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 Косто беше на пределна възраст, но не му беше драго да си признае, 

че изостава от младите. Все  се пишеше, че всичко знае и от всичко 

разбира. Заучаваше, например,  наизуст рождените дати на видни личности 

и като видеше някой съученик на внука си, започваше да му задава 

набелязаните въпроси: 
 - Кажи ми , момко,  на коя дата и къде е роден Фидрих Енгелс?  
 - Не зная – отвръщаше момчето и се изчервяваше. 
 - Фридрих Енгелс е роден на 28.ноември 1820 г. във Вупертал, 

Германия. Той е бележит немски философ, икономист и революционер. 
 - А Яне Сандански знаеш ли кога е роден? 
 - Ами не зная -  признаваше отново момчето, навело виновно глава. 
 - Той е роден на 18 (30) май 1872 г. в най северната част на Шемето , 

село Влахи, Мелнишко. Бил е третото дете. 
 - Стига бе, дядо, моят съученик да не е дошъл на изпит при теб!- 
кореше го внукът му.-  От както се помня ти все едно и също си знаеш. 
 - Не е така, трябва повече да четете! 
 - А знаеш ли този знак какъв е? – показа му знака затворена улица 

момчето, което в момента караше курса за шофьор. Дядото излезе от 

стаята, помисли, колкото помисли, но така и не намери отговор. 
 От този ден в главата на дядото се роди идеята да  изкара курсовете 

за шофьори. 
 - Трябва повече да учиш, за да настигнеш по-младите – без 

заобиколки му каза инструкторът. 
 - Ти подиграваш ли се с мен?! – подскочи като ужилен Косто. – Я ми 

кажи тогава знаеш ли кога е роден Яне Сандански? 
 - Ние тук не учим кой виден българин кога е роден. Тук се изучават 

правилника за движение, пътните знаци и шофирането. 
 - Виждаш ли, че и ти не знаеш всичко? – се опита да се „изхвърли” 

Косто. 
 Дните на курса минаваха, на възрастния човек  му беше  трудно, но 

котка на гърба си пада ли! Дойде време за изпита. Шесдесет и пет 

годишният мъж най-прилежно четеше правилника за движение и 

решаваше листовки, но... Още на първият изпит бе скъсан на листовките, а 

после и на градското кормуванена. Едвам преживя несполуката си,а 

оправданията му не „хванаха дикиш” пред никого. 
 Дойде време за поправителния изпит. И пак грешки  на листовките! 
Когато се качи в колата за градско кормуване извади от джоба си лепенки. 
Сложи ги на педалите. На таблото залепи описания за скоростите. Събу си 

обувките. 



 - Те така, сега по чорапи по-добре ще усещам педалите – съвсем 

сериозно и с хъс каза Косто. 
 - А аз мисля, че е по-добре да слезеш от колата – съвсем сериозно му 

каза инструкторът. -  От теб шофьор няма да стане. Иди си учи рождените 

дати на личностите! 
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