направление... за горе... при дядото...
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Áîðèñ Äèìîâñêè

Приятелството ми с Борис Димовски започна още от Асенов-
град, когато бях на 18 години. Той беше 4–5 години по-голям, но 
вече притежаваше голяма информация и култура.

Търсех неговото присъствие, защото при всеки контакт с него 
научавах нещо ново. Моите интереси в началото бяха най-вече 
в литературата. Бяхме членове на градския литературен кръжок. 
Спомням си дори, че той оформи художествено стенвестника, в 
който беше поставено мое стихотворение.

Когато споменавах нещо за поет или писател, той винаги ме 
обогатяваше с нови интересни факти. И сега си спомням раз-
говорите ни за Сергей Есенин, Максим Горки, Маяковски, Хр. 
Смирненски и др.

Той притежаваше информация като че ли за всичко.
Веднъж дори го запитах как е възможно да има толкова ши-

рока информираност и той ми сподели, че имал възможност да 
бъде сред група по-големи, които често обсъждали творчеството 
и живота на изтъкнати литературни творци.

–––
Димовски беше изключително въздържан човек. Разхождахме 

се по площада в Асеновград в навечерието на някакъв национа-
лен празник. Оглеждахме и коментирахме украсата на площада. 
Помоли ме да посетим ателието му в Партийния дом, където 
подготвил три транспаранта за празника.

В момента там беше възрастна жена, която, като го видя, му 
каза усмихната:

– Боре, всички платна съм ти изпрала.
Той започна да ги оглежда, както висяха преметнати на въже-

то. Каза ѝ  :
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– Много добре!
След като тя излезе, леко въздъхна и ми каза:
– Тя изпрала и новите, подготвени за утре. Извинявай, налага 

се да остана.
Повече външно нищо не показа. Въпреки че това означаваше 

една безсънна нощ за рисуване.
–––

Много често пътувахме в едно купе във влака Асеновград-
Пловдив. Той отиваше в редакцията на в. „Отечествен глас“, а аз 
до Медицинския университет като студент.

Веднъж го настигам на пловдивската гара и се настаняваме 
в едно купе. След малко ми подава една папка и започва да ми 
разказва:

– Цял предиобед прекарах в една свинеферма. Виж какво съм 
скицирал.

Започнах с интерес и възхищение да оглеждам всяко листче. 
Бяха скицирани няколко десетки прасета – в най-различни пози.

– Чудесни са! – казах и продължавах да разглеждам и да се 
усмихвам.

– Човек трябва да рисува всичко. Защото не знае кога какво 
ще му потрябва.

И наистина наскоро след това беше публикувал една много 
сполучлива карикатура, на която имаше 3–4 прасета. Но какви 
прасета! Още като ги погледнеш, не можеш да си въздържиш 
усмивката. И сега са пред очите ми.

–––
Веднъж съвсем неочаквано за мен, Борето ме попита:
– Ти защо не даваш карикатури в редакцията на „Глас“?
Много пъти съм се мъчил да си спомня две неща:
Първо – какво съм отговорил, и второ – знаел ли е, че рисувам 

карикатури?
Аз издавах като студент хумористичен стенвестник „Кроко-

дил“ (защото имаше вече „Стършел“), в който рисувах карика-
тури, но никога не бяхме говорили за това.
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И аз започнах да давам карикатури за хумористичната стра-
ница „Таралеж“.

Спомням си, че още първата карикатура, която предадох, 
беше публикувана след два дни.

Не знаех, че се дава хонорар. Бях публикувал няколко карика-
тури и един фейлетон, когато редакторът Костов ме попита защо 
не си получавам хонорара.

Не помня какво съм излъгал, но като излязох от редакцията 
за рекордно кратко време се озовах до кино „Балкан“, където се 
изплащаха хонорарите.

Като студент не бях виждал толкова пари в себе си. Хонора-
рът от една карикатура ми плащаше месечния наем или храната 
в стола за месец.

Така Димовски подобри качеството на студентския ми живот, 
пък и по-нататък.

