
ПРИКАЗКА ЗА АЛИ ТЕЛЯКА 
  
Учебните занятия в минния техникум по преквали-фикация бяха започнали, 
когато в нашия курс се появи ви-сок, слаб, русоляв курсист в Христова възраст. 
Добре си живеел в с. Соволяно – като счетоводител, сред ябълки и сливи, но 
Цеца-хубавица, бъдещата му годеница се преме-стила в гр. Перник и той след нея 
откровено си призна и стана симпатичен на всички. 

Курсовият ни ръководител инж. Иванов, преподаващ по минни машини и машинно 
чертане, беше интересна и непридвидлива личност. Често по време на неговите 
часове слушахме епизоди от Втората световна война, в която бил участник или 
други отклонения, а беше и голям запалянко по футбола. По него време „Миньор” 
беше силен отбор и гордост за перничани. Когато „Миньор” играеше в Перник, ние 
знаехме, че Иванов ще е на стадиона, т.е. няма да има-ме часове. Те се 
изпълваха със съдържание от Георги Вър-харски. Без много молене, той 
излизаше пред олющената катедра, подпираше се на двете си костеливи ръце, 
усмих-ваше се, сините му игриви очи обхващаха класната стая и приковаваха 
вниманието на всички. Той беше неизчерпаем извор на вицове: войнишки, 
текезесарски, махленски и според него вицът трябвало да бъде къс, ясен и 
мръсен, за да е интересен. Ако наистина вицът, който тепърва ще разказва, е 
такъв, той се обръщаше към единствената ни колежка с думите: „Виолета, 
извинявай, но излез на чист въздух, поразходи се, казват ,че донесли тоалетна 
хартия на магазина.” 

След намека Виолета – високото, спретнато, скромно момиче, си вземаше 
чантата и зачервена напущаше класната стая. Последните два часа наистина 
бяха изпълнени с младежки смях, то младите и за нищо се смеят. По него време, 
през почивните дни се организираха трудови дни (наречени съботници). 
Обикновено курсисти-те отиваха по селата, за да се запасят предимно с храна и 
малко от тях се отзоваваха на тези дни. Случило се беше на „Ленинския 
съботник”, който се считаше като израз на политическа ориентация на младото 
поколение и се праве-ха от съответното място съответни изводи. На него ден от 
квалификацията при Минния техникум се явили шепа хора, а от нашия курс нито 
един. В понеделник, в часа на курсо-вия ръководител, връхлетя директорът 
Велинов с прозви-щето „Цербера” – видимо извън релси. Пребледнял, със свити 
вежди, с пресипнал глас, след като ни нахока и ни обяви за хора без чувство на 
признателност към делата на великите вождове, започна да иска обяснение от 
всеки по-отделно за подценяването на мероприятието. Обясненията бяха почти 
еднопосочни: болни родители, да си взема хляб от село, а някои носеха 
медицински и т.н. Само неспокой-ство показваше Георги Върхарски. Той се 
мъчеше да мине незабелязан, като се беше свил в ъгъла до закачалката с горни 
дрехи. Не се отърва обаче от орловия поглед на „Цербера”: 

– И ти ли бе, гдето се свиваш – не дойде, гдето ми разказваше вицове, за да те 
запиша с цял месец закъснение и за благодарност не уважи мероприятието. 

Нашият любимец само се местеше от крак на крак, клепаше със сините си очи и 
мълчеше. Най-после дирек-торът се измори, прегракна, с трясък затвори вратата 
и влезе в съседната стая да търси отговорност и да затяга ди-сциплината. 
Всички си отдъхнахме и насочихме погледите си към Георги да ни разкаже какви 
вицове е разказвал на директора. Курсовият също се заинтригува и разреши ча-
сът да премина под знака на срещата и отстъпи катедрата, от която всички 
очакваха с интерес да чуят вицовете. Като зае обичайното си място, Върхарски 
поогледа познатата му аудитория и като не покани колежката да излезе на чист 
въздух, започна да разказва с увлекателния си алтов глас. Когато се наканих 
след 3-4 години работа, да продължа да уча, учебните занятия бяха започнали. 
Ходих при зам. ди-ректора – не разрешава. Директорът не ще и да чуе, не ме 



пуща в кабинета си. Бях напуснал работата си като счетоводител и ни напред, ни 
назад. Започнах да обикалям всеки ден като гладно куче край касапницата, 
докато един ден Велинов ме пусна в кабинета си. 

