
ВСЕ БЯХ ВИЖДАЛ 
  

Всяка година през м. август от града пристигаха бояджиите да освежават 
външната и вътрешна мазилка на старото училище с неизменната охра боя. 
Хората бяха свикнали да виждат двамата на двукраките стълби да кра-чат като 
щъркели около училищната сграда, или да се връ-щат от кръчмата на път към 
училището. 

Те бяха външно различни. Дядо Банчо беше по-възрастен от Христо. Слаб, 
кльощав, с малко сплескана глава, с клюмнали уши, със слабо, небръснато лице, 
с тънък нос, със светещи две сини очи, едното от които стъклено. Походката му 
бе една такава патешка, дрехите му се люлееха, сякаш бяха на закачалка. 
Селяните го бяха кръстили „Попарата”. Една сутрин като закусвал в кръчмата 
както винаги попара, по понятни причини, до него седнал Гуджевото Мите, но 
откъм страната на стъкленото му око, и изсипал солта от солницата в яденето. 
Дядо Банчо, огладнял като хрътка, поразбутал бучките – все солено. Следвала 
разправия с кръчмаря. Нещата влизат в релси след шишенцето вино, а през това 
време „Гуджевото” се измъква. Но остава прякора му – дядо Банчо   Попарата. 

Христо беше млад човек, в Христова възраст. Едър, с широки рамене, с яки, 
мускулести ръце като на атлет. Когато не носеше шапката от вестник с капките 
боя и вар, се откриваше обло лице с малки мустачки. Високото му бяло чело се 
покриваше от къдравия му кестеняв перчем. За разлика от дядо Банчо, неговата 
походка беше стабилна. Стъпваше тежко през деня, за разлика от нощта, когато 
се прибираха от кръчмата към училището. Интересно бе човек да ги наблюдава. 
Нямаше и помен от походката на Христо. Хванати под ръка, на няколко крачки те 
сменяха посоката, често коленичеха – дядо Банчо висеше като торба на Христо. 
Падаха, ставаха. Случваше се на другия ден двамата да търсят окото на дядо 
Банчо. Добре, че то блестеше на слънцето и лесно се намираше. 

Наближавало началото на новата учебна година. Дежурният учител Гроздев 
непрекъснато ги притеснявал. Все по-рядко вечер закъснявали, но на Илинден, 
вечерта в кръчмата на „Граматика”, имало голяма веселба. Гайди, кавали, 
тъпани, хора, ръченици! Запотен, с виснал перчем, Христо се надигравал с млад 
селянин, а дядо Банчо, подпрял ръце на масата, гледал и придремвал. 
Пресипнали и уморени, късно през нощта, когато кръчмата опустяла, двамата 
приятели едва се прибрали. Както винаги, стъкле-ното око било поставено в 
чаша с вода. Легнали и дълбоко заспали. Христо се събудил. Голяма жажда го 
мъчела. Сякаш бил погълнал негасена вар. Пипнешком напипал чашата с вода и 
на един дъх я изпил. На сутринта тревогата била неописуема. Пълзели по земята, 
навирали се под лег-лото, а от окото и помен нямало. Няколко дни дядо Банчо 
ходел с едно око, а Христо получил задръстване. Мъчил се ден, два и хайде при 
д-р Момчеджиков.След като го раз-питал кога, какво е ял, той го накарал да се 
съблече. Когато д-р Момчеджиков съгледал синьото стъкло, от изненада и 
почуда онемял и със заекване се обърнал към бояджията с думите: „Все бях 
виждал дупета, но дупе мене да гледа, не бях виждал!” 

Така или иначе, дядо Банчо Попарата отново имал две очи. 

	