–––
В редакцията сме на в. „Отечествен глас“. Обикновено но-

сим по 2–3 карикатури, които предаваме на Костов. Освен това 
Димовски правеше заглавките на материалите и илюстрации. 
Обикновено стояхме в антрето, което беше много малко и през 
зимата се отопляваше от права печка „Перник“.

Той вземаше поръчката и на малка масичка я изпълняваше. 
След това слагаше скиците върху печката, казвайки: „Сега да 
изпечем материала“. Ползваше едно малко шишенце с туш, за-
вързано с канап и пръчица от черница, на която беше завързано 
с черен конец перце за туш.

Хартията често пъти беше амбалажна, защото трудно се на-
мираше немски кадастрон.

–––
Около нас често пъти се въртеше Милю – фотографът на вест-

ника. Той непрекъснато пускаше някакви шеги.
Веднъж по този повод Борето ми казва:
– Виж как си пилее хумора!
Не помня той да ми е разказвал вицове или някакви хуморис-

тични истории.
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–––
Срещата ни е в „Кристал“ – София.
Димовски се беше завърнал от чужбина. Не бяхме се вижда-

ли доста време. Говорихме на различни теми 2–3 часа, а може и 
повече.

Силно ме впечатли неговата оценка за политическите съби-
тия и разделението на света.

– Посетих и двете Германии и двете Кореи.
Няма друг по-голям експеримент в човешката история – да 

разделиш един народ на две държави и да ги поставиш при две 
различни системи.

Вземи двете половини на Германия. Едните строят социали-
зъм и едва кретат. За един трабант чакат 15 години. Другите имат 
десетки пъти по-висок брутен вътрешен продукт. Бълват коли и 
техника по цял свят!

Корейците – едните живеят в мизерия и диктатура, а другите 
имат 80 пъти по-висок брутен вътрешен продукт!

За едните светът е отворен и достъпен, за другите – затвор, 
лагер!

–––
След настъпилите промени у нас се организираха много про-

тести срещу Оловно-цинковия комбинат, защото уврежда здра-
вето на жителите в района. Масмедиите непрекъснато отразява-
ха и коментираха тези събития.

Аз бях ръководител на масовото изследване на децата в окол-
ните селища. Това се правеше за първи път у нас и месец след 
това бях посетен от специалисти на УНИЦЕФ.

Проблемът стигна и до Народното събрание. Наложи се да 
докладвам 3–4 пъти резултатите пред специална комисия.

При тези ми посещения се срещах и с Борис Димовски, който 
беше народен представител от БСП.

Спомням си, че обядвахме в ресторанта на Народното събра-
ние. По това време беше запален Партийния дом.

В разговора той ми споделя:
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– На нас, интелигенцията, не ни вярват. Колко пъти предлагах 
Партийният дом да се преустрои в Национална библиотека. Да 
се пречупи тази омраза на народа към него. Но, не слушат. И 
виж какво стана.

Смятах, че щом влезем в Народното събрание като троянския 
кон – ще помогнем отвътре да се променят нещата. Но не става. 
В тая партия интелигенцията е безсилна.

(По това време бяха народни представители още Валери 
Петров и Йордан Радичков).

–––
При една среща в Пловдив Димовски ми разказа историята 

с „лютите чушки“ на Радой Ралин, която беше илюстрована от 
него.

Още в първите дни след излизането ѝ   беше анатемосана от 
партийните институции, спряна и изгорена.

С усмивка казва:
 – Всичко, което събраха от книжарници и складове, беше из-

горено в пещта на комбината. Но от комина се разхвърчали мно-
го листчета, които хората наоколо събирали.

Когато Тодор Живков посещава Австрия, един централен ав-
стрийски вестник помества цяла страница с негови карикатури.

Питам го дали не са ги поставили в затвор или интернирали, 
защото това събитие се коментираше от народа. Дори се гадае-
ше коя епиграма или илюстрация е причината за тази мярка към 
книгата.

„Сит търбух – за наука глух“ се приписваше на Тодор Пав-
лов. Опашката на едно прасе оприличаваха на подписа на Тодор 
Живков и т.н.

– Не, нямаше за щастие такива мерки срещу нас. Дори Алек-
сандър Лилов ни извика в ЦК на БКП. Беше внимателен и ни 
каза да се движим сред хората, за да се убедят, че не сме в затво-
ра.

