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МИСЛИЧКИ II 

(№ 1 ▬1.01.-7-01.2018) 

 

Винаги на 1 януари си давам сметка, че пред мен потенциално предстоят 365 дни, 

стотици проблеми и предизвикателства, хиляди мечти и желания и... само една, 

но всепоглъщаща и даваща всичко, любов. 

***** 

Старата година си тръгна с бавна стъпка – остаряла, погрозняла, хулена и 

хвалена, отритната и прегръщана. На нейно място дойде и застана усмихнат 

хлапак – новата година. И нито ние хората, нито тя – новата година – си даваме 

сметка, че един ден и този хлапак ще си тръгне по същия начин, както 

предшественицата му.  

***** 

Никога няма да разбера, защо хората сме толкова глупави. Радваме се на новата 

година, възлагайки на нея всичките си надежди, а не на нас самите. А дали 

изобщо някой, някога се е запитал: кога новата година започва да се превръща в 

стара? Лично аз винаги изпитвам тъга, когато настъпва нова година, защото това 

е знак, че остарявам и съм се доближил с година по-близо да края. И каквито и 

съвети да ми давате, както и да се старая да не виждам тази истина, тя съществува 

и не се нуждае от моето одобрение или неодобрение, от моите самоилюзии. Тя 

просто е символ на този факт, на самата себе си. 

***** 

Всяка нова година отварям нова страница от живота си. И се надявам, че ще 

направя така, че историите, които ще запиша ще бъдат по-щастливи и по-

успешни, като си давам ясна сметка, че всяка малка история я създавам сам, 

изживявам я аз и накрая пак аз я вписвам в моята житейска книга. И няма 

толкова голямо значение кого срещам по пътя си, в какви ситуации попадам, 

защото в крайна сметка изборите за тях правя аз. Дори изборът да сведа до 

минимум едноизмерните избори, е мой. 

***** 

Новата година няма способността да заличава старите проблеми и дългове, 

старите грешки и последиците от неуспехите ни. 

***** 

Мъдрите и смелите хора не се нуждаят от нова година, за да променят и да се 

променят. 

***** 
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Смяната на една дата с друга не променя нищо, освен определени цифри в 

календара.  

***** 

Никога не си пожелавам нищо за новата година само защото така е прието. 

***** 

Нито изучаването, нито борбата с чуждата глупост ни правят по-умни.  

***** 

Предпочитам аз да се шегувам с живота, а не той с мен. 

***** 

В устата на някои хора – особено на политиците, единствено тишината звучи 

приемливо. 

***** 

Мълчанието може да се приеме и като символ на липси и дефицити. 

***** 

Двуличниците всъщност винаги имат едно лице и то е... фалшиво. 

***** 

Човек може да даде втори, трети, дори четвърти шанс на някой. Но пети – не. В 

него няма никакъв смисъл, освен глупостта на даващия пети шанс. 

***** 

Човекът е като храната – ако на никой не е вкусна и никой не я иска, се разваля. 

***** 

Искам да живея и се старая да живея така, че в живота ми да има повече 

„благодарение на теб“, отколкото „въпреки теб“. 

***** 

Да сте чели приказка, в която рибарят, хващайки златната рибка, да я пита: 

„Какво би те направило щастлива?“ И аз не съм чел. А е толкова простичко да 

попитаме човека до нас, който непрекъснато прави чудеса, за да ни е добре. 

***** 

За да понесем по-леко физическата или духовната болка, е необходимо да й 

придадем смисъл.  

***** 

Ако гледате напред, само защото някой Ви е казал, че там е Раят на Земята, но 

очите ви са затворени от страх, никога няма да го откриете. 

***** 

Търтеят пиянства! Пчелата постоянства! Кой е виновен в това? 

***** 
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Скуката обикновено е признак за сериозни и широкообхватни духовни, 

ментални и ценностни дефицити. 

