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При сладоледа 

 

Веднъж съвсем случайно се срещнаха три чудни човечета — 

Мъхеста брада, Полуобувка и Маншон. Те бяха толкова дребни на ръст, че 

когато се събраха при продавачката на сладолед, тя ги взе за някакви 

джуджета от приказките. Пък и наистина правеха странно впечатление. 

Мъхеста брада имаше мека брада от мъх, по която растяха чудесни 

червени, макар и миналогодишни, боровинки. Полуобувка носеше обувки 

с отрязани носове, 

та да може да върти 

накъдето поиска 

пръстите на краката 

си. А Маншон бе 

навлякъл огромен 

маншон, от който 

навън стърчаха 

само върхът на 

главата и крайчецът 

на петите му. И ето 

те вече лижеха сладоледа и любопитно се взираха един в друг. 

— Извинете — не се стърпя и пръв се обади Маншон, — може и да 

греша, но струва ми се, че има нещо много общо между нас. 

— Ами сигурно, защото и тримата сме си едни и същи смелчаци — 

съгласи се Полуобувка. 
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Мъхеста брада откъсна от брадата си няколко боровинки и ги подаде 

на новите си познати. 

— На сладоледа му отива киселичко — добави той. 

— Ако нямате нищо против, нека пак да се съберем, а? — предложи 

Маншон. — Ще си сварим какао и ще си побъбрим. 

— Чудесно! — възкликна Полуобувка. — И аз бих ви поканил, но си 

нямам дом. От дете се скитам по света. 

— Като мене — промълви Мъхеста брада. 

— Какво съвпадение! — ахна Маншон. — И при мен работата е 

горе-долу така. Май ние и тримата сме родени пътешественици. 

Той хвърли книжката от сладоледа в кошчето за смет и вдигна ципа 

на маншона си, който бе тъй направен, че да се отваря и затваря с цип. 

Като изядоха сладоледа, Полуобувка попита: 

— Не смятате ли, че трябва да се сдружим? Да се пътешества в 

компания е много по-весело. 

— Ама разбира се — с радост се съгласи Мъхеста брада. 

— Просто чудесна идея! — просия лицето на Маншон. — Направо 

крилата мисъл. 

— Значи, решено — отсече Полуобувка. — Само че хайде, преди да 

вземем генералното решение, да си купим по още един сладолед. 

Мъхеста брада и Маншон веднага се съгласиха. 

После Маншон пак взе думата: 

— Знаете ли, аз имам автомобил. Можем да го превърнем в къщичка 

на колела, какво ще кажете? 

— О-о! — проточи Мъхеста брада. — Иска ли питане? 

— Нямаме нищо против — потвърди и Полуобувка. — Много е 

удобно да се пътува с автомобил. 

— Ама ще се съберем ли в него и тримата — замисли се Мъхеста 

брада. 

— То е нещо като автофургон — успокои го Маншон. — Ще има 

достатъчно място. 

Полуобувка закачливо свирна през зъби: 

— Наредихме се! 

— Да — облекчено въздъхна и Мъхеста брада. — В края на 

краищата, както се казва, щом е тесен домът, сърце да е широко. 

— А къде се намира сега този дом на колела? — обърна се 

Полуобувка към Маншон. 
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— До пощата — отвърна той. — Преди малко изпратих две дузини 

писма. 

— Две дузини! — зачуди се Мъхеста брада. — Толкова много 

приятели ли имаш? 

— О, не, напротив! — смутено се усмихна Маншон. — Нямам 

никакви приятели, пиша сам на себе си. 

— Изпращаш си писма до теб! — на свой ред се зачуди Полуобувка. 

— Там е работата, че много обичам да получавам писма — каза 

Маншон. — Но си нямам приятели, безкрайно самотен съм и затова реших 

да си пиша сам. Изпращам всичко „До поискване“. Пускам писмата в един 

град, пътувам до другия и там получавам кореспонденцията си. 

— Във всеки случай това е много оригинален начин за водене на 

кореспонденция — отбеляза Мъхеста брада. 

— Наистина хитро измислено — съгласи се и Полуобувка. — Да си 

вземем ли по още един сладолед? 

— Непременно — отвърна Мъхеста брада. 

— И аз нямам нищо против — рече Маншон. — Но сега да опитаме 

шоколадовия сладолед. Малко по-скъп е, но заради тази наша неочаквана, 

чудесна среща си струва да прежалим някоя и друга пара. 

Всеки от тях си поръча шоколадов сладолед. 