–––
Нашите срещи в София ставаха на различни места. Понякога 

в дома му, тъй като Димка – неговата съпруга, ми беше съуче-
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ничка от Асеновград, и най-често в редакциите, където рабо-
теше. В началото във в. „Труд“, след това във в. „Стършел“ и 
накрая пак във в. „Труд“.

Спомням си една от срещите ни пред Министерския съвет. За 
първи път той така настойчиво ми постави въпроса да скъсам с 
Пловдив и да се установя в София като карикатурист.

– В България има много художници, но карикатуристите са 
малко. Ела, ще успееш – казваше.

Без да ми спомене нещо конкретно, той ме уверяваше, че ще 
ми помогне за трайно уреждане в някоя редакция.

По същото време Радослав Маринов – Реме, карикатурист от 
в. „Стършел“ след като рецензира публикуваните карикатури 
във в. „Отечествен глас“, проведе разговор с мен.

– Имаш божи дар, не го пропилявай! – ми каза.
Той също ме посъветва да се посветя изцяло на тази дейност.
Имаше и други, които ми даваха подобни съвети.
Много разсъждавах върху това – да тръгна ли по нов път. Бях 

доста навлязъл в своята професионална кариера. Имах интерес-
на тематика, която сам си избирах и работих. Дори моят шеф 
проф. Захариев казвал пред колегите: „За Запрянов историята на 
медицината не е работа, а любов!“

Може би по тази причина карикатурите ми останаха само 
хоби, а не професия.

–––
Нашите срещи по-късно ставаха в Стария град при Начо 

Кръстев.
Понякога той ни настаняваше да спим в къщата на „Бирдас“, 

където можехме да разговаряме до късни нощи.
–––

Борис Димовски е един от най-забележителните карикату-
ристи на България. Няма друг толкова мащабен и многостранен 
като него. Неговото творчество е най-близко до българската на-
ционална душевност.

Притежава огромна информираност и култура. Като рисунък 
карикатурите му са стилни, с богато съдържание и изказност.

Като човек той беше един рядко срещан мъдрец.
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Çà ìàé÷èíèÿ ïîãëåä
От централата на УНИЦЕФ в Ню Йорк пристигнаха в Плов-

див двама специалисти. Жената беше професор, а мъжът – 
експерт. Тяхната задача беше да се запознаят с резултатите от 
изследването на децата от района на Оловно-цинковия завод, на 
което бях научен ръководител.

След като ги запознах с резултатите и организацията на 
работа, те дадоха много висока оценка за извършеното.

В Пловдив останаха два дни, през което време разгледаха 
забележителностите на града и района.

В разговор с мъжа, той ми разказа някои неща за себе си. Бил 
ирландец и в семейството са седем братя. Всички били пръснати 
по различни краища на света.

Но за тях било закон на Бъдни вечер всяка година да бъдат на 
една софра с майка си.

И с видимо дълбоко вълнение каза:
– Майка ми тази вечер така трогателно ни оглежда един по 

един.
Само за този неин поглед си заслужава да измина пътя от еди-

ния до другия край на света!
Много неща си споделихме за работата и живота, но тази 

негова мисъл ме впечатли изключително.
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Ñìåõîòåðàïèÿ

За смеха с усмивка

Според Българският тълковен речник „смях – това е внезапно 
гласово избухване като израз на силна радост, придружено от 
движение на лицевите мускули“.

Ясно е, че изданието или предшества някои научни открития, 
или оборва много истини. Когато човек се смее, участвуват не 
само „лицеви мускули“, но и много мускули от цялото човешко 
тяло. Затова често чуваме някои потърпевши да казват: „От смях 
ме заболя коремът“, „Напиках се от смях“ и т.н.

На съставителите явно не им е известно, че лицевите мускули 
са два вида (дъвкателни и мимически) и за да участвуват всички, 
означава, че когато се смеем, трябва и да дъвчем.

Не сме съгласни и с постановката „израз на силна радост“. 
Веднъж дядо ми, като се качваше на магарето, тъй се засили гор-
кият, че се прехвърли от другата страна. Като се поотърси малко, 
така шумно се разсмя, че гората проехтя. Баба ми също се сме-
еше.

