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Въведение…  
 

към неграмотността, невежеството и глупостта, както и към мързела 

и нехайството към езика ни 

 

 

 

„Смехът е настъпателна сила в посока към правдата…“ - казва някъде големия 

български сатирик Радой Ралин. Винаги съм смятал, че човек трябва да има сили 

да се присмива и да осмива, както грешките и глупостта на другите, така и своите 

собствени грешки и глупост. 

Спомням си времето, когато работех в Съюза на инвалидите в България. Имаше 

хора, които задаваха такива въпроси и по такъв начин, че експертите на съюза 

най-напред трябваше да разберат, какво ги питат. След това трябваше да обяснят 

на питащия, какво той сам пита и едва след това да му отговорят. Резултат: 

всичко е разбрано, докато човекът си тръгне и не изръси някоя простотия на 

изпроводяк, от която ти става ясно, че нищо не е разбрал. 

Днес сме модернизирани и въоръжени с фейсбук, с мобилни телефони и други 

заплахи, и най-вече със свободата да ръсим и да раздаваме без ограничение 

собствената си простотия и невежество. 

Затова реших да правя шеговити – къде иронични, къде саркастични – 

коментари на изключителни пациентски бисери. Въпроси или коментари в 

пациентски групи, зададени или направени по един странен начин. С други 

думи: „Коментари по питания на граждани/жители, живеещи във 

Фейсбукландия“ 

И ако някой се познае нека не ми се сърди. Трябвало е да мисли преди да 

пита/коментира, а не след това. 

Хубавото, все пак, е, че има хора, които разбират словоизвращенията и им 

отговарят, и то доста смислено. Е, аз не съм от тях како Сийке… 

И още малко пояснения за лицата със занижено количество и качество на 

подвижността на мозъчните клетки. С многоточие, оградено със скоби, съм 

обозначил имената на лекарства, хранителни добавки или имена на лекари, ако 

се срещат в пациентските писания. Имам си некои антирекламни съображения. 

Желая Ви приятно четене. И да не забравя да Ви предупредя. Четенето на 

подобни писания повече от 10 минути, е вредно. Простотията и мързела са 

заразни. Смятайте се за предупредени! 
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(1) 
 

Гражданка, от област „Психо“, пише: 

„Здр искам да попитам дали мога да пия (…) само при нужда“ 

При каква нужда, бе, гражданко? При голема или при малка нужда? Ми 

уточнявайте ги тези важни подробности, бе, хора! 

 

***** 

Жител от село „Грамотниково“, пита: 

„Здравейте приятели са като съм със заболяване (…) от няколко дена 

ме боли отзад гърба дали ще може да пия според вас (…) пия (…) но не 

минава“. 

Дааа, по-лесно щеше да е да му се отговори на човека, ако го болеше гърба 

отпред. А дали може да пие? Ми да опита, може и да успее да извади хапчето от 

опаковката и да го глътне… задължително с вода. На мен обикновено ми се 

отдава. 

 

***** 

Жителка от село „Знаци“, пита: 

„Сгрип сьмИмамРА и сьм на права.Имам38 темп.Нищо не ме 

боли,само си е студено.Какво мога да вземам“? 

Сигурно жената пише от телефон, а и има 38 темп. Без болки е (ашколсун), само 

си е студено (е, зима е). В такива случаи се взема/пие греяна ракия или греяно 

вино… според възможностите и вкусовите стилове. А иначе вземате всичко, което 

можете, стига да не Ви хванат. 

 

***** 

Една гражданка от град „Дълбока мисъл“, пита: 

„Моля,някой с Бехтерев и обжалване пред НЕЛК за помощ.НЕЛК 

върна за повторна оценка решението от ТЕЛК .Може и на лични ,за да 

не спамим“ 

Ха сега де! Туй „обжалване пред НЕЛК“ диагноза ли е, някакво действие ли е? Не 

е ясно. Не е ясно и на кого е върнал този НЕЛК решението от ТЕЛК. Абе изобщо 

едно движение между НЕЛК и ТЕЛК, чак течение се образува. Внимавайте да не 

настинете в групата. Ей, и да не забравите – никакво спамиме, само на лични, 

никакви обществени… 

 

***** 

Гражданка от столицата, пита: 
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„Споделете какви добавки приемате за подхранване на ставите? Има 

ли смисъл от тях и доволни ли сте?“ 

Аз принципно моите стави не ги подхранвам, щото не мога да им видя устата, а 

и не знам, какво ядат. Виж, връзката между смисъл и доволство, е друга работа и 

ми е трудно да се произнасям капацитетно, защото тук са възможни множество 

комбинации. Ей, на, вчера с един съсед изпихме 5 литра превъзходно вино. Бехме 

много доволни, но днес и двамата се питаме, какъв беше смисъла на това 

упражнение. А и малко се ядосах от заповедния тон: „Споделете“… Ако искам – 

добре. Ама ако не ми се споделя – ко праим тогава, а? Много ми е неприятно 

някой да ми заповядва да споделям. И то публично, на мегдана… 

 

***** 

Гражданка или жителка на неизвестно населено място, пита: 

„Здравейте искам да попитам дали някой от вас приема хранителни 

добавки за РА?аз съм се спряла на (…)!?имате ли мнение по 

въпроса???“. 

Чета и изпадам във все по-дълбок душесмут и умствена регидност. На кой от 

трите въпроса да отговоря? Дали приемам хран. добав., или какво мисля за 

споменатата такава, или какво мисля за избора на гражданката? И как да имам 

мнение по въпроса, когато той всъщност е три въпроса. Аз по принцип съм с 

болест на Бехтерев и рядко пия хран. добав. щото от тях хаир никакъв не съм 

видял. Ама щом Ви влече да си давате парите за добавки, лошо няма, само после 

не се оплаквайте, колко много пари за лекарства давате. Не за друго, хран. добав. 

не е лекарство и точно там е проблема, че никой не знае, какво аджеба има в 

таблетката, с която миропомазвате стомаха и хроничните си болежки. 

 

***** 

Гражданин от малкото градче „Калцуново“, пита: 

„Здоавейте, установяване на калциев дефицит има ли вьншни 

признаци, косаинокти зьби кожа И как най бьрзо и лесно да си го 

набавим?“  

Въпросът е ясен само на пръв, изпразнен от съдържание, поглед. Не знаех, че 

„косаинокти зъби кожа“ могат да бъдат външни признаци за калциев дефицит. 

Защо ли ни ги е дала тогава природата?! Не ми стана ясно и това, кое да си 

набавим? Дефицита? Калция? Косата? Ноктите или…зъби с кожа. Неведоми са 

пътищата на човешката мисъл, когато притеснена, пита за проблемите си, нали! 

 

***** 

Гражданка, жител на село „Търговска седянка“, пише: 

„.......ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ ЗА АРТРИТНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ. 

БЛАГОДАРЯ“. 
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Не ми стана ясно: това предлагане на хран. добав. ли е, или търсене на такива, 

или предложение за менкане, или всичкото вкупом. Да не би да откриват 

безплатен пазар/базар някъде и аз да не съм разбрал, а? 
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(2) 
 

Ето какво споделя жител на село „Презпросотово“: 

„Хора получих замайване и от тогава се стреснах стана 4 месеца 

нонстоп на 2-рия месец ми откриха киста на синуса и УНГ ми каза че 

е от това правиха ми скенер няма нищо освен кистата която излезе 

нямам болки във врат гръб никаде нали не е от (…) явно иска време от 

операцията минало е месец и половина а невролози ми казват че е от 

стреса и е на психическа основа и трябва спокойствие как мислите 

скенер хубав след УНГ всичко ок и всякакви кръвни изследвания 

хубави дайте мнение 🙂 защото хапчета за замайване не ми помагат а 

то е постоянно без да спира“. 

Не знам за теб читателю любезни, но аз се изгубих в дебрите на тази академична 

мисъл. Явно, аз не съм модерен човек, защото все още ползвам тук там 

препинателни знаци. И въпреки това научих нещо ново. Разбрах, че УНГ говори 

и то много смислено говори. Не лекарят, специалист по Уши, нос и гърло (УНГ), 

а самото УНГ. Брей, докъде се е развила науката!  

„Писателят“ иска мнение от съгрупниците си, но поне аз не можах да разбера, за 

какво мнение пита. За „всякакви кръвни изследвания хубави“, или за „трябва 

спокойствие“, или за „скенер хубав след УНГ“, или за всичко това взето заедно. 