— Хубав е — наруши настъпилото мълчание Мъхеста брада. — 

Къде-къде по-вкусен от обикновения. 

— Хммм — изсумтя Полуобувка. 

— Просто превъзходен крем — съгласи се и Маншон. 

— Как? — изненадан го изгледа Мъхеста брада. — Крем ли каза? 

Ядем шоколадов сладолед, ако не се лъжа. 

— Много ви моля за извинение — смутено промълви Маншон. — 

Наистина шоколадовият сладолед не е крем. Но аз, когато съм особено 

развълнуван, много лесно обърквам имената на сладките неща. 

— Защо се вълнуваш тъй, когато ядеш шоколадов сладолед? — 

зачуди се Мъхеста брада. — Какво има тук да се вълнуваш? 

— Но аз не заради сладоледа — обясни Маншон. — Просто от 

радост, че се запознахме. Това ми е тъй приятно, както се казва. Целия си 

живот прекарах в самота и ето изведнъж открих такива мили приятели. Как 

да не се вълнувам. 

— Възможно е — обади се и Полуобувка. — Но сега пък 

шоколадовият сладолед ме разтресе от вълнение. 
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Той наистина трепереше и лицето му бе посиняло. 

— Май множко ти дойде сладоледът — забеляза Мъхеста брада. 

— Да, тъй е — съгласи се Полуобувка. 

— Повече не бива да ядеш — изплашен викна Маншон. — Ако 

трябва, ще си вземем сладолед за вкъщи. Имам си хладилник в моя 

автофургон. 

— Тъй ли? — ахна Мъхеста брада. 

— Браво! — плесна с ръце Полуобувка. — Ще се запасим поне за 

осем седмици. 

— Но има още нещо — продължи Маншон. — Хладилникът работи 

само когато автофургонът е спрян. В движение моторът страшно много го 

затопля. 

— Хммм! — измънка Полуобувка. 

— Какво ще правим? — запита Маншон. 

— Е, в такъв случай ще минем и без запасяване — намръщи се 

Мъхеста брада. 

— Няма как — съжали Маншон. — Но не искам да ви натрапвам 

своето мнение. 

— Ох, пръстите ми скоро ще се превърнат в ледени висулки — 

оплака се Полуобувка. — Дано да ги сгрея някак в този автофургон. 

— Да вървим значи — махна с ръка Мъхеста брада. — Честно 

казано, горя от желание да видя тоя автомобил. 

— Благодаря — кой знае защо отвърна Маншон. 

И те тръгнаха.  

*** 

 

 

 

Автомобилът на Маншон 

  

 Малкият червен автофургон на Маншон беше гариран до пощата. 

Около него се въртяха млади момчета и между тях няколко възрастни. Как 

ли не се мъчеха да узнаят марката и произхода на този автомобил, но 

никому не се удаде да отгатне това. 

Без да поглежда към тълпата, Маншон пристъпи до вратичката и я 

отвори. 

— Моля заповядайте — покани приятелите си той. 

И недочакали да повтори, те веднага влязоха вътре. 
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— Оо! — възкликна Мъхеста брада, като се заоглежда възхитен. — 

Охооо! 

Други думи той не успя да намери. 

А Полуобувка тихичко извика: 

— Браво! 

— Чувствайте се като у дома си — усмихна се Маншон. 

— Дом, дом… — прошепна Полуобувка като зашеметен. — Тази 

думичка звучи в ушите ми още по-сладко от „шоколадов сладолед“. Най-

после след толкова странствания попаднах в свой дом. 

В автофургона на Маншон наистина всичко, до най-малката 

дреболия, будеше приятно чувство за уют. Сякаш това бе не автомобил, а 

малка удобна къщица. Грижливо оправеното легло бе покрито с 

пъстроцветно одеяло. На масичката под прозореца бяха натопени в 

порцеланова ваза яркожълти лалета, имаше и една снимка на Маншон в 

стъклена рамка. 

— Моето по-добро „Аз“ — кимна той към своя портрет. 

Наоколо бяха окачени други снимки, най-вече на птици и животни. 

Мъхеста брада се зае веднага с голям интерес да ги разглежда. В същото 

Време Полуобувка реши, че непременно ще трябва да се снима. 

Изведнъж Маншон доби загрижен вид. 

— Жалко — рече той. — Но откровено казано, освен това легло, аз 

имам още само едно походно. И някой от нас ще трябва да преспива на 

пода, но ние можем и да се редуваме. 