– Ох! Ударих си главата – каза по едно време дядо и пак про-
дължи да се смее. Питам автора къде е тук силната радост.

Да не говорим за случая, когато българин за първи път видял 
самолет на голяма височина и възкликнал: „Ех, да може да пад-
не, голям смях ще стане!“

Като говорим за смях, добре е да знаем и какво е хумор, тъй 
като много често двете понятия се смесват.

Според Речника за чужди думи „хумор“ произлиза от латински 
език и означава влага. Тук явно няма пряка връзка между смях и 
влага, но следствена – понякога доста голяма (до подмокряне). 
Може би това са имали предвид древните римляни.
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Естествен е въпросът – откога възниква смехът? За съжале-
ние науката не си е казала тежката дума. Разсъждавайки логично 
обаче, трябва да приемем, че първите усмивки са възникнали 
преди 22 милиона години, когато става отделянето на човека от 
другите животински видове, когато той – Човекът, започва да 
гледа със снизходителна усмивка на заобикалящите го.

Хомо сапиенс, появил се преди половин милион години, до-
усъвършенства чувството си за смях. Най-голям разцвет тази 
човешка реакция достига около 150 хиляди години пр.н.е., ко-
гато хората се научават сами да си палят огън, а всички знаем 
какво може да се прави край огъня – по цяла нощ се разказват 
весели истории и шеги.

Когато преди 60–80 хиляди години настъпва голямото заледя-
ване на Европа, това се отразява много зле на хумора. Науката в 
наши дни доказа, че когато на човек му е замръзнал носът, никак 
не му е до смях.

През следващите хилядолетия колкото повече се усъвършен-
ствали предните крайници на човека и колкото повече и по-раз-
нообразна продукция произвеждал той, толкова повече се на-
трупвали обективни причини за смях.

Ако се опитаме да изясним кога възниква смехът по профе-
сионални категории и браншове, ще установим, че това става 
твърде рано.

Най-стар е хуморът на ловците и рибарите, но тъй като е свър-
зан тясно с появата и усъвършенстването на лъжата, тук няма да 
го разглеждаме.

Много смях е паднало на строителна тема през V–IV хиля-
долетие пр.н.е., когато по поречието на реките Ефрат, Тигър и 
Нил започва първото изграждане на напоителни съоръжения. 
Традицията се съхранява и при строителството на пирамидите. 
В средата на IV хилядолетие пр.н.е. се появява смехът на лите-
ратурни теми, когато в Месопотамия идват шумерите и създават 
първата писмена култура. Смехът по отношение метеорологич-
ните прогнози също не е от вчера. Той възниква още при маите, 
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когато за първи път започнали да предсказват лунните затъмне-
ния и т.н. 

Смехът е присъщ единствено на човека. Нито едно животно 
не може да се смее истински.

Едно от най-важните свойства на смеха е това, че той е сил-
но заразителен. Особено когато е от сърце. Има толкова видове 
смях, че науката е безсилна да ги категоризира и опише. Има 
смях принуден и непринуден, има скрити и открити усмивки, 
има усмивки под мустак, загадъчни и иронични, доброжелател-
ни и злобни. Има усмивки за приятели, за подчинени и начални-
ци. Освен усмивки има подсмиване, надсмиване и т.н.

Смехът най-често се поражда от шегата, която според Ч. Дар-
вин е „гъделичкане на ума“. Шегата се ражда навсякъде край 
нас. Тя е реакция, породена от различни житейски и социални 
явления, и затова винаги има актуален характер. Може да бъде 
свързана с елементарни, обичайни или най-невероятни ситуа-
ции.

В света са известни много градове със смешните изяви на 
своите граждани. Голяма популярност у нас има Габрово с фес-
тивала и Дома на хумора. Габровци са в благородно съревнова-
ние с жителите на английския град Абърдийн.

Одеса – градът на Илф и Петров – също има празник на хумо-
ра и претенции да стане център на смеха.

