
Два шамара 

 

Татко беше много добър и благороден човек. А аз съм едно от малкото 

деца, които твърдят, че сами са избирали родителите си. Като малка татко 

понякога ми рисуваше запетайки върху кутията си цигари „Слънце” и ме 

наричаше: „На татко запетайката”. След като понапълнях, ми викаше 

галено: „Шише”. Аз уж му се сърдех, но всъщност това беше много мило. 

Бях кротко момиченце, но се оказа, че помня две бели, за които изядох два 

заслужени шамара от него. Те не ме заболяха физически, но още ме стяга 

душата. По-късно разбрах, че и него го са разболяли. Татко толкова ме 

обичаше, че май малко ме бе поразглезил и не даваше прашинка да падне 

върху мен. Но шамарите си ги биваше и сама си ги изпросих. 

От малка обичам да пазарувам. Пращаха ме за хляб, лимонада, разни 

дребни неща и от рестото да си купя дъвка или нещо друго. Веднъж татко 

ми даде пари и ме помоли да купя един шаран. Обясни ми на кой магазин 

да отида и ако няма, да не взимам. Риба наистина нямаше, но до 

хранителния магазин беше детският. Харесах си една кукла и без да му 

мисля много, си я подарих. Имах безброй кукли и какви ли не играчки, но 

както се казва „Око насита няма”, особено детското. Когато се прибрах, му 

се похвалих, а този благ човек, който и на мравката път сторваше, се ядоса, 

попита ме какво ще ядем и ми заши едно шамарче. Веднага разбрах, че 

беше прав и много се засрамих. Почувствах се виновна както никога 

дотогава. Мисля че за първи път разбрах значението на парите и че те са 

нужни не само за развлечение, но и за храна. Грабнах новата кукла, 

намразих я и я скалпирах. Тя нямаше вина, но си го изкарах на нея. 

Пораснах и за съжаление пропуших. На първите избори след завършване 

на гимназия с любимата ми детска приятелка, с която и досега споделяме 

всичко, се почувствахме пълнолетни, зрели и самостоятелни. Излязохме на 

кафе и решихме, че нещо ни липсва. Станах, купих един „Средец” от 

леките и запалихме. Хареса ни. 

След две години преди рождения ми ден – първия ми осъзнат 

двайсетгодишен юбилей, татко решил да ми купи касетофон и тръгнал да 

избира, за да ме изненада. Видя ме в едно заведение с цигара. Ами сега?!... 

Прибрах се вкъщи разстроена. Седнах да свиря. Блъсках пианото и плачех. 

Мама ме попита, какво е станало. Разказах ѝ и тя ме успокои. Цяла вечер 

татко не ми проговори. И двамата имахме безсънна нощ. На другата 

сутрин смутолевих „Добро утро…” А той ми отговори с втория шамар 

навръх рождения ми ден. Прегърнахме се и си простихме. Вместо 

касетофон получих шамар и прегръдка. 

Минаха пет години. Не можах да спра цигарите заради него. Два пъти съм 

опитвала заради себе си – без резултат. С татко често пушехме заедно и ми 

купуваше цигари. Тогава работех. И той ходеше на работа. Винаги сутрин 

намирах на масата шепа дребни или левчета от татковото портмоне. 



Татко ме научи, че за всичко в този живот трябва да се плаща. Него 

отдавна го няма. Но съм сигурна, че бди над мен от Рая. 
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