
ДА СЕ ЗАСРАМИШ ОТ СЕБЕ СИ 
  
Много вода изтече от тогава. Малко хора останаха, които могат да си спомнят за 
двамата неразделни приятели. През малкото си свободни часове те намираха 
време да се видят и дълго да говорят. Ще ги видиш на читалищната сцена – като 
врагове, на селския стадион като съперници, а най-вече като приятели един до 
друг. Често пъти от прозореца на училището се подаваше бялото лице на Стефан 
с бухналата му коса, усмихнат да говори с яхналия, нетърпелив кон-приятел, 
който се мъчи да усмири танцуващия под него кон. После ще махне с ръка по 
загорялото му от слънце лице, ще грейне усмивка и ще се понесе към полето. 
Стефан ще погледне гърба му и ще влезе в час. 

През един горещ летен ден след като се прибраха всички от полето и полъхна 
хладния бриз, двамата приятели стояха пред пощата срещу хоремага. Разговорът 
им нещо не вървеше, нещо тежеше на Стефан. Веселият му нрав беше отстъпил 
място на възмъжалия, замислен интелектуалец… 

Знаеш ли как ми се иска да влезем в ресторанта, да се смесим с хората. 
Както винаги почти всички маси бяха заети. В дъното имаше една резервна с 
няколко стола. На нея двамата събраха глави. Беше хладно, гъсти кълба дим се 
носеха, които вентилаторът се мъчеше да прогони. След като пийнаха по чашка 
Стефан се замисли. Разговорът не вървеше. Те често си споделяха свои 
преживявани – моменти и хубави, и лоши… Нещо изживяваше младият учител, 
искаше да сподели, но нещо му пречеше. Той се вгледа в приятеля си и някак си 
особено със замислените си кафяви очи и с притихнал глас го попита: 

– Имал ли си поводи да се засрамиш от себе си ? 

– Не съм си задавал такъв въпрос, сигурно е имало, а ти? 

Това очакваше и Стефан, за да разгърне душата си пред близък приятел. 

– Доскоро в един от горните класове имах един ученик, който се отличаваше от 
останалите по поведение. Стоеше на третия чин в първата редица до прозореца. 
Той беше височък, слабичък, с бледо лице и големи хлътнали очи. Имаше разсеян 
вид, често съсредоточаваше поглед и стоеше все така унесен. В час по история 
често пъти го питах за какво говоря, а той ме гледаше разсеяно, сякаш не се 
отнасяше за него. Не играеше с другите деца, ако излезеше в междучасие, 
гледаше да се усамоти. Никой от колегите не се опита да надникне в детската му 
душа. Това се случи в едно междучасие в края на учебната година, когато Станчо 
не напусна класната стая, остана все така замислен на чина си, сякаш беше 
залепен на него. В началото на часа съученикът му вдигна ръка и заяви: „Г-н 
учителю, няма ми ги двата лева!” Настъпи гробна тишина, очите на всички бяха 
насочени към Станчо. Той стоеше смутен, приемаше всички погледи, насочени 
към него като отровни стрели, търсещ подкрепа от мен. Уликите бяха против 
него. Накарах го да стане и да си признае, да се извини и да върне парите. Той 
стана прав, ръцете му трепериха, а от очите му течаха сълзи. Всички очакваха, че 
ще върне парите. Както беше прав, погледна всички и с глас, идващ от дълбините 
на душата му, се обърна към мен и към съучениците си, погледна с дълбоките си 
очи потънали в сълзи и продума: „Г-н учителю, никога не съм и няма да крам.” 
Наведе се, взе учебниците си и обиден, смазан, напусна класната стая завинаги. 
Настъпи тягостна обстановка. Трудно овладях класа. Урокът не вървеше. В края 
на часа съученикът на Станчо стана от мястото си и държеше в ръката си двата 
лева, паднали под чина. Всички си въздъхнаха. След няколко дни майката на 
Станчо се развела с пияния си мъж и заминала за града със Станчо. Остана ми 
само тъжния спомен за раздялата с една измъчена детска душа, без да можем да 



ù подадем ръка. Не можах да намеря време и сили поне да се извиня. Останах с 
чувството на човек, засрамил се от себе си. 

Разговорите им продължили още дълго, потънали в спомени, от които лъхаше 
само неудовлетвореност, от неизпълнен човешки дълг. 

	