Разбрах само, че „скенер хубав след УНГ“. Чудесно, защото ако беше преди УНГ, 

един Бог знае, какво щеше да се случи. 

 

***** 

Хората са модерни не само на село, но и в големите градове. Гражданка от град 

„Тревога“, разтревожено пита: 

„Здравейте… ако може някой които има моя проблем нека ми помогне 

от около седмица имам болки по целия гръбнак възможно ли е 

отгръбнака да дава отражение за болки ниско в дясно на корема и да 

неможе да контролира кръвното ту ниско ту високо ревматоложката 

ми каза да възможно е Бехтерев уврежда всички органи БЛАГОДАРЯ 

ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО“ 

Вече започвам да придобивам комплекси за малоценност и трайна мисловна 

изостаналост, породени от постмодерната вербална/писмовна сложност на езика 

ни.  

Винаги съм си мислил, че има разлика между „които“ и „който“, а сега се оказва, 

че такава изобщо не съществува. Освен това, доколкото ми е известно, „Бехтерев“ 

е фамилията на световно известен руски неврофизиолог, за когото се смята, че е 

откривател на болестта на Бехтерев (анкилозиращ спондилит), а не фактор, 

който „уврежда всички органи“.  
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***** 

Гражданка от град „Медицина до колене“, търси съвет. Тя пише: 

„Здравейте! От няколко дни ми се появиха някакви петънца по 

деколтето и в основата на врата. Нито болят,нито сърбят. На някой 

случвало ли се е, дали е от (…)? Пия по 1/2 (…) през ден ( пробваме да 

го спирам ) и по 1 (…). Чудя се дали да увелича (…) на 2×1, и евентуално 

някакъв съвет дали да ги мажа с нещо?...“ 

Ето това са съвременните технологии, появяват петънца и по „по деколтето“, „и 

в основата на врата“. Да се чудиш деколтето и основата на врата от една и съща 

материя ли са направени/създадени!!! Жената явно е притеснена, защото май е 

започнала да получава нещо като халюцинации или раздвоение на личността, 

иначе как ще „пробваме да го спирам“. Силно притеснена гражданката започва 

да разсъждава дали да увеличи приема на едно от лекарствата „на 2×1“ и тук 

настъпва пълно объркване за мен. Не мога да реша дали иска съвет да маже с 

нещо петънцата по врата и деколтето, или двете таблетки от лекарството! Ей, 

това пациентските групи са велико нещо, могат напълно да изместят и заместят 

лекарите и медицината.  

 

***** 

Друг жител на село „Презпросотово“ пише: 

„Здравейте боледувам от (…) от една година съм на биологично 

лечение с (…), несъм много доволен...само аз ли не получавам 

достатачно подобрение или има и други,какво да направя за да спра 

тези болки и развитието на болестта,защото започна и вратами да ме 

боли“. 

Явно на този господин клавиша за интервал между думите е повреден. И не само. 

Сега, проблемът на човека е сериозен, но не разбирам защо самият той се отнася 

към него несериозно. Вместо да търси лекарска помощ пита лаици „какво да 

направя за да спра тези болки и развитието на болестта“. Аз като лаик бих го 

посъветвал да спре да прави това, което прави в момента и да вземе да се 

посъветва с лекар. Иначе може да прави каквото му душа иска, включително да 

пие една ракия. Може пък да му дойде акъла. Знае ли човек! 
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(3) 
 

Писмовната активност на жителите на село „Презпросотово“ в пациентските 

групи на Фейсбук, е впечатляваща. Дори безплатни съвети предоставят, 

гарнирани с героизма на личния пример: 

„Взимам всякакви боклуци нищо не помага поне ги сменяй сега съм с 

ароксия скъпа е ама действаше ми 10 Тина дни и ги изхвърлих сега ще 

пробвам някой друг боклук“. 

Този жител пътува в граматическите времена, сякаш притежава времева 

капсула. Вероятно това измамно усещане идва от „боклуците“, които – макар и 

скъпи – консумира. На такъв титан е простена липсата на пунктуация. Не е ясно 

обаче, от къде се снабдява с боклуци, като „ароксия“ (вероятно се има предвид 

аркоксия?!). От столичното бунище, или от някой склад за търговия на едро, 

или… може би (все пак), от аптека. 

 

***** 

Гражданин от град „Дълбока грижа“ пита: 

„Добър ден група искам да попитам моя приятелка е 95%вид и степен 

на увреждане с чужда помощПротивопокзни условя на труд Всякъв 

вид труд.Така и пиш е в решението.Тя има желание да бъде полезна 

на общтеството с глвата с ръцете умее да работи.Влезе ли в сила закон 

в който всеки инвалид има право на работа.Моля за съвети и мнения 

по въпроса.Благодаря предварително“. 

Отново се изгубих в лабиринта на мисловната изтънченост на моите 

сънародници. 95% - обозначава само тежестта на увреждането, но не и вида му. 

Не за друго, а защото в случая няма как количеството да се приеме за качество, а 

качеството за количество... Дълбочината на мисълта на този господин 

предизвика в мен безкраен мисловен смут и безпокойство, защото не разбрах кое 

е вярно: (1) може да бъде „полезна на обществото с главата с ръцете“ или (2) „с 

глава с ръцете умее да работи“. Може би и двете?! 

Когато прочетох следващото изречение изпаднах в ментална кома, защото 

разбрах, че се очаквал закон, „в който…“. Не знаех, че се работи в закона. 

Чувствам се измамен – вероятно ако работиш вътре в закона плащат много 

повече. 

 

***** 

Набезите на жители на село „Презпросотово“ в пациентските групи на Фейсбук 

не спират. Поредният грамотник от енската академия на науките пита: 

„Здравей те на всички искам да попитам имали някои който има 

проблем с неговото вратле и да ли има лечение моя врат не мога да го 
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въртя много нито нагоре нито на долу нито ляво и дясно и ако се 

помача с насила и ми се замайва главата“. 

За да не Ви се замайва главата не го „помачвайте“ това вратленце „с насила“. А 

лечение има за всичко, друг е въпроса, какъв е резултата от него. А, и още нещо. 

Не се опитвайте да си въртите врата „нагоре… и на долу“, а само „ляво и дясно“, 

защото врата не е лост на скоростна кутия, за да следва посоката „нагоре на долу“. 

Добре ще е да движите врата си във всички посоки, а да не се заигравате с него, 

като с пумпал… Не за друго, не помага! А вероятно и вреди… 

 

***** 

Във връзка с горното писание се е изказал изключително компетентно и краля 

на езика… Като прочетох експертното кралско мнение изпаднах в дълбока 

умствена и мисловна анкилоза, придружена с тежка мозъчна регидност и 

тотален функционален блокаж на клетките на мозъчните клетки. 

„Здравей И аз съм с (…) имах тъкав проблем скованост на врата не 

можех да си въртя главата всеки ден ходех на физиотерапия масаж и 

на фитнес по2часа но нищто болки на врата и гръбнака почнах да рова 

ис интернет със лекарите всеки ден ходех правих много рентгенови 

снимки но нищто почнах да си направя у дома масаж на цяло тяло от 

връвта до селият гръбнак крака стапала ръсе всеки ден п15минути 

стоях изправен с книга на главата п1минути когото се дя да гледам 

телевизия стоях с книга на главата п15минути когото седя слагам 

възглавницата на кръста и седя изправен всеки ден лягам с малка 

възглавницата изведнъж ми се спука вратът и гръбнака почнах пак да 

се масажите от връвта до селият гръбнака ходех вкъщи със книга на 

главата и най вече от време на време хващат косата си и дърпаш на 

заде проблемът ми със връта отшумя сега си въртя главата нормално 

опитайт успех“ 

Този факир на самолечението е достигнал висоти, немислими за съвременната 

кинезитерапия: „…почнах да си направя у дома масаж на цяло тяло от връвта до 

селият гръбнак крака стапала ръсе…“. Не разбрах обаче, дали врата му е като 

връв или ползва някаква връв вместо врат?! Лично аз, макар и да не съм нито 

лекар, нито кинезитерапевт за първи път чувам, че е възможно да се случи такова 

събитие с нечие тяло – „изведнъж ми се спука вратът и гръбнака…“. След 

спукването на врата и гръбнака, краля изобретява изключително иновативни и 

креативни реахбилитационни методи: ходене „вкъщи със книга на главата и най 

вече от време на време хващат косата си и дърпаш на заде“. Нали разбрахте – „на 

заде“ не на преде. Резултатът е направо тип Нобелова награда: „… проблемът ми 

със връта отшумя сега си въртя главата нормално…“. И ето тук се успокоих, 

олекна ми. Така де, крал и да не може да си върти връвта… Някак си обидно е. 
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(4) 
 

Жителка на село „Беззнаково“ задава жизненоважен въпрос: 

„Здравейте група .при вирус какво може да се пие с (…) съм .висока 

температура и мн силна кашлица. Ревматология не вдига телефон“. 