Мъхеста брада решително махна с ръка. 

— Остави тия работи, не се кахъри! Аз нито веднъж до сега не съм 

лягал в  легло. Винаги съм спал сред природата, на открито. 

— И през зимата ли? — недоверчиво запита Маншон. 

— И през зимата — отвърна Мъхеста брада. — До първия сняг 

брадата ми тъй избуява, че студът не ме плаши. 

— Е, тогава всичко е наред — зарадва се Полуобувка. Но едва изрече 

това и се задави от кашлица. Така здраво го затресе, че думичка не можа да 

продума повече. 

— Видя ли — упрекна го Мъхеста брада, — занапред да ядеш по-

малко сладолед. 

— Вярно — съгласи се Полуобувка, като все още покашлюкваше. — 

Всеки път, щом малко хапна от този проклет сладолед, ме започва 

кашлицата. 
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— Ами защо не се откажеш от него? — ласкаво го изгледа    

Маншон. — На тоя свят има толкова други сладки неща. 

— Като крем например — злорадо се ухили Полуобувка. — Цял 

живот само крем ли ще ям? 

— Не се заяждайте — решително се намеси Мъхеста брада. — Я по-

добре да измислим нещо против тази кашлица. Къде може тук да се стопли 

вода? 

Маншон кимна: 

— Имам нагревател. В кухнята, ей зад това перде. 

Той дръпна завесата и всички видяха да виси, закачен на кука, 

нагревател с дълъг шнур. Имаше и полица със съдове — тенджери, тигани 

и разни други кухненски прибори. Там беше и хладилникът, за който бе 

споменал Маншон. 

— Нагревателят е, тъй да се каже, гордостта на нашето домакинство 

— продължи Маншон. — Толкова е мощен, че може да загрее, ако 

поискаш и цяло езеро. Но за съжаление си има една особеност — работи 

само тогава, когато автомобилът е в движение. Честно казано, това е 

голямо неудобство. Ами трудно е в едно и също време да стоиш зад 

кормилото и да наглеждаш нагревателя. 

Но Мъхеста брада го прекъсна: 

— Сега вече ще живеем тримата. Ти ще можеш спокойно да си 

въртиш кормилото, докато ние с Полуобувка боравим с нагревателя. 

— Наистина ли ще си сварим крем? — оживи се Полуобувка. 

Мъхеста брада се усмихна: 

— Ти няма цял живот да ядеш само крем, я! Днес например ще ти 

сварим нещо по-горчиво, изобщо страшно горчиво. 

— Я слушай — понечи да възрази Полуобувка, но нов пристъп на 

кашлица го задави. 

И този път тъй здраво го раздруса, че нещо изскочи из пазвата му и 

се търкулна на пода. Това бе една малка дървена мишка на четири колелца. 

— Каква хубава играчка! — удиви се Маншон. 

— Досега тя ми беше единственият другар — засмя се Полуобувка, 

но кашлицата отново го задави. — Понякога я теглех на връвчица след 

себе си, та да не съм самичък в пътешествията си. 

— Много добре те разбирам — каза Маншон. — Та нали и аз досега 

влачех тежкия ярем на самотата. Всичко ми е съвсем ясно — тази малко 
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скромна играчка е била твой спътник в безкрайните ти странствания и е 

стопляла бедното ти сърце сред суровите ветрове на Севера. 

Мъхеста брада неспокойно се размърда: 

— Да се залавяме за работа сега, че иначе от тази кашлица 

Полуобувка може и да се задуши. 

Полуобувка прибра в пазвата играчката си и умърлушено се загледа 

в Мъхеста брада. 

— Какви горчиви мътилки си намислил да ми свариш, по дяволите? 

— Само чай от еленов мъх. Най-доброто средство против кашлица е 

отварата от еленов мъх. 

— Имам ти пълно доверие — намеси се в разговора и Маншон. — 

Но откъде ще го вземеш този мъх? Чувал съм, че не расте във всяка гора. 

Мъхеста брада му намигна хитро: 

— Я се вгледай малко по-отблизо в брадата ми! Няма ли в нея от 

най-хубавия мъх? 

— Има! — провикна се Маншон. 

Поредният пристъп на кашлицата не се появи повече, като че ли само 

един поглед към еленовия мъх подейства целебно на Полуобувка. Все пак 

той много не вярваше на този чай. Изгледа изпод вежди Мъхеста брада и 

попита: 

— А не ти ли е жал за брадата? Няма да е тъй хубава, ако отрежеш 

един кичур от нея. 

