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едно БълГАрСко  
СъкроВиЩе

Сигурно сте чували за днешните български колекционе-
ри – борец-класик, който събира живописни платна от 
наши художници-класици, офицер от бившата ДС, из-
купвач и прекупвач на тракийски и древногръцки антики, 
изровени от иманяри, хазартен бос, който колекционира 
предмети на античното изкуство и чиято сбирка от 
сък ровища е по-богата от трезора на националния музей.

Аз също съм колекционер, но не на марки или моне-
ти, на златни предмети или на оригинали от Рембранд 
до Майстора. Колекционирам хумор – в библиотеката си 
имам световни и наши усмивки, трупал съм ги през годи-
ните. Това е съкровището, което притежавам. За разлика 
от други съкровища, изискващи специална охрана – блин-
дирани мазета, сейфове, аларми или обучени гардове, мое-
то е достъпно за всеки. А е не по-малко ценно от златото 
на тракийските царе или от усмивката на Мона Лиза – 
дори имам усмивки, много по-ведри и забавни от онази, 
загадъчната, на Леонардовия модел.

Чел съм, че благородните метали били полезни за 
здравето – подобрявали самочувствието и регулирали 
кръвното налягане. Според мен е обратното, вредни са – 
ако притежаваш бижута, злата и диаманти, това ще 
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ти носи само притеснения как да ги опазиш, следователно 
и хипертония. Докато притежаването на хумористич-
ни образци те прави толкова весел и лекокрил, че не усе-
щаш нито външното налягане на околната среда, нито 
вътрешното – на собствените си кръвоносни съдове. Кра-
чиш си през живота с усмивка за ужас на темерутите, 
коите те гледат намусено под вежди и мърморят: „Какво 
ти е пък толкова весело!“.

Ами весело ми е, защото искам да ми е така. Искам да 
е весело и на повече хора около мен. Затова и ви показвам 
част от колекцията си – тази сбирка от хумористични 
разкази на български писатели, която сега държите в ръ-
цете си.

Нарекох я „От Алеко до Алек“, та по някакакъв начин 
да побера съдържанието в една рамка. За да няма сърдити 
от подреждането, представянето на авторите е само по 
възраст. Така между класика Алеко Константинов и бъ-
дещия класик Алек Попов се получи разстояние от един 
век. За този век българският хумористичен разказ се е 
развивал вълнообразно – нагоре-надолу. Бил е свободен и не 
съвсем. Пишел се е естествено или пък се е криел зад Езопов 
език. По-често се е занимавал с битови абсурди, отколко-
то с екзистенциални. Авторите са се опитвали да оцеле-
ят в политическите вълнения, като са се люшкали между 
миражи за „светло бъдеще“ и цензурни котви, които са ги 
дърпали към дъното. Затова и доста хумористични ис-
тории са останали завинаги на това дъно, разядени от 
пропаганда и обраснали с идеологически налепи. Ако някои 
разкази са изплували от корабокрушенията на времето, 
то е благодарение на един спасителен пояс – хуморът. Ху-
морът, който понякога е горчив и с тъжни нотки, но пък 
казва важни истини за живота и човека. И най-вече за 
нашия човек – българина.

Всяка сбирка е непълна – и в тази списъкът от авто-
ри може да бъде допълнен с още имена на добри български 
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писатели, с още добри хумористични разкази. Друг със-
тавител сигурно би сложил и различни творби на писа-
телите от сбирката. Не е сигурно и друго: при различен 
съставител, щях ли да съм и аз включен „в отбора“ като 
автор – „друг ще ме смени, и толкоз“, както го е казал 
поетът. Но сега присъствам, (простете за нескромнос-
тта!), използвайки привилегията на „играещ треньор“, 
който реди състава.

Още в самото начало на работата по антологията 
се замислих: с какво от Алеко да започна? Всичко, което 
е написал (а то не е много) е известно, печатано, влязло 
в учебниците. И изведнаж получих „едно рамо“ от обра-
зователното министерство – някаква поредна реформа 
извади „Бай Ганьо в банята“ от учебната програма. Ка-
къв по-добър повод да го включа в този подбор – та дано 
оттук попадне в полезрението на подрастващите.

Текстът за финала също дойде случайно – на едно ли-
тературно четене в „Перото“ Алек Попов прочете откъс 
от романа си „Сестри Палавееви“, публиката се смя, ръ-
копляска – и аз с нея. По някакви съображения на автора 
този откъс не е включен в първото издание на романа и 
само с едно самостоятелно заглавие се превърна в чудесен 
хумористичен разказ. Особено подходящ за край на сбор-
ника, защото древните са казали: краят увенчава делото.