Въпросът е зададен смислено – разбира се, какво пита госпожата. Вселил се е в 

нея някакъв вирус и тя вдига температура и кашля. И в тази връзка пита, какво 

„може да се пие с (…) съм…“ От краткия текст разбрах, че всяко ново изречение 

започва с точка и, понякога, също може да завършва с точка – всички останали 

знаци вероятно отдавна са излезли в пенсия или са в платен годишен отпуск. 

Очаквах някой дълбокомъдрен съвет с какъв илач да бори вируса, но уви, засега 

няма. Онова, което ме същиса, е изречението: „Ревматология не вдига телефона“. 

Доколкото ми е известно, с понятието „ревматология“ се обозначава дял от 

медицината, който се занимава с диагностиката и лечението на ревматоидните 

заболявания. Та не ми е ясно като как този дял би могъл да вдигне телефона. А 

ако беше членувала думичката ревматология, пак щеше да е погрешно – телефон 

се вдига от човек, но поне щеше да е ясно, че използва ежедневен език и 

терминология, с които се обозначава Н-ското отделение по ревматология. Ма 

правете разлика между дял от медицината и отделение по…, бе хора. Иначе ще 

вземе да излезе, че Канада и канализация е едно също? 

 

***** 

Млада и интелигентна гражданка от столицата на Кифландия пита: 

„Здравейт, искам да попитам къде по нашето Черноморие има достъп 

до плажа и морето“ 

Нека в случая не се занимаваме с липсващите препинателни знаци. Не за друго, 

а за да не издребняваме за една запетайка и една питанка. Проблемът е и на друго 

място. Ако не знаете, че въпроса се задава от (или може би за) човек с 

инвалидност, е възможно да изпаднете в процес на онемяване. Защото – поне 

доколкото аз знам – достъп до плажа и морето има по цялото ни Черноморие (е, 

поне там, където има море и плаж, де), въпреки милионите тонове бетон, които 

пазара изля през последните години по него. Е, приятно къпане, ако имате 

достъп, разбира се! 

 

***** 

Под един материал на (….) озаглавен „Новите…“ има коментари, които 
коматизират и най-големите гении, способни да намерят смисъл дори там, 
където няма думи. Ето два коментара на граждани от област Мисландия: 

„Единсвтено мисълта ,че може да въведът някъкви изисквания, по 
критерии на соцялна отценка ме тревожи. Да не измисят някъкви 
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битови критерии и да намерят начин напред във времето да ощетят 
хорат пак .Тъка ,че да им спрът тази интеграция. Ама си заслужаваме 
тази учъст ,защото не излезем н улиците и д си отстоявме првото на 
нормален живот“ 

Единственото, което разбрах от това писание, е че за тази гражданка любимата 

буква е „ъ“. Но в този коментар има едно нещо, което предизвика в мен и онова 

гадно чувство на любопитство, което не ти дава мира: „измисят някъкви 

битови критерии“. Явно гражданката не е информирана, че „социалните“ ги 

тресат едно битовизми, че… просто ужас. 

Вторият коментар ме разби с невероятната си екзистенциално смислова 

наситеност от значения: 

„Здравейте! Имам питане: ако трябва пенсионера/инвалид да 

направи някакво ново подаване на документи, при всички положения 

ще получи ли уведомление за това?“ 

Въпросът е толкова философски обобщен, че изтрива от битието всякакво 

административно-институционално многообразие и унищожава в зародиш и 

най-плахата мисъл за бюрокрация и бюрократично-административен произвол 

– „при всички положения…“.  

Някои от отговорите са плашещо професионални, компетентни и разбираеми и 

там не смея да коментирам. Е, все пак успях да направя връзка между въпроса и 

публикацията на (…), но не съм сигурен дали съм на прав път, щото нямам 

„уведомление за това“. 

 

***** 

Уморена, ядосана и измъчена жителка на село „Дългопостово“ поставя следните 

енигми пред рефлексивно настроените членове на една група: 

„Здравейте приятели, 

Имам няколко въпроса на който не мога вече да си отговоря просто се 

отчайвам със всеки изминал ден, та реших да се обърна към вас с 

надеждата някой от вас да ме светнете. 

- В последно време съм много изнервена избухвам за няма и нищо 

просто и аз не знам защо винаги ми е криво и не знам какво искам. 

- Носа ми е запушен кихам по 10 пъти един след друг от няма и нищо 

очите ме парят и всички останали симптоми на алергия. Така съм вече 

2 месеца. Но днес правих тест за алергия и ми казаха че нямам алергия 

А защо тогава кихам и носа ми е запушен  

И си задавам въпроса може ли да е от (…) или не може и направо вече 

ми се плаче от тази проклета болест...... 

Извинете за дългия пост“ 
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И тук препинателните знаци са пенсионирани, или са в отпуск. Цялата 

отговорност за качеството на труда е поставена на плещите на тирето и най-вече 

на многоточието (съставено то 6 точки), от време на време и на точката.  

Не мога да разбера, защо Кирил и Методий са били такива серсеми, като са 

създали две букви – „и“ и „й“, които са непреодолимо препятствие пред 

свободния дух на страдалеца. Да не говорим за смесването на ед.ч. и мн.ч., като 

в тесто за баница – „Имам няколко въпроса на който…“.  

Виж, това с кихането е сериозен проблем, за разлика от изнервеността, която 

може да се дължи и на вроден серсемлък (не дай Боже) или прекалена 

чувствителност. И аз се притеснявам като се разкихам, защото моя кихащ сериал 

е съставен поне от 15-20 серии. И така съм от малък, и баба (македонка) все ми 

казваше: „Кихаш, кашляш, пърдаш, ке издаш четата“. Но по мое време нямаше 

ФБ и бях лишен – съвсем несправедливо – от възможността да споделям вазо-

аналните си (според диагнозата на баба ми, македонката) проблеми публично. 

Доброто в случая, е, че проблемите на гражданката са вазо-неврални.  

Липсата на алергия е добра новина. Научно-обоснованите съмнения на 

пишещата горните редове за наличие на проблеми, създавани от болестта на (…) 

са източника на екзистенциалните й (на пишещата) притеснения. Дано всичко 

се оправи и да се получи отговор на най-екзистенциалното питане: „А защо 

тогава кихам и носа ми е запушен…“. Е, аде де! Всички вече искаме да знаем, 

защо? 
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(5) 
 

Хубаво е, когато млади, интелигентни и грамотни хора се включват в дискусия в 

някоя група. Прекрасно е, когато тези млади хора навлизат в публичното 

пространство бодро, грамотно и с много интелект, какъвто е случая с гражданин 

от град „Граматиково“, който пише „за пръв път в тази група“ (дай Боже да не е и 

за последен): 

„Здравейте, пиша за пръв път в тази група. По повот на така 

наричаните резнати пенсии. 

Социалната пенсия от НОИ около 33 до 40 лв и при мен е извадена тя 

отива заедно със социалните добавки където при мен са около 30 лв 

пък и към тях се добавят някакви допълнителни. Като го приеха 

изглеждаше доста гръмко но на практика не е точно така! 

Успех на всички!“ 

Изглежда обаче, че при мен възрастта редуцира твърде интензивно „мърдането“ 

на „сивите клетки“, защото така и не разбрах (не бе, разбрах, ама с вазелин), 

какво казва гражданинът. Не знаех, че има „резнати пенсии“. Само да попитам, 

а клъцнати, лепнати, залепнати, закърпени и т.н. пенсии дали има? 

Веднъж социалната пенсия извадена, втори път отива – ма къде се е запътила тая 

парясница? – „със социалните добавки“ и всичко това в компанията на някакви 

тайнствени, почти криминални, добавки. И все едни 30 лева щъкат ли, щъкат. 