Кабинетът му хубав, слънчев, с килим на пода, по стените окачени портрети, с 
голямо орехово бюро и зад не-го на висок стол като престол, с очила и цигара в 
ръка Ве-линов дооформяше интериора. Застанах до вратата като босо циганче и 
чакам да ме покани. А той, навел глава над куп книжа, подписва, говори по 
телефона, а аз се местя от крак на крак и изучавам с поглед кабинета. Гледам 
сериоз-ния и студен директор и чакам да ме изгони. След като раз-бра, че аз 
вече съм шашардисан, се обърна с режещия си студен глас към мен: 

– А бе, ти не разбра ли, че няма да те запиша? Това да не ти е селско читалище, 
да влизаш и да излизаш когато си искаш? 

Тоз, кога е научил, че съм бил артист в читалището мисля си и продължавам да 
слушам. 

– В този техникум продължава той – си има правил-ник, одобрен от министъра, и 
докато съм тук, ще се спазва. 

След тези думи аз загубих всякаква надежда, незави-симо, че тя последна умира 
(както се казва в една стара по-говорка). Не ми остана нищо друго освен да 
изиграя един етюд (нали бях набеден в село за артист). 

– Другарю директор – Велинов сложих за тежест и уважаеми – аз разбрах, че 
няма да ме запишете в повереното Ви учреждение, че достатъчно е пълно със 
селянчета и че аз ще бъда в повече. Мога ли да те помоля за една цигара (знаех, 
че тютюнджия на пушач не отказва), виждам на бюрото Ви от скъпите „Златна 
Арда” или „Томасян”, но ще съм благодарен, цял ден не съм пушил, пък ми 
омръзнаха тези от безплатните тютюнопроизводи-тел. Той ме погледна, 
подвоуми се и ме покани с глава. Първият ход беше успешен. Запалихме по една 
цигара от лъскавата кутия с надпис „Томасян”, пущайки кълба тю-тюнев диму се 
обърнах към него: 

– Другарю Директор, мога ли да Ви разкажа една приказка? – той подскочи от 
бюрото и ядосан викна: 

– Сега приказка ще ми разказва! 

– Спокойно, спокойно, тя е много поучителна и кратка. 

И без да чакам започнах. 

Той запали втора цигара и се заслуша. 

В далечно време, в един малък град от Арабския свят имало трудолюбиви хора. 
Те обработвали земята, отглеж-дали деца, които след като поотраснат, ходели 
на училище и огласяли тесните улици с детски смях. Било мирно време. В конака 
отсядали търговци, кафенетата били пълни с хо-ра, отседнали на чаша горещо 
кафе. От минарето ходжата всеки петък зовял правоверните на молитва, а в 
събота и неделя голямата нова баня едва побирала изморените от жега и труд 
граждани. В тази баня – единствената, работел Али теляка, който с труда си 
изхранвал многолюдното си семейство. Живеели бедно в малка къщурка, пълна с 
полуоблечените им деца, които чакали да се върне Али от банята да им донесе 
хляб. Той благодарял на Аллах, че днес можел да нахрани децата и се прибирал 
доволен в своята колиба. Минавали един след друг дните, Али носел все така 
след работа храна, а децата растели полуграмотни. 



Един ден, най-неочаквано се разнесъл гласът на кехаята, който известявал на 
населението, че от халифата пристигнал ферман на държавна работа да няма 
неграмо-тен служител. А банята била държавна. На другият ден Али се върнал от 
банята с празни ръце. Наобиколили го де-цата, дошла майката. Очите на всички 
били вперени в него. Малките протягали ръчички като голи пилета, искали хляб, 
а в джобовете на Али нямало и пукнат грош. За първи път не се чувало ни глъчка, 
ни смях в колибата му. Научили съседите им, занесли кой каквото има да им 
помогне. Али изпаднал в отчаяние. Нямал ни земя, ни добитък нито друг занаят, а 
годината била сушава, нямало и какво да приби-рат от полето. Черни мисли се 
въртели из главата му: „да се обеси или хвърли в реката, но гладните деца и 
немощната жена на кого ще остави?” Няколко дни седял на камък, държащ се за 
главата, край него минавали забързани хора, някои му пущали по някой грош. Той 
навел глава и не смеел да ги погледне в очите. Привечер замислен, не видял как 
пред него застанал добре облечен, стар човек. 

– Момче! – обърнал се той към Али. – От няколко дни те гледам по цял ден да 
стоиш умислен под това жарко слънце, какво става с теб? 

– Какво да ти кажа добри човече, нали чухте какво гласи султанският ферман? 
От няколко дни семейството ми гладува. Как да съм грамотен, като от пет 
годишен съм сирак, а от десетгодишен – чирак? 