— Не е необходимо да режа — поясни Мъхеста брада. — Първо ще 

загреем водата, а после, ей тъй, ще потопя крайчеца на брадата си в нея, 

докато се получи еленова отвара против кашлица. 

— Я гледай ти! — тежко въздъхна Полуобувка. 

Мъхеста брада свали от полицата най-голямата тенджера и я напълни 

с вода. После сложи нагревателя в нея. 

Маншон зае мястото си зад кормилото. 

— Да започваме! — тържествено обяви той и натисна газта. 

*** 

 

 

Задръстването 
 

 Автомобилът на Маншон се залута безцелно из града, защото 

смелчаците и без това нямаха никаква друга работа, освен да сгреят вода за 

чая. 
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— Засега най-важното е да се избавим от кашлицата на Полуобувка 

— рече Мъхеста брада. — После ще имаме доста време да обмислим кой 

път да хванем. 

Той държеше нагревателя за дръжката и нетърпеливо го местеше 

насам-натам из тенджерата. Полуобувка го гледаше умърлушено: 

— Може би ще трябва да се отбием в някоя аптека — обади се иззад 

волана Маншон. — Там имат разни таблетки и сиропи против кашлица. 

— А много ли е горчив този чай от еленов мъх? — предпазливо 

попита Полуобувка. 

— Страшно е горчив — кимна Мъхеста брада. — Е, няма друго 

лекарство с толкова полезни горчила, колкото ги има в отварата от еленов 

мъх. 

— То кашлицата сякаш вече ми попремина — рече Полуобувка, но в 

същия миг се разкашля, даже по-силно от преди. 

Но Мъхеста брада решително възрази: 

— Против кашлица най-добре помага отварата от еленов мъх. 

Оставете ги тия изкуствени таблетки и сиропи. Природата е такава 

съкровищница! И защо растат лечебните билки в нея? Всичките ни беди 

идват от това, че сме обърнали гръб на природата и използваме някакви си 

таблетки. В края на краищата и ние самите сме частица от природата. И 

даже тази кашлица например, и тя си е природно явление. А естествената 

кашлица трябва да се лекува с естествена отвара от еленов мъх. 

Когато завърши тази тирада, Мъхеста брада се вгледа в тенджерата и 

забеляза, че от водата се вие лека пара. 

— Ей сега ще потопя брадата си — обърна се той към Полуобувка. 

— Скоро ще се избавиш от своята страшна кашлица. 

— Колкото е по-дълбока кашлицата, толкова по-добра ще бъде 

помощта — засмя се Мъхеста брада, като не изпускаше тенджерата от очи. 

— Вече се появиха мехурчета, този нагревател ще свърши наистина добра 

работа. 

Но изведнъж спирачките изскърцаха и колата се закова на място. 

— Какво стана? — попита стреснато Мъхеста брада. 

— Задръстване — отвърна Маншон. 

Полуобувка се залепи веднага на прозорчето. 

— Ухаа, какво задръстване! — ухили се той. — Никога досега не съм 

виждал нещо подобно. 
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— И то тъкмо сега, когато водата вече завираше — затюхка се 

Мъхеста брада. — Ако постоим още малко, чаят съвсем ще изстине и 

тогава ще трябва да започваме всичко отначало. 

— За съжаление нищо не може да се направи — отвърна Маншон. — 

Изходът е задръстен. 

— Моята кашлица може и от само себе си да премине — заяви 

Полуобувка. — Така че ви моля да не се безпокоите за това. 

Мъхеста брада обаче сякаш нищо не чу. 

— Гледай да заобиколим някак си — викна той на Маншон. — Поне 

за Полуобувка помисли. 

— Съчувствам на Полуобувка от цялото си сърце и с болка си мисля 

за неговата нещастна съдба — отвърна Маншон. — Не е шега работа това 

да обикаляш сам-саменичък света с една дървена мишница за другар. 

— Аз говоря за кашлицата на Полуобувка — сопна му се Мъхеста 

брада. 

— И за кашлицата също — кимна Маншон. — Не стига, че е живял 

толкова самотен, а сега пък и тази кашлица. Но какво да направя — 

невъзможно е да заобиколя, няма откъде да се промъкна. 

— Обръщай тогава назад — махна с ръка Мъхеста брада. 

Маншон хвърли поглед към огледалото. 

— И отзад пътят вече е отрязан, виж да се убедиш сам. 