Но гражданинът си е интелигент. Схванал е най-важното. Каквото и да, нещата 

само изглеждат „гръмко но на практика не е точно така!“ Бедни ми, бедни 

приятелю, с това изречение изтри срама не само от себе си, но и срама на цял 

един неграмотен народ. 

 

***** 

Ето какво ни съобщава една жителка на село „Възмущение“: 

„На истински болните хора режат процентите! Срещу пари дава и 

продължават да дават!По голяма корупция!Геноцид! 

И аз съм възмутен до дъното на душата си. Ма как така ще им режат процентите 

на истински болните хора, бе! Това да не е пита кашкавал, та да режат. И какво е 

това лечение само с резане? Ох, момент: абе, за какви проценти става дума? 

Не разбрах, кой дава и кои продължават „да дава“ срещу пари? За онази социална 

категория ли иде реч, дето си мисля? За онези честни труженички, обидно 

наричани „магистралки“… Неее, не може да е за тях. Ми тогава, за кого? Пълно 

объркване. И каква е тази корупция? Де я? Ами геноцида? Шах с пешката… 

 

***** 
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Жител на село „Аферин Будалово“ отправя сърцераздирателен зов за помощ в 

размер на 60 лв.: 

„Здрвеите нождаясе от от финансова поможт от 60 лева срам мее да го 

кажа но наистина сам в труно положение на телк сам имам 

вазможноста да работия но ниямам пари за да си оправия 

докоментите живея сам в квартира и сам на 29 години ако ниякои има 

вазможноста да ми помогне с тази сума зада започна работа ще сам му 

много благодарен блиски сащо ми казаха че ниямат в момента а на 

мен ми трияват най касно понеделник следобет благодария и се 

извиниявам“. 

Явно човекът (най-вероятно от цигански произход) е закъсал здравата и… 

„нождаясе от финансова поможт“. Интересно, къде е учил българската азбука, 

щото в писанието му липсват букви и звуци, например „ъ“ и „щ“ (възможно е 

липсите да се по-големи). Интересно, дали знае, какво е това запетая?  

Аз може и да не съм прав, но това ми изглежда твърде плитка измама. Да не 

говорим за правописа: „нияма“ граматика, „нияма“ пунктуация… Нищо.  

Мисля си, че ни направиха на маймуни – факт. Че народа изтрещя тотално – 

факт. Ама чак до такава степен… Не знам. И все пак, за циганин (ако е такъв) си 

е направо грамотен, та грамотен. Само не разбрах тюрлюгювеча с това „на телк 

сам имам вазможноста да работия но ниямам пари за да си оправия 

докоментите…“. За кои документи иде реч, и пишещия вероятно няма представа 

– тези за ТЕЛК, или тези за започване на работа. И ей такива нещица се случават 

в нашата мила ТАТКОвина. „благодария и се извиниявам“. 

 

***** 

Винаги се радвам, когато видя грамотно и интелигентно зададен въпрос. Ето 

какво и най-вече как пита гражданин от област „Джаста-прастово“: 

„здравейте,честито на Ивановците, при условие ,че на 1 февруари ми 

изтича телк решението ,кога би трябвало да получа писмо за 

подновяване“. 

ТЕЛК никога не изтича. Нито през чешмата, нито през друг течности проводен 

механизъм/съоражение. Виж, експертното решение, е друга работа. То има срок, 

който може да изтече.  

Треперете лекари от ТЕЛК, гражданинът ще Ви подновява – очаква „писмо за 

подновяване“ и доколкото мога да разбера ще подновява ТЕЛК-а. 

 

*** 

И още един твърде интересен въпрос, който ме хвана натясно с една непозната 

думичка, която срещам за пръв път: 

„Привет група, понеже днес дадох кръв и докато излезнат резултатите 

личната си замина а до понеделник ще ми е напремисъл, та молбата 
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ми е дали някой може да каже дали е лошо положението, за което 

благодаря!“ 

Оказва се, че изразът „на премисъл“ е жаргонен израз, с който се изразява 

прекалено много мислене и премисляне за нещо/някой. Вероятно идва от 

глагола премислям. Ама думичка „напремисъл“ не открих де.  

Дотук добре. Втората част на писанието е доста енигматична. Човекът пита дали 

положението е лошо, за което благодари. Да се чудиш сега, за какво благодари: 

за лошото положение ли – е, не вярвам да е чак такъв мазохист, за това, че някой 

ще му отговори или и за двете заедно?! Абе, карай, нали благодари човекът! 
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(6) 
 

Щъкам си аз из т.нар. пациентски групи в социалните мрежи и изведнъж 

попадам на нещо като въпрос, нещо като изказване, изобщо като нищо на света, 

на един аристократ от столицата „Кифландия“: 

„Възможно ли е на хумора съм от 18 месеца до момента кажи речи без 

болка но последния месец болката ме обвзе отново в гръбнака и 

вратът“. 

Ето това е изказ на аристократ – грамотност и яснота. Всичко се разбира. Липсата 

на препинателни знаци е дребна, съвсем незначителна подробност от езиковия 

пейзаж. Само не разбрах, кое да е възможно? Това, че аристократът е на хумира 

от 18 месеца, или това, че е „кажи речи без болка“ (вероятно през същите тия 18 

месеца), или това, че през последния месец тази неверница „болката ме обвзе 

отново“. Явно на аристократите мисълта им се движи със светлинна скорост и те 

не успяват да я следват, като я изписват. И не мога да реша: това проблем ли е, 

или е беда? Напаст някаква…! 

 

*** 

Същият този аристократ пита и за друго: 

„здравейте група трябва някой с 50 прцента телк освободен от данък 

за мпс как се минава на преглед искат ли допълнително бележка от 

даначното че си освооден“.  

И какво тук значи някакъв си правопис? И какво тук значи някакъв си словоред? 

Да, работата е ясна. Това е някакъв езиков вирус, който изяжда неродената още 

езикова култура. И за това лекарства няма открити! Няма! 

 

*** 

Жител на село „Знаци“ пита: 

„ЗДРАВЕЙТЕ ГРУПА ИМАМ ЕДНО ПИТАНЕ МОГА ЛИ ДА ПОДАМ 

МОЛБА ЗА ЕНЕРГИНИ ПОМОЩИ АС САМ 3 ГРУПА КЪДЕ И КОГА И 

КАКВИ СА УСЛОВИЯТА БЛАГОДАРЯ ВИ МНОГО“ 

Странен въпрос: „Мога ли да подам?...“ Ами преди да е опитал нещо никой не 

знае дали може или не може.  

Така изписани – „енергини помощи“ – излиза, че този жител познава някоя 

богата г-жа, чието име е Енергина или Енергия и която раздава помощи. Та 

затова пита за „енергини помощи“, а не за „енергийни“ помощи.  

Голяма загадка е тази 3 група. Къде се правят тези групи, защо са създадени, кой 

влиза и излиза от една група в друга… изобщо пълна мистерия. Ааа, сетих се, 

вероятно има предвид 3 група инвалидност? Но нали тези групи ги премахнаха 

още 2005 г., т.е в РеБе-то няма групи повече от 10 години. 
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И още нещо не разбрах. Като пита „къде и кога и какви са условията…“ за какво 

пита? За помощите на Енергина ли, или за 3-та група? 

Абе изяснявайте ги тези важни подробности, бре хора! 

 

*** 

Роден в село „Грамотниково“ жител на село „Знаци“, пита ентелегентно: 

„Първо да ви благодаря за приема в групата имам едно питане 

някакво мнение за доктор Иванова от СофияМед ревматолог“. 

Аз за д-р Иванова не знам, но виж за д-р Петрова и сестра Георгиева мога да 

разказвам дълго и напоително. Много красиви жени, особено тази по-младата, 

Мария. 

Само не разбрах кой в случая е ревматолог: д-р Иванова или „СофияМед“?  

 

*** 

Две гражданки от град „Краткопитово“ задават следните въпроси: 

1. „Здравейте препоръчайте ми лекарство за паразити ефикасно“. Ами 

препоръчвам Ви 5-антинеграмотин-3-антимързелин, съдържащ една запетая и 

преместване на една дума на мястото й. А, като хранителна добавка можете да 

използвате „Обяснин“ – за какъв паразит иде реч. Защото учените твърдят, че 

били ужасно много. Паразитите, де. Не препаратите! 

