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 Миньорският квартал  беше разположен по течението на плитката рекичка, която пореше 

гръдта на планината и я разделяше на две. Склоновете се спущаха към реката, сякаш тръгнали да 

пийнат от прохладните й води. Там, където се извиваха меандрите й и се образуваха по- широки 

площадки бяха издигнати блоковете и бараките, в които живееха миньорите със семействата си. 

Между жилищните сгради бяха се запазили тук- там букови дървета, а към единствената улица се 

слизаше по криволичещи пътеки. Създаваше се усещането за вилно селище, в което хората  

пребивават за кратко, колкото да си починат. 

    Всеки ден по тази улица в минното селище хората срещаха възрастен мъж с побелели 

мустаци и олисяла глава . Беше доста висок, слаб, с изправена като на военен стойка. На главата си 

носеше меко таке , от тези, които са носили още преди десетилетия  изисканите френски мъже. 

Това му бе останало  от времето, когато учеше медицина в Париж.Бяха изминали много години 

оттогава, но той не можеше да се раздели с него. Беше си донесъл оттам няколко и сега пазеше 

последното като очите си.Пенсионира се и мислеше да се отдаде на любимите си книги. Оказа се, 

че пенсията не стигаше, за да издържа по- малкия си син, който още беше студент. Налагаше се да 

отложи заслужената почивка с няколко години.Eто защо от година работеше в кварталната 

лечебница.Грижеше се за здравето на хората, които живееха тук и за работниците от близкия 

рудник.Свикна бързо с тях и знаеше за проблемите на повечето от живеещите в квартала. 

 Сприятели се с Иво и жена му. Иво беше млад, нямаше още тридесет години. Беше висок, 

строен мъж, с  деликатна фигура  на интелектуалец. Беше вечно засмян и заразяваше с усмивката 

си и своите събеседници.  Той страдаше от язва на стомаха и докторът му набавяше лекарства 

чрез свои колеги от столицата. Често ходеше в дома му. Беше му приятно да общува с младите 

хора, които го приемаха като свой роднина. Иво беше останал много рано кръгъл сирак. Беше го 

отгледала по- голямата му сестра. Сега се радваше на възрастния човек като на  баща. Имаше две 

малки деца с разлика  по- малка от година. Когато таткото беше на работа, майката не успяваше да 

извежда децата навън, защото и двете още не можеха да ходят. На помощ дойде дядо доктор. След 

като привършеше с прегледите в амбулаторията, тръгваше на домашни посещения по единствения 

възможен маршрут.Ходеше най- често при бебетата и децата до три години. Всеки път щом 



стигнеше до квартирата, в която живееха приятелите му, гушваше по- голямото от децата им и 

продължаваше обиколката. Това траеше почти два часа. Около обяд идваше отново в дома им и 

обикновено се провеждаше такъв разговор: 

 -Нахрани ли твоето? 

 -Да, докторе.  

 -Сега нахрани и моето!- и подаваше на майката миниатюрното човече, което беше разнасял 

като кукла, за да поеме повече слънце и да има майка му време да приготви ядене за малките. 

 Това се превърна в нещо като ритуал, който се повтаряше всеки ден, дори и когато не беше 

на работа. Бяха свикнали едни с други и не можеха без да се видят, макар и за кратко. 

 Един ден след работа Иво се отби при доктора.Той  му се беше обадил, че са дошли 

лекарствата, които е поръчал. Когато влезе, възрастният мъж се зарадва и тръгна към спешния 

шкаф, в който беше ги заключил. Не щеш ли , ключето се счупи и той се завайка, защото не можеше 

да използва шкафа, ако се наложи. Иво с усмивка се приближи. Взе  една пинсета от кутийката, 

която стоеше на бюрото, направи някакви движения, които само той си знаеше и вратичката се 

отвори. Докторът се зарадва като дете. 

 -Браво! Толкова си сръчен! Бях се притеснил, а ти успя! Благодаря ти! 

 -За мен това е нищо- продължаваше да се смее Иво. – За тая работа имам седем години зад 

решетките! 

 Възрастният човек изтръпна. Беше чувал, че някои от работещите в мините са били в 

затвора за разни провинения. Уплаши се. Как е могъл да го допусне до себе ! 

 А Иво си тръгна, като се бе засмял до ушите за нещо, което само той си знаеше. 

 Няколко дни докторът не се появи в дома на приятелите си. Жената се чудеше какво ли му 

се е случило. Тревожеше се да не се е разболял, но нямаше как да отиде и да разбере причината за 

дългото отсъствие. 

 А възрастният човек всяка вечер влизаше в кръчмата, която служеше и за квартален клуб. 

Седеше над изветрялата чаша с лимонада и се чудеше кого да попита за  Иво. Тази вечер не 

издържа и се обърна към всички, които бяха вътре. 

 -Абе, хора, Иво изглежда толкова свестен мъж, а е лежал в затвора за кражба! 

 Изведнъж избухна залп от смях. Миньорите, свикнали да живеят в напрежение под земята, 

не умееха да сдържат емоциите си и сега малкото помещение се тресеше от гръмкия им смях. 

 -Докторе, той ли ти каза това?-  попита сериозно  бай Васил. 



 -Да, той ми каза. Бил е там цели седем години! 

 -И ти му повярва? Знаеш ли, че е брат на Гошо Локума? Това са  момчета, които умеят да 

се шегуват !Някой път пресоляват майтапите си, но никога не са вършили нищо лошо.Та Иво е 

пораснал пред очите на всички!.Това е най- честното момче тук! Торба с пари да намери, няма да я 

пипне! Как си могъл да му се вържеш така? 

 Като че огромен товар се смъкна от плещите на доктора. Почувства се засрамен, че  

толкова лесно е повярвал на казаното. В неговите среди такива шеги нямаше. Навярно това беше 

причината за лековерието му. Трябваше час по-скоро да отиде да ги види!Дано не са разбрали 

причината за отсъствието му!Как щеше да ги погледне в очите сега? Стар човек, а така лекомислено 

да повярва на някаква шега! Трябваше да поправи допуснатата грешка! 

 Още на следващия ден позвъни на вратата. Показа се жената на Иво. Зарадва се като видя, 

че е жив и здрав. Покани го и го почерпи. А той, сякаш нищо не се бе случило попита: 

 -Готово ли е моето за разходка? 

 -Разбира се! Чака от половин час. 

 -Да тръгваме тогава. А ти се погрижи за твоето! 

 Времето беше много хубаво! Грееше ярко слънце, което блестеше като златен диск върху 

синята коприна на родопското небе. Над най -далечния връх беше кацнало бяло пухкаво облаче. 

Ако го духнеше някой и щеше да се понесе като перце над върховете на бориките. 

 Старият доктор гушна малкото момиченце и тръгна на своята обиколка сред  пациентите си, 

за които бдеше като грижовен дядо. Беше му леко на душата. Имаше късмета да живее сред добри 

и честни хора. Какво по- хубаво от това! 

 

 


