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АЗ СЪМ ВАШИТЕ ОБУВКИ

Винаги когато реша да си купя някоя нова вещ, става 
така, че всъщност не аз решавам да я купя, а тя – Вещта –
решава да бъде купена от мен. Един вид – тя ме припознава 
като свой собственик и ако случайно я загледам, а след това 
отмина витрината на магазина, тя – Вещта, не спира да вика 
след мен:

„Аз съм вашите обувки, Аз съм вашите обувки...“.
Защото тук става въпрос именно за обувки. Мисля, че 

те са извънредно важна част от облеклото на човек, като не 
визирам в случая някакви модни, суетливи дизайнерски изгъ-
зици и вманиачаване в суперлукс, постижими за по-заможни 
хора. Става въпрос за нормални, удобни и здрави обувки на 
достъпна цена, които още с първото обуване ти стават близ-
ки. Не обичам постулат от типа на: Вещта е създадена, за да 
служи на човека. Ако нещо: СЛУЖИ – то е СЛУГА, а слугите 
винаги ненавиждат господарите си и им пакостят. За обув-
ките тази постановка не важи – те следва да бъдат по-скоро 
приятел, който приютява измъчените ви нозе, обгрижва ги и 
им създава комфорт.

Добре е те да бъдат точно по мярка. Нито тесни – да ви 
стискат, но не и широки – та да ви хлопат. През студените 
дни искаме с приятна топлина да обгръщат ходилото ни, а 
през летните жеги да бъдат достатъчно проветриви. Аз имах 
такива обувки – с тях ми беше гот и лятото, и зимата, абе – 
през всички 4 сезона. Покупката им беше за мен невероятно 
попадение, защото с тях съм ходил на плаж, на планина също 
в най люти снегове. Есенните дъждове не ги разкапаха и бли-
зо 5 години те бяха на своя пост. Те ми бяха ПРИЯТЕЛИ!!! 
И когато времето най-сетне си каза своето, разнебитвайки 
ги съвсем – повярвайте ми, със свито сърце ги изхвърлих на 
боклука, като ги целунах преди това, и естествено, им благо-
дарих.
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Мислех отначало да не ги изхвърлям, а да ги оставя 
на някой рафт вкъщи да си доизкарат старините, но все пак 
апартаментът ми е малък.

Други някои неща пък сърцето не ми дава да изхвърля 
– например... едно старо, олющено канче и една пластмасова 
солничка гъбка. В това канче в продължение на 20 години 
бях си варил чай, кафе, супа, ориз, греех си ракия, притоплях 
си яденe и даже го носех с мен по турнета, защото вършеше 
универсална работа. След като се проби на 2 места, му от-
редих място в един шкаф, за да си почива спокойно на дър-
ти години, но веднъж мама го видя и понечи да го изхвърли 
(мойта майка обича да изхвърля, за разлика от други стари 
хора, които пък имат склонност да трупат вехтории). Аз ѝ 
вдигнах мегаскандал, защото тя не разбираше сантиментал-
ното за мен значение на тези вещи.

– Трупаш вехтории – ми каза тя... – Ето аз и нова сол-
ничка съм ти купила, маме, а не таз пластмасова развалина...

Посегна и към солничката гъбка, за да я метне в кофа-
та за боклук, но – нейсе – предотвратих нещата. След това 
се опитах да ѝ изнеса нещо като лекция на тема „Роднини-
те, които обичаме, но така с лека ръка захвърляме, когато са 
вече стари, изхабен и ненужни“. Все от тоя сорт неща. Мама, 
естествено, не ме разбра. Тя харесва разни нови, някой път 
доста кичозни вещи, които никога не бих усетил като при-
ятели. За солницата беше донякъде права – беше супержал-
ка, но в мен събуждаше някакво трогателно умиление, както 
например като слушам гласа на Роси Кирилова – естрадната 
певица. Но, като изключим тези лично мои си сантименти, 
наистина хубавите здрави неща обикновенно струват доста 
пари и не всеки може да си ги позволи. Така че бедните хора 
обикновено не притежават обувките създадени за ТЯХ, ри-
зата, телевизора или колата, която би била услужлива, коя-
то е лично ТЯХНАТА вещ. Вместо това те са принудени да 
купуват някакви вещи врагове, пантофи които им убиват на 
краката, ризи, които се гърчат като змии около тялото им, 
коли, които им спретват най-гадните номера, повреждайки се 
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тъкмо на магистрала „Тракия“... В резултат на това бедният 
човек обикновено има лоша походка, приведени рамене, лип-
са на самочувствие и куп кариеси в устата. Хубавите обувки 
подвикват и след тях от витрините: „Хайде, купи ни, ние сме 
твоите хора, но беднякът не ги чува или се прави, че е така, 
или вземе че напсува („Е с кви пари да ви купя, като бръкна 
в джоба само голите си мъде набарвам“), а някои по-горди 
вземат, та рекат:

– Айде сега, новобогаташки чепици ше носим, да не 
сме мутри некои... (и плюне встрани).