Като се затвори рамката Алеко–Алек, после нещата 
станаха по-лесни: просто трябваше да се попълнят ос-
таналите елементи на пъзела. Включих любимите си раз-
кази, които знам от години – награждавани и печатани, 
някои от тях влезли в класиката. Лесно ще ги откриете в 
съдържанието. Но в съдържанието не липсват и изнена-
ди – има неизвестни разкази от известни писатели. Те ще 
бъдат истинска изненада за ценителите. Поради лични 
сантименти включих и творби от автори, с които се по-
знавах и съм се учил, когато прохождах в писането. Днес 
те са незаслужено забравени, а има с какво да се помнят.
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АртиСт

Ивайло Петров 

Миналата есен ходих по моя край. един ден изля-
зох на лов. Късно следобед, когато хвана жега, нами-
нах към рибарника при чичо Митьо да пийна вода. 
около малкия язовир, притиснат от два голи хъл-
ма, бе пусто и диво. от време на време в тръсти-
ките припляскваше шаран, обаждаше се жаба и над 
гъстата, масленозелена вода отново лягаше плътна 
следобедна тишина, която предразполага за тежък, 
ленив сън. но чичо Митьо не спеше. още като при-
ближих белосаната барака, чух неговия тънък глас и 
ми се стори, че се кара с някого.

– А, не можеш ме измами, козя брадичка, не мо-
жеш!

– я не обиждай! – обади се друг глас. – аз честно 
си играя, ама ти шикалкавиш.

Познах плътния тенор на поп костадин и си 
спомних, че чичо Митьо, преди да стане кооператор, 
всяка вечер ходеше при попа да играят на табла. той 
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бе наш съсед и когато си го спомням от ония години, 
виждам го с табла в ръка. двамата с попа бяха та-
кива запалянковци, че можеха да хвърлят заровете 
цяло денонощие само за едно локумче, забодено на 
клечка за зъби. „ето какво нещо е страстта – поми-
слих и спрях пред вратата. – И старият поп да се 
вдигне в тая жега, та на три километра от селото 
за една табла!“

– Ча-каай! – извика чичо Митьо. – върни си пула 
назад!

– Защо да го връщам? Хвърлих пет и три.
– Пет и едно беше.
– Пет и три.
– Пет и едно.
– Със слепи не играя.
– Хвърляй отново!
– да имаш да вземаш! на дяда ти попа такива 

не минават. дай да ти духна на зара, щом се сърдиш.
– духни ми на калпака! – сопна се чичо Митьо и 

удари силно пула в таблата.
Интересно ми бе да слушам как чичо Митьо, 

кротък и смирен човечец, вместо да си почива навън 
под сянка, седи в душната барака и се кара с попа.

– Божи човек си, а лъжеш като циганин! – обади 
се отново той.

– Лъжеш ти, че не можеш да ги играеш! – отвър-
на му попът.

– дип, че ти върви зарът...
– ти хвърляш чифтове, на мен вървяло! Ето, 

виждаш ли? Голяма драка си бил, да ме прости Бог. 
Ама пак ще паднеш. Аз най-напред ти давам пред-
нина, да не се отчаяш. нали ми знаеш тактиката?

– дрънкай си ти!



81



82

– от двайсе’ години играем, да си ме бил два 
пъти. И то така, от мен да мине...

– Изкуфяла е тая под калимавката ти, дядо по-
пее! Ами кога ти грабнах стоте левчета, забрави 
ли? купих си калпак за великден. Цяла кръчма хора 
бяха свидетели. Ами локумите, дето съм ги изял от 
тебе? на вагон не можеш ги натовари.

– Аз затуй не искам да играя с тебе, защото си 
манга, Бог да ме прости.

– Че не играй...
– За последен път. да те натупам и сега, та да 

ти държи влага цял живот... Взел ми бил сто лева! 
Ами забрави ли кога те накарах да целунеш таблата 
пред цялото кафене? Кафеджията я беше тръкнал 
на задника си...

– охо-хо-хо! – сладострастно изръмжа чичо Ми-
тьо. – тъкмо това ми трябваше! така, така, така! 
е, дядо попе, както съм ги наредил така, не можеш 
ме прескочи. За такова нещо знаеш ли какво дават в 
Цариград? Ей такова нещичко, на! Хи-хи-хи!

– дай го на жена си, да ме прости Бог!
– Че и на баба попадия.
– дърта е...
– Ха сега лягай да спиш! – каза весело чичо Ми-

тьо. – Аз, като свърша, ще те събудя... не пипай 
зара! Сега играе само майсторът. такаа! духай му 
ти, колкото си искаш... е, сега може. Заповядай и 
стигай ме, ако ти държи. докато хвърлиш две и че-
тири, аз ще си ги обера.