2. „Здравейте група искам да ви попитам ако изследването Ана 

скрининг 1-100 има ли нещо тревожно“. Има, има. Но то се лекува с 

ограмотяване, а не с хапчета. Най-добре е да взимате по един черпак българска 

граматика, 6 пъти дневно, докато спрете да се тревожите. 
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(7) 
 

Гражданка от град „Краткопитово“ ентелегентно пита: 

„здравейте искам да ви попитам при автпимунни заболявания или 

артрит Може ли да се поддържа постоянно температура 37 и 2 и 3“. 

Тук вече съм слисан и стъписан. Фразата „при автпимунни заболявания или 

артрит“ ми се вижда толкова безсмислена, че не знам от къде да я подхвана. 

Опитах точно от там, от липсата на смисъл, но ми избяга… мисълта. И каква е тая 

температура в движение, като предстартово броене на космическа совалка? То 

всеки жив човек има непрекъсната температура с половин градус по-малка, но 

едва ли е такава „мърдогъзица“. Знам ли! 

 

*** 

Жителка на село „Беззнаково“ разказва: 

„Здравейте група понеже обещах да ви пиша в момента лежа в (…)в 

ревматологията и все още не са ми поставили диагноза голямо 

разтакаване голямо мотане в момента ми бият само Милгама 

мускулно уговорката беше за адекватни и скъпи изследвания въобще 

не ми ги направиха пуснаха ми само пкк и 24 часова урина снимка на 

гръбначен стълб Това е засега Ако има нещо повече ще пиша“. 

Явно жената пише от телефон – че то в болница от какво и на какво да пише – но 

и телефонът има препинателни знаци. Не ми стана ясно дали лежи в болницата, 

защото е обещала да пише, или пише, защото лежи в болница. Пълна каша. А, 

щях да забравя да попитам: каква е тази „24 часова урина“ бе джанъм?  

Ще обясня нагледно, колко са важни препинателните знаци. 

Когато напишете: „Хайде да ядем, деца!“, означава, че призовавате децата да се 

хранят.  

Когато напишете: „Хайде да ядем деца!“, означава, че призовавате някого или 

някои други да ядете някакви деца. Разликата – една запетайка. 

Та ей затова непрекъснато се сърдя, когато липсват препинателни знаци. Те също 

формират значения и смисли. Без тях речта ви, т.е. написаното от някои хора, 

започва да мирише на 24 часова (без)смислова урина.  

И още нещо. Това, че пишете от телефон, не е оправдание. Мързел е и 

неоправдано бързане. И още по-лошо, това е липса на уважение и отношение към 

езика ни. 

Всеки може да сгреши, но горното писание изцяло е погрешно и като граматика, 

и като смисъл.  

 

*** 

Жителка на село „Споделкино“, споделя своето страдание и мъка: 
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„Здравейте казвам се … Откриха ми … след години на болки и 

страдания.Най притеснителното е че от2015г телата на прешлените се 

проследяват 2017г гръбнака е блокиран имам проблем със 

пер.стави.Изкривена и трудноподвижна.През цялото време на 

противовъзп.медрол и биолог.терапия и т.н.Казват прогресивно 

развитие.Сега съм на козентикс болките са поносими и съм по 

подвижна поизправих се .“ 

Разбирам страданията на тази жена. Съчувствам й. Но явно имам бели полета в 

образованието си, защото не можах да разбера, какво означава следния текст 

„от2015г телата на прешлените се проследяват 2017г гръбнака е блокиран имам 

проблем със пер.стави“. Как така телата на прешлените се проследяват. То, не че 

всяко тяло не може да бъде проследено, ама в случая не знам за какво 

проследяване става дума. И какви са тия пер.стави? Пернати, пернати, 

перуански… ааа сетих се, периферни стави. В експозето си, което е силно 

наситено емоционално и медицински когнитивно, момата задава една 

неразрешима енигма, сиреч загадка. След „биолог.терапия“ има едно „и т.н.“. 

Ееей, поболях се от мислене и не разбрах, какво е това и т.н. То и аз съм изкривен 

и трудноподвижен – особено мозъчно, ама не се оплаквам, защото в тая страна 

това не се вижда. 

 

*** 

Жителка на едно – вероятно – чуждестранно село „Беззнаково“ (щото името й 

звучи некак си по-иначе) задава питане: 

„Здравейте някои от вас има ли хипертироид едва няколко дена 

намериха тази нова болест и взимам лекарства но незнам и не съм 

запозната с това заболяване с щитовидната жлеза само ми казаха че 

щитовидната ми жлеза произвежда повече хормони отколкото трябва 

дали е лечимо какво ме очаква не знам Другото което ме информираха 

е че лечението може да продължи година година и половина и след 

това aко не мине с операция трябва да се премахне Не знам дали е 

вярно и не съм запозната с нищо ако някой има такова нещо Моля да 

сподели с мене“. 

Питането е смислено и интелигентно написано. Така изглежда на първо четене, 

но като се задълбочих, главата ми се замая от висините на грамотността на 

питащата. От птичи поглед се вижда, че запетайки, тирета, точки и др.п. знаци, 

са безвъзвратно емигрирали от езиковата култура на питащата. Зад привидно 

интелигентното питане прозират проблеми и с употребата на предлозите: 

„заболяване с (вместо на) щитовидната жлеза“. Трябва да е ясно на пишещите, 

че предлогът „с“ е придружителен предлог, а предлогът „на“ е притежателен 

предлог. Едно е да се разхождаш с щитовидната си жлеза, друго е да имаш болест 

на същата. 
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Освен това „хипертироид“-ът се оказва, че е хипертиреоидизъм – абе, тия лекари 

са големи серсеми, може ли такива извратено-засукани наименования да 

измислят. От възмущение към докторята щах да забравя да кажа, че при тази 

дама и мързела май има важна роля в оформянето на подобен извисен 

словоговор в писменна форма. Търси инфо от хората, а нета е пълен с материали 

за хипертироид-а. Ма не съм прав – друго си да питаш патило, а не учило. Та ей 

такива едни нещица, уважаеми другарки и другари. 
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(8) 
 

Гражданка от град „Ентелигентово“ отправя молба към съгрупниците си: 

„Моля ви дайте ми добър кинезитерапевт във Варна Там където сте 

били най-доволни“. 

На пръв поглед интелигентно отправена молба. И най-важното: разбира се, за 

какво пита жената. Но като се замислих, не можах да реша как да й дам добър 

специалист. По пощата ли да й го изпратя, чрез фирма за куриерски услуги ли… 

или по някакъв друг начин. Виж координати за връзка с добър кинезитерапевт 

мога да дам, но в София. Аз може и да не съм прав, но доколкото съм учил 

география София и Варна са различни неща, може би. Та затова си замълчах. Да 

не говорим, че аз най-доволен съм бил от кинезитерапевтките в Полша и Чехия 

и на първо място от някои кандидат кинезитерапевтки български от 70-те и 80-

те години на ХХ век… (размечтах се нещо), но това е тема на друга приказка. 

За такива дребни, нищо не означаващи проблемчета, като липсата на 

препинателни знаци, няма да споменавам – те се виждат и от кацащ самолет. Та 

едни ей такива работи с ентелегентността. 

 

*** 

Жителка на село „Тъпопитово“ задава следния въпрос, а може би възклицава: 

„В групата имали с синдром Фибромиалгиа !“ 

Това е все едно да напишеш: Прекраснаси? Или: Уменси? Най-лошото е, че сега 

не знам как ще се сдобрят предлозите „с“ и „със“!! А от този скандал е възможно 

да пострадат и другите предлози. 

 

*** 

Гражданка от град „Търтей“ задава доста странен въпрос: 

„Похапвам чесън цяла зима и реших да се образовам. Липсват ми 5-10 

години четене на медицинска литература. :D Моля за преразказ, в 

крайна като имуномодулатор чесънът дали помага или пречи на 

нашата групичка? Благодаря!“ 

Какво нещо е чесъна, пробужда жаждата за знание, ама ако може това знание да 

е сдъвкано и изплюто. Енетелегентността на гражданката не буди съмнение: 

установила е, че й липсват 5-10 години четене на медицинска литература. Та 

затова хайде някой да вземе да й преразкаже таз литература, да се образова 

жената покрай пустия му чесън. Боже опази, сляпо да прогледне. На всичкото 

отгоре този гад – чесънът де, е заподозрян в подкрепа или във вреда на цяла 

фейсбук група. Ти да видиш пустия му чесън, какви необичайни таланти имал. 