Мъхеста брада въздъхна, остави тенджерата и седна до Маншон на 

първата седалка. Сега и сам той се увери. Докъдето поглед стигаше, цялата 

улица бе претъпкана с коли. Кола до кола, една до друга, една след друга. 

И все или цистерни за мляко, или хладилници за риба. Една цистерна за 

мляко до друга цистерна за мляко. Един хладилник за риба до друг 

хладилник за риба. Цистерна за мляко и хладилник за риба, хладилник за 

риба и цистерна за мляко. Бре, мляко и риба, мляко и риба, риба и мляко… 

Коли отпред, коли отзад. Пълно задръстване. Не може да мръднат нито 

напред, нито назад. 

— Как е станало това наистина — зачуди се Полуобувка. 

Маншон сви рамене. 

— Водата за чая съвсем изстина — затюхка се Мъхеста брада. 

Нямаше как, трябваше да чакат. И проседяха търпеливо близо час, но 

положението не се промени. Струпването бе все тъй гъсто и автомобилите 

се бяха придвижили едва на двайсетина крачки. 
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— Трябва някой от нас да разбере какво се е случило — реши най-

после Маншон. — Във всеки случай трябва да има някаква причина за 

такова голямо задръстване. 

— Причината се крие единствено в нашето отдалечаване от 

природата — каза Мъхеста брада. — Хората обърнаха гръб на природата и 

все удобства търсят. Мързи ги да ходят пеша и са направили толкова много 

коли, че по улиците няма къде да стъпиш от тях. 

— И ти самият си се наместил удобно в един такъв автомобил — 

засмя се Полуобувка. 

— Какво чудно има в това? — сопна му се Мъхеста брада. — Ти май 

забрави, че аз седя тук, за да ти сваря чай от еленов мъх. Какво се хилиш 

такъв! Ще се смееш после, като си сръбнеш от чая. 

— Моля те, не се тревожи — примирително рече Маншон. — 

Тревогите не водят към нищо добро. Аз например щом се развълнувам, 

обърквам имената на някои неща. Я по-добре да излезем навън като добри 

приятели и да разберем как се е стигнало до такова задръстване. 

Полуобувка и Мъхеста брада не възразиха и излязоха на улицата. До 

един телеграфен стълб двама шофьори пушеха със скучаещ вид. 

— Здравейте, момчета! — свойски се обърна към тях Маншон, сякаш 

му бяха стари познати. — И вие ли заседнахте тук? 

— Така изглежда във всеки случай… — отговори единият. 

Върху лакираната му фуражка блестяха няколко рибени люспици, 

което показваше, че той е шофьор на хладилен камион за риба. 

А другият пък, който лъхаше на прясно мляко като сукалче, каза: 

— Обикновена история. 

— Ах, обикновена история — намеси се в разговора и Полуобувка. 

— Често ли се случват тук такива неща? 

— Непрекъснато — отвърна шофьорът на рибния камион. 

Но човекът, който шофираше цистерната за мляко, обясни по-

подробно: 

— Цялото това зло идва от навика на една смахната старица да храни 

котките. При нея се събират котките от целия град и тя поръчва за тях риба 

и мляко с камионите. Обикновена история, както вече ви казах. 

— Точно така — заключи шофьорът на камиона за риба. 

— За първи път чувам за такава голяма любов към животните — 

ококори очи Полуобувка. 
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— И аз обичам животните — рече Мъхеста брада. — Даже твърде 

много ги обичам. Но мисля, че и най-голямата любов трябва да има 

някакви граници. 

— Може да се обичат една, две, в краен случай даже три котки — 

добави Маншон. — Но повече, това е вече прекалено. 

— Да разбира се — съгласи се шофьорът на камиона за риба. — 

Само като си помисля колко прясна риба съм стоварил за тях! 

— Но защо тази старица е решила да храни цяла глутница котки? — 

недоумяваше Полуобувка. 

Шофьорът на камиона за риба сви рамене. 

— Навярно така е свикнала вече — предположи шофьорът на 

цистерната за мляко. — Можеш ли разбра какво може да хрумне на един 

стар човек. Всеки търси щастие посвоему. 

— Искам да го видя аз това особено щастие със собствените си     

очи — рече Мъхеста брада. — Яда отидем там. И без това сега нищо не 

можем да правим. 

Интересът към чудната старица и нейните котки завладя смелчаците. 

Те сърдечно се сбогуваха с двамата шофьори, гарираха колата си до самия 

тротоар и се запътиха към този невиждан пир на котките. 

*** 
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