но поп Костадин хвърли, изглежда, тъкмо две и 
четири и почна да напредва. Чичо Митьо мълчеше, 
но като видя, че попът му взема играта от ръцете, 
не се стърпя и извика:



83

– Мошеник си ти и туйто! Мошеник с брада!
– не обиждай, рекох, чедо мое!
– Пръч! дяволуци правиш, видях...
– Изчадие адово си бил ти!
– Кой, аз ли бе?
– Седнал да играе, а ръцете му сакати. на, Гос-

под гледа отгоре...
– да му намокря брадата аз на твоя Господ! – из-

вика чичо Митьо и тръсна таблата така, че пуло-
вете се разсипаха на пода. – Ще ти бухна една в маз-
ната калимавка, та...

Изглеждаше, че ще се сбият. Почуках на врата-
та, да ги помиря.

– Влез! – обади се отвътре чичо Митьо.
Застанах на прага учуден. Чичо Митьо бе сам.
– С кого играеше?
– Че... самичък – каза чичо Митьо и отмести 

таблата настрана.
– Лъжеш. Къде изчезна попът?
– Какъв ти поп! Аз оная леригия пускам ли я 

тука, бе?
Смях се дълго, мъчително. Чичо Митьо люпеше 

слънчогледови семки и ме гледаше с недоумение.
– ти си бил истински артист! – казах аз, като се 

насмях до умора.
– ех! – рече простодушно чичо Митьо. – Само-

тията какво не прави от човека. не артист, ами и 
владика може да стане. В самотията, момче, човек е 
такъв, какъвто си е. Истински.

s
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еХОлАлИЯ

Михаил Вешим 

Бях войник преди доста години, когато имаше 
Берлинска стена, Желязна завеса и Варшавски дого-
вор. По онова време в Щатите командваха „джене-
рал мотърс“ и „дженерал електрик“, а мен, тук, в 
казармата – наши дженерали, офицери, старшини 
и сержанти.

но нямах основания да се оплаквам, не бях 
обикновен редник, а старшина-школник. Съдба-
та ме изпрати да воювам в Щаба на армията в 
град С. като щабен плъх. Вместо „Калашников“, 
ми бяха зачислили пишеща машина „ерика“, с коя-
то аз „кър-кър-та-та-та!“ – по цял ден произвеж-
дах картечни изстрели. Какво пишех ли: нищо, но 
го правех задълбочено и професионално... Иначе 
под валяка на пишещата ми машина излизаха до-
клади за идеологическата работа в армията. Аз 
ги скалъпвах от стари страници, като само раз-
мествах пасажите, а един генерал-майор, началник 
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по идеологията, ги четеше по офицерски съвеща-
ния от свое име.

Моят генерал, когото захранвах с писанията си, 
беше сериозен военен, но иначе свестен. Понякога 
даже ме награждаваше с някой ден отпуск. А щом ме 
срещнеше в коридора, бегло се усмихваше, докато аз 
уставно му отдавах чест.

С генерала лично не контактувах, задачите по-
лучавах от полковник Зайчев – прекият ми коман-
дир. С него се сприятелихме и бързо се загуби дис-
танцията началник–подчинен. Когато в канцела-
рията му нямаше други хора, загърбвахме военния 
устав и минавахме на „ти“ – той фамилиарно ми 
викаше „Мише“, а аз на него: „Зайче“... Понякога 
следобед, в края на работното време, врътваше 
ключа на канцеларията, вадеше две чашки-нап-
ръстничета от бюрото си и ги пълнеше с негова-
та гордост – гроздова от лозето, която лично бе 
произвел.

освен гроздовата, имаше и друга гордост – 
дъщеря, студентка в София. нали съм софиянец, 
беше ме харесал за зет. Пийнехме ли, стигахме не-
изменно до:

– Роднини, роднини ще станем, Мише, Мише... 
от теб жителство, жителство за дъщерята, дъ-
щерята, от мен ракията, ракията...

Имаше такава особеност в говора – повтаряше 
всяка дума по два пъти. ехолалия е медицинският 
термин за това вербално заболяване. но тогава аз 
не знаех, че е заболяване и даже го будалках:

– Зайче, ти командвал ли си войници?
– не, не – отвръщаше той. – остави, остави... 

По идеологията, по идеологията съм аз...
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Представях си какво объркване ще падне в 
строя, ако Зайчев вземе да командва. Когато каже 
„наляво, наляво!“, боецът има да се чуди колко пъти 
да се завърти. А ако изкомандава „Кръгом, кръгом!“, 
войникът трябва да изпълни двоен пирует около 
оста си – нещо, което и за трениран фигурист е 
трудно.

но забелязах и друго – след третата чашка ехо-
лалията изчезваше и говорът му ставаше нормален. 
Лесно е за обяснение: от алкохола езикът се връзва и 
няма тази пъргавина да повтаря думата по два пъти.