***** 

Огромното преимущество на лекаря е в това, че той не е длъжен да следва 

собствените си съвети – казва Агата Кристи1. Вярно е, но също така е вярно, че и 

пациентите му не са длъжни да следват съветите му, особено ако също са лекари. 

***** 

Лекарят е ангел, когато ни лекува и лечението му дава чудесни резултати. Но 

веднага се превръща в сатана щом поиска възнаграждението си. 

***** 

Ако парафразирам Гален2 ще кажа, че лекарят е помощник, а не господар на 

природата. 

***** 

Засега медицината и лекарите не са в състояние да удължат живота на човека, но 

са гении в удължаване на болестта и боледуването.  

***** 

Компютъризацията и стандартизацията убиват мислещите системно лекари. 

***** 

Забелязали ли сте, че мнозинството българските политици са с тежки хронични 

заболявания, най-важните сред които са: остра интелектуална недостатъчност и 

алергия към истината. 

***** 

Никога не се подигравайте на болен човек. Той може да не стане като Вас, но Вие 

– рано или късно – ще станете като него. 

***** 

Ако нещо Ви боли, това означава, че то и Вие сте живи. 

***** 

Не си мислете, че захарната болест е сладка. 

***** 

Всяка възраст има своите болести. Има и болести, които не се съобразяват с 

възрастови граници.  

***** 

                                                           
1 Агата Кристи (15.09.1890 – 12.01.1976), английска писателка. 
2 Клавдий Гален (129-216) – древноримски лекар, хирург и философ. 
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Флобер3 казва, че да бъдеш глупак, егоист и да притежаваш добро здраве – това 

са трите условия, необходими, за да бъдеш щастлив. Но ако първото от тях 

липсва, то останалите са безполезни. Е, какво можеш да кажеш на това...? 

***** 

Някъде Честъртън4 казва, че „Демокрацията означава управление на 

необразованите, докато аристокрация означава управление на зле 

образованите“. И кой съм аз, че да оспорвам Честъртън. Мога само да си позволя 

да го допълня, че в България демокрация означава управление на 

нееволюиралите. 

***** 

Простото винаги е най-трудно – и за разбиране, и за правене. 

***** 

Днес голотата на човешкото тяло не прави впечатление на никого. И въпреки 

това голите хора не управляват света и не диктуват правилата. 

***** 

Познай невежеството си! И вече ще знаеш много. 

***** 

Всички са се втурнали да печелят проекти и забравят, че животът е това, което се 

случва между два проекта. 

***** 

Афоризмите, сентенциите, поговорките, размислите са къси изречения, родени 

от дълъг опит и осмислено знание. 

***** 

Рилке5 казва, че човек пътува само вътре в себе си. И това е най-красивото 

пътуване за чистите и духовно богати души. 

***** 

Щастлив съм, защото животът ми се случва, а той се случва, защото повярвах на 

Рилке, че животът винаги има право. 

***** 

Често мисля за световете, които нося в себе си. И това ме изпълва с доброта и 

преклонение пред красотата. 

***** 

                                                           
3 Гюстав Флобер (12.12.1821 – 08.05.1880), френски писател. 
4 Гилбърт Кийт Честъртън (29.05.1874 – 14.06.1936), британски писател, поет, публицист и 
християнски мислител. 
5 Райнер Мария Рилке (04.12.1875 – 29.12.1926), австрийски поет. 
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Пушкин6 казва, че на любовта всички възрасти покорни са. Като гледам себе си, 

поетът е бил много прав. Нещо повече, любовта при по-възрастните хора има 

способността да превръща оголената и едноцветна зимна градина в пролетен 

пейзаж с прекрасни цветове. Когато обичаме разцъфваме. 

***** 

Лесно е да се влюбиш. Далеч по-трудно е да опазиш любовта си, въпреки всичко.  

 

Божидар Ивков 

                                                           
6 Александър Сергеевич Пушкин (06.06.1799 – 10.02.1837), руски поет, драматург, литературен 
критик, историк, публицист и белетрист. 