А отдолу, под туй писание, се е заформил страхотен дебат: гад ли е чесъна или 

приятел. А покрай чесъна са го отнесли и бая други зеленчуци. 
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*** 

Колко е хубаво да прочетеш интелигентно питане за… кожен проблем, например. 

Разбираш всичко от една дума, както е, например, във въпроса на гражданката 

от област „Червено смъдене“: 

„Здравейте,може ли някой който има проблеми с кожата/зачервявне 

и смадене/какво ползва?Освен по лицето имам и по тялото“. 

Жалко, че няма снимки, за да се убедим и верифицираме гореспоменатото 

твърдение. Подобна верификация се появява като необходимост, защото 

зачервяване и смъдене са две доста различни неща. Едното се проявява като 

реакция на кожата, а другото е усещане за тази реакция. Защото, както се 

досещате, може да има зачервяване без смъдене, смъдене без зачервяване, 

усещане без зачервяване смъдене… и т.н. И някак си не се разбира, каква е 

връзката между „може ли някой който има…“ и „какво ползва“. Е, не, не 

може да съм толкова дребнав! Добре, че и дума не обелвам за липсващите 

препинателни знаци. 

 

*** 

Жителка на село „Дългожданно“ трепетно-разтревожено пита: 

„Здравей те,има ли вече получили новите социални помощи? И ако 

има отговарят ли на информацията известен до сега?“ 

Да, има, има! И всеки лев отговаря на всеки информация… Някои май вече са се 

втъкали изцяло в Стамболската курвенция. 
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(9) 
 

Жителка на село Безинтервално задава ясно формулиран и почти разбираем 

въпрос, който е със сериозен бекграунд: 

„Здравейте!Искам да попитам тези,които са се явявали на ТЕЛК по 

новата наредба.Дали се дават междинни проценти между 40% и 71% 

или са строго фиксирани тези % за Бехтерев?Получих 40% и се двоумя 

дали да обжалвам пред НЕЛК? При първото явяване ми дадоха 

34%.При преосвидетелстване получих 23%(заедно с хипертония и 

астма, като за Бехтерев ми постановиха 10%😀).Обжалвах пред НЕЛК 

и ме върнаха за ново освидетелстване пред ТЕЛК,защото липсвали 

рентгенографии за доказване на заболяването,въпреки че бях 

приложила рентген на сакроилиачни стави и скенер.Сега имам 

снимки на всички отдели на гръбначния стълб,но при тези 

разнородни проценти имам съмнение за правилното оценяване на 

местния ТЕЛК“. 

Винаги съм знаел, че в нашата Татковина има невероятни факири. Ей, на, жената 

е приложила „рентген на сакроилиачни стави и скенер“. Не е ясно обаче, 

като какъв ще е тоя рентген, щом може да се приложи, а да не говорим, че до днес 

не знаех, че скенера имал сакроилиачни стави. Вероятно объркването на жената 

идва от факта, че не е ясно дали се „дават междинни проценти между 40% 

и 71% или са строго фиксирани за…“. При такава „подвижна“ информация 

жителката има „съмнение за правилното оценяване на местния ТЕЛК“. 

За притеснение си е, ами ако наистина оцени неправилно местния ТЕЛК може 

да се обидят хората, опазил Бог! 

 

*** 

Друга гражданка от град „Ентелигентово“ отправя молба към съгрупниците си: 

„Здравейте, група! Бихте ли ми предложили добри ендокринолози в 

…! Благодаря предварително.“. 

За съжаление не мога да помогна на дамата. Нито в движимата, нито в 

недвижимата собственост имам такъв артикул – ендокринолог. Ако става дума 

обаче, за добри лекари-ендокринолози бих могъл да я насоча към такива 

специалисти, но тук се сблъсквам с друго ограничение – територията на един 

град. Изобщо доста заплетена ситуация. 

 

*** 

Жителка на село „От-ценково“ изисква, разбира се, културно: 

„Моля , дайте актуалната таблицата за отценка на ТЕЛК . Рових и не я 

намирам“. 
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Ах, тази палава таблица за „отценка“ на ТЕЛК! Толкова е флуидна и суетна. 

Впрочем не знаех, че има такава. Виж, таблица с „отправни точки“, изразявани в 

проценти, за оценка на трайно намалената работоспособност и степента на 

увреждане, с която работят ТЕЛК-те, има. Тя, за разлика от другата, си стои тихо, 

мирно и кротко като Приложение в Наредбата за медицинска експертиза. И 

изобщо не е необходимо да се „рови“, а е достатъчно да се изпише името на 

Наредбата и… тя се появява в целия си блясък. Но, друго си е да поровиш… 

някъде, я из коша за пране, я из гардероба… Човек открива неща, за които 

изобщо не е подозирал, че притежава. 

 

*** 

Гражданка от град „Мешавица“ задава важни въпроси и търси значима 

информация: 

„Здравейте аз да попитам някой от вас повишил ли му се е холестерола 

откакто е със дигноза… На мен за първи път ми се повиши плус 

другите неща който имам и как се справяте със това ?Попитах лекаря 

дали трябва да спазвам диета и отговора беше че мие от самото 

заболяване .Но нито хапета ми дадоха само ми увеличиха Преднизона 

на 50заради протеинура .Благодаря“. 

Ако оставим настрана правописните грешки („плус“ вместо „плюс“, „дигноза“ 

вместо „диагноза“, „хапета“ вместо „хапчета“), които ще приема, че са от 

притеснение, то цялото писание изглежда малко странно. Обърках се например 

с това: „плус другите неща който имам“. Не, не липсващата запетайка ме 

обърква, а факта, че „другите неща“ някак си не кореспондират с „който“. 

Изразът: „… че мие…“, също внася душесмут в моята главица. Не разбирам, 

дали става дума за това, че нещо й е от…, или, че мие… А какво мие (чинии, 

тенджери, спринцовки), ако е този смисъла, не е ясно. А, щях да забравя. 

Гражданката споменава за увеличение на едно лекарство на 50. Ама какво е това 

50? Милиграма, грама, таблетки, гранули, мънисто…!? Какво?! Историята 

мълчи. След кратка консултация, при това безплатна, с д-р Гугъл (бях принуден 

да прибегна до неговите услуги) разбрах, че „протеинура“ всъщност е 

„протеинурия“ – загуба на белтъци през бъбреците. 

Не знам за Вас, но аз понякога се чувствам като Еркюл Поаро (ех, поне да имах 

10% от гения и таланта му), когато чета подобни текстове. 

 

Здравейте! Бих искала да ви попитам, 

според вас възможно ли е промененият 

вкус в устата да е причинен от нашето с 
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(10) 
Жителка на село „Беззнаково“, задава един изключително актуален въпрос и 

очаква още по-актуална информация, която трябва да се съдържа в отговора на 

въпроса: 

„Здравейте моля някой ако знае да ми каже къде мога да се обърна да 

пусна жалба срещу лекар Благодаря“ 

Можете, драга госпожо, да се обърнете на всеки ъгъл, на всяка крачка по улицата. 

Освен това жалба можете да пуснете във всяка пощенска кутия, която Ви се 

изпречи пред очите. А, ако ще се жалвате от лекар – като гледам как пишете – то 

най-горещо Ви моля: не го правете. Ще побъркате администрацията от смях и тя 

ще спре работа поне за седмица.  

 

*** 

Гражданка от град „Ентелегентово“ задава убийствен със своята прямота въпрос: 

„Здравейте има ли някой от вас на Placebo.”  

След този въпрос и мързелът, и глупостта изпаднаха в кома, а препинателните 

знаци се изпокриха, почервенели от срам в червения фон, на който с бели букви 

гордо се вееше въпроса на дамата.  

Да ви кажа под секрет: Аз, например, съм на мисловно Placebo, но моля Ви, не 

съобщавайте това на госпожата… Няма да мога да я консултирам, имам 

проблеми с плацебото. 

 

*** 

Жителка на село „Гъчканица“ пита: 

„При новата методика колко %ще получа?Сега %са ми така:60% и 

30%и30%“. 

Каква методика, какви %, какви 5 лева, какъв МС? Аз да си призная нищо не 

разбрах. Предполагам, че става дума за процентите трайно намалена 

работоспособност, определяни по Наредбата за медицинска експертиза. Но не 

съм сигурен. Изобщо премятат се едни проценти, като кора за баница… Явно 

когнитивната рефлексивност на госпожата е достигнала своя пик при 60%, а 

рефлексивните когнитивистики имат спад от 50% и достигат 30%. 