– Ами да, бате – бих рекъл, – за 30 лева като купиш 
нещо, та на 1-ия месец и хастара се разшил, и боята паднала, 
връзките се изпокъсали...

Тука, ставайки дума за финансови възможности, бих 
се отклонил малко от темата за обувките и бих се спрял за 
малко на начините, по които хората си изкарват хляба. В на-
шата страна например някакви неведоми, абсурдни хора си 
вадят препитанието с някакви също така неведоми абсурд-
ни дейности. Вече не разбирам кой всъщност работи нещо 
смислено и какво ли стойностно нещо произвежда. Пълно е с 
психоаналитици, врачки, офис мениджъри и фитнес инструк-
тори!!!

Една от малкото професии, които за мен имат някаква 
реална стойност, е професията на крадеца. Не говоря за ояде-
ните държавни крадци рушветчии, а за редовия, уличен или 
квартирен крадец. Не са прави хората, които казват: „Абе, 
остави го тоя, той нищо не работи, той е престъпник, кра-
дец.“ Това за престъпника е вярно, но я си представете какъв 
майсторлък е нужен на някой крадец, за да си върши добре 
работата! Ако цигулар сбърка някоя нота на концерт, нищо 
чак толкова страшно няма да се случи, но крадецът – виж, 
той не бива да греши! Защото при евентуален гаф го очаква 
панделата, а да лежиш 2-3 години за някакви мизерни 20-30 
лева е доста висока цена. Така че накратко – добрият апаш, 
майсторът апаш е професия с нищо по лоша от добрия хи-
рург, добрия тракторист или музикант.

Сега усещам, че много хора ще си кажат: „Бе тоя к’ви ги 
плещи!!! Възхищава се на разни криминални типове!“ – Не 
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са прави. Кражбата е престъпление наистина и трябва да се 
наказва, но Професионализмът е нещо, което винаги съм оце-
нявал, а специално при кражбата аматьорите плащат супер-
солена цена. Хайде, нека си имаме уважението различните 
гилдии, нали така?

...

Искам обаче да завърша историята с обувките, която 
бях започнал. Един ден, минавайки покрай малко обущарско 
магазинче в махалата, аз ГИ ВИДЯХ. Бяха на витрината и 
буквално ме подканяха;

– Вземи ни! Твои сме! И ти си наш. Ще се погаждаме 
добре... 

Влязох. Премерих ги. Бяха точно моят номер. Залепна-
ха ми на краката, дет се вика. Попитах за цената.

– 180 лева – рече продавачката.
– А намаления не правите ли? – попитах.
– Не! – намуси се тя. – Стоят ви много добре – допълни.
– Добре – зле, ама 180 кинта си е бая цифра! Ше взема 

да погледна магазините по „Пиротска“, може да намеря нещо 
по-сносно като цена. И хоп – трамвая и на „Пиротска“. Там 
след дълго взиране намерих в един магазин патъци, подоб-
ни на онези, дето крещяха след мен. Тези обаче не крещя-
ха. Струваха 55 лева. Който струва 55 лева, няма повод за 
особено голямо себеизтъкване. И с хората е така. Така или 
иначе влязох в магазина и ги премерих. Като че ли ми бяха 
по мярка. Платих ги и си излязох с тях. Поглеждах ги с недо-
верие. Нищо не предвещаваше дни на безметежно другару-
ване и взаимни услуги с тях. Май още отсега ми убиваха на 
ходилата... Самочувствието ми се смаза. Момичета минаваха 
покрай мен и равнодушно ме поглеждаха, така както се по-
глежда случаен минувач. А проклетите обувки така и не ми 
продумваха. Чувах обаче вопълът на онези, първите, в квар-
талното магазинче: „Какво стори ти, човече? Събувай ги тез 
калеври и се върни за нас. Do you remember us, you, fucking  
shit... Ти си наш, така както ние сме твои!“
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Върнах се обратно в магазина на „Пиротска“ и попитах 
продавачката дали мога да ги върна обратно, защото, видите 
ли, не са ми удобни, а това ми бяха последните пари, с тях 
трябва да се прибера до Пазарджик и т.н. подобни лъжи...

Взех парите обратно и се прибрах у нас. Там надиплих 
недостигащата сума, та хоп – обратно в магазинчето на бул.
„Мадрид“.

И ги купих, тях – обувките, които крещяха след мен. 
Моите Приятели.