– Зайче – виках му, – за теб ракията е лекар-
ство, препоръчвам ти по петдесет грама на всеки 
час... тогава можеш да командваш не полк, не диви-
зия, а цяла армия!

той се смееше на шегата, аз се смеех – така в 
шеги и закачки между „Мише“ и „Зайче“ минаваше 
службата.

една сутрин, докато крачех към щаба на арми-
ята, забелязах, че е дошла пролетта. Беше слънчев 
априлски ден, дърветата цъфтяха, птичките пееха.

И моята душа запя – не какво да е, а песента на 
уволнението. Щом пролетта е тук, бързо ще мине 
лятото и ето ти – септември. дойде ли септем-
ври, ще дойде и „дизелът червен, на който ще на-
пишем набор уволнен“ – така казарменият фолклор 
възпяваше най-щастливият ден за войника.

тананиках си за „дизела червен“ из щабната гра-
динка и изведнъж видях две звезди посред бял ден. 
едри звезди, върху пагони. насреща ми крачеше 
моят генерал-майор. Изправен, стегнат, напет – 
военен за пример.

– Здравей, школник! – леко се усмихна генералът.
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И тук, замаян от пролетта и мислите за увол-
нение, аз се изключих от Устава като щепсел от 
контакт. Затова отвърнах не по армейски, със за-
дължителното „Здраве желая!“, а сякаш съм прост 
цивилен:

– добро утро!
оръдие да бе гръмнало до нас, нямаше така да 

стресне генерала. той се закова на място и впери по-
глед в мен. Усмивката му изчезна, лицето се напрег-
на, очите станаха стоманени. Миг-два – стомана-
та поомекна.

– добро утро! – повтори той, сякаш на себе 
си. – добрутро, да, да, добрутро!... Може, може...

И отмина.
– Айде – рекох си след него. – И този го гепи ехо-

лалията! К’во им става на тия шапки? Сигурно от 
години не е чувал едно нормално „добро утро“, за-
туй блокира...

Продължих да зяпам птичките и тревичките, 
без да бързам към канцеларията на Зайчев. Защо да 
бързам, чакаше ме поредният доклад, има време и за 
него – все до уволнението ще го скалъпя.

– Здрасти, Зайче! – казах половин час по-късно, 
щом отворих вратата.

Вместо да ме срещне по другарски като друг 
път, полковникът скочи от бюрото си и викна:

– Школник, школник! Кръгом, кръгом!
опитах да изпълня командата, два пъти се 

врътнах около оста си и едва не паднах като начи-
наещ фигурист след двоен пирует.

– Излез, излез – изкомандва Зайчев. – Влез, влез!
Заковах се на място: какво иска началникът от 

мен – да изляза ли, да вляза ли?
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– Според, според Устава, Устава! – продължи с 
командите полковникът, доста бесен.

Бях озадачен – защо е тоя цирк, нали сме двама, 
външни хора няма? но се задействах по правилата на 
военния устав. Излязох, почуках и влязох с козируване:

– другарю полковник, явявам се по служба!
Зайчев ме погледна и изпъшка:
– Значи, значи... Знаеш, знаеш Устава, Устава... а 

защо, защо си рекъл на генерала, генерала: добрутро, 
добрутро?

А, ето какво било. Генералът му е звънял по те-
лефона заради моето „добро утро!“.

– Виноват, другарю полковник! – почнах да се 
оправдавам. – но мислех, че генералът е човек...

– не, не! – прекъсна ме Зайчев. – Генерал, генерал 
е това... не е човек, не е човек!

Сърдито полковникът ми хвърли „сламките“ за 
доклада и ме прати в друга канцелария с „ерика“-та 
под мишница, да пиша цял ден, че иначе ще търкам 
наровете в ареста!

Чак следобед ме викна при себе си, прегледа на-
бързо написаното и по лицето му разбрах, че на-
стъпва разведряване. Стана, врътна ключа на вра-
тата, извади двете напръстничета от чекмедже-
то на бюрото си... И пак си станахме старите бой-
ни другари – „Мише“ и „Зайче“.

Изпихме мълчаливо първата ракия, а след втора-
та си позволих да го попитам:

– другарю полковник... Зайче... Какво ще напра-
виш, ако си генерал?

– Какво, какво... – посочи ми фуражката си на за-
качалката. – Ще вземам, ще вземам една шапка, една 
шапка кинти, кинти...
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– Пък аз, Зайче... – рекох му. – Ще строя войска-
та на плаца, ще застана отпред и ще я поздравя: до-
брутро, добрутро, добрутро...

не знам какво ми стана, но като ме пипна една 
ехолалия, та продължих да повтарям това „до-
брутро, добрутро“ даже и след третата, трета-
та... ракия, ракия.

s