В света се присъждат специални призове за хората на смеха. 
Народният артист Тошко Козарев в интервю по случай 60-го-
дишнината си казва: „Един от най-приятните ми спомени в свър-
зан с Япония, където през 1968 година в град Киото бях обявен 
за най-смешния човек на годината.“

Смехът е здраве за душата 
(арменска мъдрост) 

Още от времето на Аристотел древните гръцки лекари са пре-
поръчвали смеха като лечебно средство – за укрепване на белите 
дробове и подобряване на кръвообращението.
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 Томас Сиденхам (1624–1689), един от най-прочутите сред-
новековни лекари практици, е оставил съвета, че за здравното 
благополучие на жителите на един град е много по-важно при-
съствието на един клоун, отколкото получаването на двадесет 
магарешки товара лекарства. Дори той често препоръчва на па-
циентите си:

– Чети „Дон Кихот“, това е най-доброто лекарство. Него аз 
лично го употребявам много често. 

Усмихвайте се! Усмихвайте се за красота! 
„Сърцето се весели – лицето цъфти“ – руска мъдрост

Красотата и здравето са неразривно свързани. Всеки желае да 
бъде здрав и на красотата са подвластни всички възрасти.

Стремежът за красота има два елемента – биологичен и со-
циален. Дори у животните съществува нагон за „предпочита-
ние“ по физическа красота. При човека идеалът за красота се 
е променял непрекъснато през неговата хилядолетна история, 
продиктуван от социалните условия.

Едни са критериите за красота на Праксител, вложени в съ-
вършените скулптури на Венера и Аполон, съвсем други са тези 
на Леонардо да Винчи, Рафаел и Рубенс. Различни са критери-
ите за красота на хората от жълтата, бялата и черната раса, на 
различните националности, на различните социални групи и т.н. 
Но над всичко остава одухотвореността на лицето, което е огле-
дало на душевността и нравствената чистота.

Често срещаме хора, които не са твърде красиви, но поради 
своя весел нрав, добри и честни човешки отношения или пре-
красни трудови качества започват да ни стават много симпатич-
ни. Ние се привързваме към тях, обикваме ги и дори не виждаме 
физическите им недостатъци. Обратно – има хора, на които от-
далеч се възхищаваме, но когато се сближим с тях и ги опознаем, 
започват да ни отблъскват. Тогава се убеждаваме, че физическа-
та красота е безсилна да прикрие недостатъците на характера.

Усмивката на човека е най-красивия дар на природата. Когато 
човек се усмихва, разтваря душата си пред хората. Усмивката 
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е, която го краси и свързва с околните, която излъчва топлина и 
ведрост. 

Има народна поговорка, която казва: „Веселият човек е като 
слънце, където влезе осветява.“

Смехът и усмивката на всички езици са смях и усмивка. От 
превод не се нуждаят, както не се нуждаят от превод музиката и 
живописта.

Няма друга козметика освен усмивката, която може да напра-
ви очарователно едно лице. Няма по-голям козметичен ефект от 
този на доброжелателния, сърдечен смях.

В заключение трябва да се признае, че смехът е най-голямата 
ни отлика от животните. Колкото човек е по-сериозен и интелек-
туално извисен, толкова повече трябва да има чувство за хумор.

За тези, които приемат съвети
(без бой!)

•	 Смехът е привилегия само на човека – използвайте я!
•	 Смейте се! Смейте се при различни поводи. Ако умеете, 

може лесно да намерите причина за това.
•	 Смейте се по собствено желание. Не чакайте да се смеете 

последни!
•	 Макар че, когато човек се усмихва, си показва малко и зъ-

бите, смейте се!
•	 „Кажи ми на какво се смееш, за да ти кажа какъв си!“ – каз-

ва народът. Но не се стеснявайте – смейте се, когато може-
те и дори когато ви питат защо се смеете!

•	 Не всеки, който се смее ежеминутно, е оптимист. Понякога 
това е просто глупак. Спомняйте си от време на време и 
това.

•	 Смейте се над всичко, макар че няма нещо, над което човек 
да не се е смял.

•	 Не е достатъчно да се смееш добре – трябва да знаеш къде 
и кога.

•	 Животът е кратък, затова усмихвайте се широко.
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•	 Човешкото настроение не пада от небето. Като всяко нещо 
и за него важи почина „Направи си сам“.