– Слушай сега какво ще ти кажа – му казал старецът. – Помогни си сам и Аллах 
ще ти помогне. По земята, под слънцето на Аллаха и птичките намират храна. Ще 
ти дам сто гроша назаем, ще си купиш нови, евтини дрехи, ще купиш сурови 
семки, фъстъци, кестени. Жена ти ще ги опече, а ти с две кошници ще обикаляш 
къде има събрани хора по сватби, край джамията, на пазара и други такива 
места. Няма да се срамиш, ще предлагаш, ще хвалиш стоката си. Едни ще купят 
заради стоката, други да ти помогнат, а ти не забравяй да казваш: „Бог да ви 
помага!”. След един месец ме чакай тук – на същия камък. 

Непознатият благодетел наброил стоте гроша и, без 

да си каже името, отминал. Али изпълнил поръчението и започнал новия живот. 
На уречения ден пристигнал добрият старец на уреченото място. Още отдалече 
той забелязал промяната. Външният вид на Али бил съвсем друг, в очите му 
греела светлина, а до него стояла скромно младата му жена, дошла да целуне 
ръка на божия човек, както тя го нарекла. 

– Виждам – казал той, – че от теб ще стане човек, но ще е рано да те похваля, 
сега няма да си връщаш заема. Виждам, че си приготвил парите. Ще купиш още 
стока, ще включиш по-големите си деца. 

На другият месец пак се срещнали и старецът отново не вземал дадените пари в 
заем. Поръката му била да про-дължава да търси нови пътеки до сърцата на 
хората, да бъде честен и винаги с усмивка да изпраща клиентите си. Така 
изминали няколко години. 

Погледнах директора, който започна да нервничи и да става да пали цигара, а аз 
му казвам: 

– Сега, сега свършвам, сега е най-интересното. 

Той седна, аз поех дъх и продължих. 

На следващата среща Али преброил двеста сребърни пари, за да си върне заема. 
Старецът му казал, че е рано още да ги връща. В горната махала, на кръстопътя, 
на ъгъла видях голям празен дюкян с изби, а пред него малко площадче, на което 
обръщат колите от селата. Там има и една малка чешма с едно корито. Ще 



намериш собствени-ците, ако не го продават, ще го вземеш под наем. Ако не 
достигнат парите, аз съм насреща. 

Али изпълнил и тази препоръка. Ремонтирал дюкяна, пребоядисал го, сложил 
голяма табела „Али теляка”. Зад тезгяха застанала разхубавилата му се жена, а 
отраслите му момчета обслужвали многобройните си клиенти. За благо-дарност 
към Аллах направил чешма с много корита. За-почнали да спират волски коли и 
камили от селата. Заки-пяла търговия. Али станал известен не само в града, но и 
по селата. Услужвал с пари, снабдявал с далечни и евтини стоки. На срещата със 
стареца отново приготвил 100 злат-ни лири, но старецът не ги взел, а му поръчал: 

– Това, което направи, е неочаквано много, но ти можеш още. В града пристигат 
кервани от камили от всички краища, носят скъпи стоки, населението изнемогва. 
Създай керван и ти снабдявай магазините в града и извън него. 

На последната среща стареца му казал: 

– Аз няма повече за какво да те съветвам. Ти стана богат човек. Работи честно и 
никога не забравяй, че беше теляк и се хранеше от бакшиши! 

Настъпили тежки времена. Чужди войски нахлули в мирното емирство. Али 
изпратил двама от синовете си на фронта. Султанът потърсил заема от богатите 
си хора, които се отзовали, но най-много златни лири дал Али (телякът). Войната 
свършила благополучно. Завърнали се синовете му като герои. В знак на 
благодарност, султанът дал голям прием, на който връчил и ордени за заслуги. 
Там бил сред везирите и нашият герой. След патриотичните ре-чи, започнало 
връчването на ордените. Султанът обявил, че най-заслужил е този, който с най-
много лири е подпомог-нал, а това е Али Абдула теляка. Пред него стояли 
ордени-те – в златен поднос и голяма подвързана тетрадка. Изпра-вил се Али 
пред султана, поклонил се и попитал: 

– Ваше Величество, трябва ли да се подпиша? 

– Разбира се! – отговорил Султана 

– Но аз съм неграмотен, Ваше Величество! – големците започнали да се смеят, 
помислили, че е шега, а Али най-спокойно му отговорил: 

– Не мога да взема ордена, ако бях грамотен, още щях да бъда теляк в градската 
баня. 

Смутеното висше общество сторило път на Али да излезе. 

– Това беше приказката, другарю директор, като не ме приемате да уча, няма да 
умра от глад и станах да си ходя, а той написал бележката, подаде ми я и ме 
изпрати при Иванов да ме запише. 

Благодарение на тази приказка станах ваш колега. 

	