 

*** 

Гражданин от град „Ентелегентно“ се интересува от едни пари: 

„Здравейте ! Преведоха ли ви социалните пари?“ 

Преведоха, преведоха. Но дали са социални, политически, културни, 

антропологични или икономически, това и политиците не знаят.  
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*** 

Гражданка от град „Тюрлюгювеч“, област „Социална обувка“, се опитва да 

помогне с информация: 

„ЗДРАВЕЙТЕ ПРИЯТЕЛИ! СПОДЕЛЯМ ПРОБЛЕМ , КОЙТО НА 

НЯКОИ ОТ ВАС ЩЕ Е ОТ ПОЛЗА-ЗА ДИАБЕТИЦИ НА ИНСУЛИН 

ИМАЩИ ПРАВО НА ОРТОПЕДИЧНИ ОБУВКИ- ДОКУМЕНТИ 

ИЗИСКВАЩИ ОТ СОЦ. ПОДПОМАГАНЕ: 

1. ЕМГ=30ЛВ 

2. ПРОТОКОЛ ОТ ОРТОПЕД ,/ КАТО НОСИТЕ ЕМГ/=25ЛВ 

3.ПРОФОРМА ОТ ЛИЦЕ ,КОЕТО СЕ ЗАНИМАВА С ОТПУСКАНЕ НА 

ОБУВКИТЕ, КАТО НОСИТЕ КОПИЕ НА ПРОТОКОЛА 

3. ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ СОЦИАЛНИТЕ, ПОПЪЛНЕНО ОТ ВАС 

И СЛЕД КАТО ВИ ИЗТЕЧЕ СРОКА ОТ ПРЕДНАТА ФАКТУРА, 

ПОДАВАТЕ ДОКУМЕНТИТЕ В СОЦИАЛНИТЕ 

ДАНО ВИ Е ОТ ПОЛЗА“ 

Разбрахте ли? Е, и аз не разбрах. Само се чудя от кога нечий проблем може да 

бъде от полза за някой? Виж, начина на решаването му би могъл да е полезен, но 

самия проблем, едва ли! 

 

*** 

Една жителка на село „Незнайново“, пита: 

„Здравейте,някой сблъсквал ли се е с такава ситуация:приемам 

витамин Д под форма на алфаД3,оказва се,че падат стойностите и 

въпреки ,че се жертвам с камъни на бъбреците с 2 кризи по време на 

приема.Когато вземах от време на време друг вид,беше дори 11ед. ,или 

заради зимния сезон???“ 

От цялата уйдурма разбрах, че иде реч за един витамин Д, за едни камъни в 

бъбреците, които са жертвани… За правопис няма да говоря, че просто е срамота 

да издребнявам. 
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(11) 
Гражданка от град „Гениално“ задава въпрос с предварително изразена 

благодарност: 

„Здравейте група ! Има ли някой на лечение с биологично лечение с 

хепатит и възпаление на бъбреците! Ще бъда благодарна ако някой 

сподели своето мнение!“ 

Прочетох и изпаднах в кататоничен ступор. Е как така лечение, което се 

провежда „с биологично лечение с хепатит и възпаление на 

бъбреците“. След това разбрах, че основното заболяване се лекува с 

биологично лечение, придружено с лекуващ хепатит и възпаление на бъбреците. 

Абе друго нещо си е, като насъскаш някое и друго възпаление и хепатитче срещу 

дадена болeст… направо я опапкват за нула време. 

 

*** 

Жителка на село „Чуло недочуло“ се интересува от мелиоративните аспекти на 

съвременната медицина: 

„Здравейте група имам следния проблем много ми се оросяват 

краката без причина,някой имали същия проблем и какво бихте ме 

посъветвал,мерси предварително.“ 

Ами като ги поливате тия крака – ще се оросяват. Може би ако намалите или 

спрете редовните поливки, краката няма да се оросяват толкова много и няма да 

има този влажен проблем. И тази другарка я моля да си оправи граматиковите 

числа, щото не е ясно дали пита всички членове на групата, или някой конкретен 

член (много членове, много нещо). 

 

*** 

Жител на село „Празно кратунково“ изказва свръх компетентно мнение, 

формирано в N-ския Университет: 

„Даваха по NOVA една жена болна от МС. И тя болна ли е???? Не в 

инвалидната количка и децата а другата“ 

Излиза, че според специалиста тази, дето не е в инвалидна количка, не е болна, 

защото, за да си болен трябва да си на инвалидна количка. Ergo, от утре всички 

болни да си сядат в инвалидните колички, а не да внасят смут и объркване във 

въздушното мозъчно пространство на някои „будни“ (неизвестно как и защо) 

граждани. Подозирам, че „експертът“ е объркал МС (болестта) с МС 

(министерския съвет), щото във втория МС няма на инвалидни колички, а 

трябва.  

 

*** 

Жителка на село „Мъдрино“ пита измъдрено: 
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„Здравейте! На някой от Вас изсипвали ли са кортизон?“. Доколкото съм 

информиран на много хора са им изписвали кортизон, но явно на госпожата 

сефте в историята на медицината й „изсипват“ това лекарство. Чудя се дали да 

посъветвам администраторите на групата спешно да се свържат с Гинес. Може да 

изкарат по някой лев докато си сипват по едно кортизонче за здраве. 

 

*** 

Жителка на „Несвестино“ задава въпрос: 

„Добър вечер група може ли някой да ми каже колко процента трябва 

да бъде основното ми заболяване за ТЕЛК. Благодаря ви 

предварително“. 

И тъй като хората от самата  група реагират адекватно ще им дам думата: 

„Те това е ВЪПРОС!!!!!!! Трябва и факир, за да може да отговори!!!!!“ 

„Какво питате изобщо? Коригирайте си въпроса. По-тъп въпрос не бях чела“. 

Аз оставам да се чудя, тези проценти какви са: ментови, спаначени, месни или 

някакви други. Но все пак научих нещо ново: основното заболяване се мери в 

проценти, а придружаващите – виж, тук мерната единица е неясна. 

Май пак ще трябва да напомням математическата задачка от „Автобиография“-

та на Бранислав Нушич. 
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(12) 
Жителка на село „Незнайново“, пита (или може би коментира): 

„Някой може ли да каже каква е пенсията на 50 % ТЕЛК .“ 

Пенсията на „50% ТЕЛК“ е същата, като на 50% КЛЕТ. Но, тъй като втората е 

държавна тайна, никой не знае каква е на ТЕЛК-а. Държавни му работи, няма 

как. 

 

*** 

Жителка на село „Беззнаково“, притеснена пита“ 

„Здравеите група искам да помоля за съдействие дъщеря ми е на 12 

години и е с диагноза ЮАС оба4е хашела б 27 е отрицателен това 

лекува ли се и трябва ли да се спазва някаква диета сега ще минем на 

биологично лечение (…)досега бях ме на (…) моля пишете благодаря 

ви бадете здрави“. 

Независимо от явната неграмотност на жителката, независимо, че най-вероятно 

пише от телефон, притеснението на жената за рожбата й е очевидно и 

разбираемо. И все пак, това не означава, че трябва да пише така, сякаш за първи 

път употребява букви и думи (а дали не е точно така?!). Но…, жената се е 

шашнала: „хашела б 27 е отрицателен“. И какво правим сега? Това лекува ли 

се, яде ли се, какво се прави? Някой да подскаже. И още нещо: „досега бях ме 

на (…)“. Тя и дъщеричката й ли? Или само детето? Мъка, голяма мъка, ей… 

 

*** 

Гражданин на областния град „Грамотин“ пита: 

„Помагат ли вливките за кръката“ 

Ако не погледнеш в коя пациентска група се задава този въпрос вероятността да 

изпаднеш в будна кома, е голяма. Добре, че все още се намират хора, за да 

реагират: „Краката се пише, а не кръката!!!“.  

А с термина „вливка: се сблъсквам за първи път. Зная, че правят вливания, но 

вливки?!  

Изобщо пациентските групи са извор на нов медицински език.  