•	 Пазете се от типове, които могат лесно да убият настроени-
ето ви!

•	 Една среща с добър приятел-шегобиец може да промени 
лошото ви настроение. Търсете шегобийците!

•	 Липсата на чувство за хумор не може да се компенсира с 
нищо. 

•	 Обикновено хумористите страдат от комплекс за пълно-
ценност, но не се страхувайте да развивате чувството си за 
хумор.

•	 Хора, смейте се, докато не е излязла мода да се прави нещо 
друго!

– Не боли, но тежи, докторе...
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Èçïèòúò - âúëíóâàù 
ïðàçíèê îòïðåäè 2000 ãîäèíè

Когато бях студент, много силно впечатление ми правеха 
думите на някои мои преподаватели: „Колеги, изпитът – това 
е един празник!“ И се зареждаха едни „празници“, от светли 
по-светли. Ние, студентите, ги очаквахме и им се „радвахме“. 
Какви са били преживяванията ми по време на тези „празници“, 
няма да описвам, но и до сега продължавам да сънувам, че ме 
изпитват, а след такъв сън винаги се събуждам изпотен.

 
Неизбежна необходимост
Първите изпити по медицина се прилагат във връзка с необ-

ходимостта да се предпази населението от недостатъчно ква-
лифицирани лечители. Това, по всяка вероятност, са и първите 
изпити въобще, тъй като медицината е една от най-древните на-
уки. Още в заченките на първото законодателство са включени 
мерки, насочени против неквалифицираните лекари. В закони-
те на вавилонския цар Хамураби (2001–1961 г. пр.н.е.) се пред-
виждат най-строги мерки срещу ония, които, поради проявено 
невежество, допуснат болният да ослепее или умре. В такива 
случаи лекарите се наказват с отрязване на езика, изваждане на 
очите, отрязване на палците, счупване на кости и други тежки 
наказания.

 Най-ранните известни данни за проверка знанията на лека-
рите се отнасят към V век пр.н.е. В Персия, при Ахеменидите, 
от лекарите се изисквало „доказателство“, че могат да лекуват. 
За първи път изпити се провеждат през 165 г. пр.н.е. в Китай. В 
по-късно време завършващите висшите медицински школи Тъй-
ишу (1076 г.) полагат теоретичен и практически изпит. Бъдещи-
ят лекар трябвало покаже на изпита своите знания по анатомия, 
патология, диагностика, фармакология и терапия. От всеки се 
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изисквало да напише съчинение по зададена тема, а след това 
устно да отговори на 6 въпроса. На практическия изпит кур-
систът представя някои свои болни, на които определя диагно-
зата и обосновава лечението. Според показания успех, лекарите 
се разделят на няколко групи. Най-добрите получават място при 
императора или в окръжните центрове, назначават ги за препо-
даватели в медицински школи или ги привличат за написване на 
книги. На останалите се предоставя правото на частна практика. 
В Китай изпити с подобна цел се провеждали през всеки три 
години, предимно през есента, и то в няколко тура, с цел да се 
отсеят най-способните. 

До изпит не се допускали по-млади лечители от 30 години и 
то с неопетнена репутация. Според един източник, всеки кан-
дидат за лекар имал право да се явява на изпит 30 пъти. Ако не 
успее да го вземе благополучно, щом навърши 70 години, без-
препятствено получавал правата и одеждите на лекар.

Подобни изпити се провеждат и в много други страни. През 
931 г., след смъртта на един знатен жител на Багдат, в резултат на 
грешка, допусната от лекуващия лекар, багдатският халиф Ал-
Муктадир нарежда на видния лекар Синан ибн Тавит ибн Курах 
да проведе изпит на всички лекари в страната. Още първата го-
дина били изпитани 860 лекари. Изпити се провеждат в Египет, 
Сирия и др. Предполага се, че в Европа системата на изпитите 
по медицина се предава чрез арабската култура и по-точно, чрез 
медицинската школа в Салерно (Италия), основана през IX в. 
През 1140 г. Роджер въвежда изпити за лекарите в Сицилия, през 
1210 г. се провеждат за първи път изпити и в Париж и т.н.

Изпитите през погледа на студентите.
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