Още по-интересното е, когато в дебата се намеси даскал от града, разбира се, в 

защита на съгражданина си. Това добре, защото, първо, постави ме на мястото 

ми, второ, ограмоти ме. Ето какъв беше моя коментар: 

„Чувал съм за вливания, ама за вливки сефте чух. То щото сигур съм си седнал 

на кръкътъ.“ 

Ето и неговите образователни коментари: 

„Bozidar Iwkow Не се пише щото ,а се пише защото!!“ 

И веднага след това: „Bozidar IwkowПресмяла се щърба на гърба хааааа.“ 

https://www.facebook.com/bozidar.iwkow?hc_location=ufi
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Лекцията завършва покъртително: „Bozidar Iwkow Пише се сигурност , а не 

сигур“. 

След тази бележка още не мога да дойда на себе си от собствената си речникова 

беднотия. Ама и ний критиците понякога ставаме за смях. Не стига това, но 

гледам, че сърдито ме е подхванала (Безсърдечна твар съм аз, знам) и една друга 

другарка – вероятно от същия град: „Bozidar Iwkow на който му правят 

вливания на всеки две седмици, може да казва ако ще и само вли. 

Вливки се употребява в болничния жаргон“. 

Е, нямах представа за болничния жаргон… Вливки, вливки, добре. Вече ще знам, 

че вливка е синоним на вливане.  

То доскоро и глагола „входирам“ не съществуваше, но кратунквоците го 

наложиха. Не, ли? Дали да не взема да си входирам една вливка, а?! 

Както можете да прочетете, изобщо не захващам дебата за стилистика, стил и т.н. 

Човек може да се изразява на литературен език, на жаргонен език, на диалектен 

език, но е длъжен да пише ясно и грамотно. Не, че грешки не се допускат, но да 

напишеш „кръката“ вместо „краката“, ми се струва проблем на грамотността, не 

на някаква стилистична особеност.  

Ако трябва да преведа моя коментар на литературен език, той би звучал по 

следния начин: „Чувал съм за вливания, но за вливки за първи път чух. 

Това е, защото сигурно съм си седнал на „кръката“. Грешката, която 

съм допуснал в коментара си, е свързана с липсващата запетая след „то“ в израза 

„То щото…“. Но при желание от моя страна и това бих могъл да определя като 

стилистична особеност. 

Боже, какво словоблудство за едни „кръка“... 

 

*** 

Млада госпожица от град „Грамотин“ задава дълбоко екзистенциален въпрос: 

„Защо мъжете мислят че сме по слабия пол селед като сме по силни и 

исдръжлива” 

Не знам колко е „исдръжлива“ госпожицата, но със сигурност се вижда, че има 

сериозни проблеми с граматиката, в т.ч. и с препинателните знаци, ако въобще е 

чувала за тях. Но кой ли обръща внимание на такива дребни подробности. Ама и 

аз съм един такъв… дребнав… 

  

https://www.facebook.com/bozidar.iwkow?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/bozidar.iwkow?hc_location=ufi
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(13) 
 

Днес започвам с един по-особен случай. Става дума за наша гражданка от град 

„Грамотин“, която живее в чужбина. Най-вероятно от XVIII век. И ако 

споменавам този случай то е, защото внуците на леля ми, които са родени в 

същата страна, много рядко посещават България, говорят прекрасен български 

език и много рядко допускат подобни грешки. 

„Здравейте!Живея в (…).През октомври бях в България при 

(…),където ми направиха диагноза–(…).От тогава пия (…).Лекарката 

ми преписа същто и противовъзпалителни лекарства,които за 

съжаление не ги пих.Искам да попитам има ли някой в групата,който 

същто пие (…)?И дали трябва да пия противовъзпалителни 

лекарства.Аз бях и в тук,в (…) при 3ма (…),и не ми дават 

противовъспалителни.За съжаление ощте нямам подобрение,и имам 

температура.Диагнозата,която (…) ми дават е неизяснена (…).Просто 

супер....!!!!!!“ 

Бих приел някои изрази, като „където ми направиха диагноза“ или 

„Диагнозата,която (…) ми дават“, „Лекарката ми преписа“ за грешки 

поради дълго не ползване на родния език, но останалите грешки ме навеждат на 

друга, доста „пъклена“ мисъл. Жената е с българско име, а говори като чужденка. 

Въпросите, които задава - поне според мен – не са за пациентска група, а за 

специалист.  

Преглътнах с огромни усилия собственото си невежество, защото едва днес 

научих, че диагнозите се „правят“, „дават“, но не се и поставят. И тази лекарка, 

дето преписва незнайно от къде, незнайно какво, е объркала съвсем жената, 

която е била „и в тук“ да търси помощ. С това преписване ме обърка и мен. 

Изобщо пълна каша без брашно и вода. Та след като изгълтах всичко това, „ощте“ 

съм в когнитивен дисонанс, „същто“ и съм в температура, и се питам: на мене кой 

ми направи диагнозата и ми даде заключението в епикризиса: „страда от тежка 

форма на когнитивен дефицит, изразяващ се в нарцистичен претенционизъм 

към неволните грешки на други индивиди, със съмнителни лингвистични 

познания и дефицити“. Така че не ми се сърдете, ако рядко разбирам неведомите 

виражи на мисълта Ви. 

Сега сериозно, без ирония и сарказъм. Искрено съчувствам на госпожата. И 

разбирам страданието й, или поне в много голяма степен се опитвам да я(го) 

разбера. Една от по-новите субдисциплини в социология на медицината, е 

социология на непоставената диагноза. И за мен винаги подобни наративи са 

интересни. И все пак няма да се уморя да повтарям и да критикувам 

неадекватното, неграмотното писане. Да, всеки може да сгреши, но чак до такава 
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степен?! Поне на мен това ми говори за други проблеми, не ли? Както казва 

колегата Филипов. 

*** 

Сайтът „news.bg” спечели жълтата фланелка за информираща дезинформация 

на жителите на „Фейсбукландия“. Ето какво можем да прочетем на адрес: 

https://news.bg/health/7-500-zayavleniya-za-individualen-telk-ot-nachaloto-na-

april.html?fbclid=IwAR3vA8ODwcM6KIXd16GN071ViRnCP7yKUyjmnfrDPCffVz6m

fJ7DBOjixJI от 12/03.2019 г.: 

„7 500 заявления за индивидуален ТЕЛК от началото на април“, е 

заглавието на материал, чиято цел е да ни информира, че „Над 7 500 

заявления за изготвяне на индивидуална оценка на хора с 

увреждания са подадени от началото на месец април в дирекциите 

„Социално подпомагане“ в цялата страна.“. 

Всички деца знаят и в училището учат, че ТЕЛК е медицинска институция и се 

занимава с експертиза на инвалидността/уврежданията. И като такава 

институция няма как да бъде част от дирекциите „Социално подпомагане“. Пък 

и колко дирекции има?  

Да сготвиш такъв тюрлю гювеч се изисква виртуозност, че и нещо повече. Коя ли 

кифла нарцисова е сътворила и заглавие, и текст? А и къде е била 

кифлата/кроасана редактор? Вероятно на културно мероприятие – посещение на 

персонален асансьор с цветни орнаменти. 

 

*** 

Отново въпрос от село „Беззнаково“: 

„Здравейте въпрос на пенсионер с тип 2 полагат ли му се тест ленти и 

апаратче. Благодаря предварително“. 

Малко съм объркан. Не знаех, че в България пенсионерите се типизират – тип 1, 

тип 2, тип… n. Обаче, понеже, е „с тип…“, възниква въпроса: тип на какво? От 

питането научавам, че имало апаратчета, които тестват – какво, никой не знае. 

Справка – вид на пациентската група, в която е зададено питането. Тогава има 

шанс да се разбере. Еееех, език мой, враг мой! 

 

*** 

Ето един въпрос (може би), с дълбок екзистенциално-еротичен смисъл. Задава 

го млада жена от село „Долно Уйно-неграмотино“: 

„Можели жена да обича двама едно времено говоря за истинска 

любов“. 

Силно съм впечатлен от откровеността на младата дама, вероятно попаднала в 

капана на поливалентната любов. Аз например изпитвам истинска любов към 

всяка красива, според моите представи за красота, жена на възраст между 18 и 60 

години. Но не съм сигурен дали „едно времено“ ги обичам, т.е. преди сто лета, 

https://news.bg/health/7-500-zayavleniya-za-individualen-telk-ot-nachaloto-na-april.html?fbclid=IwAR3vA8ODwcM6KIXd16GN071ViRnCP7yKUyjmnfrDPCffVz6mfJ7DBOjixJI
https://news.bg/health/7-500-zayavleniya-za-individualen-telk-ot-nachaloto-na-april.html?fbclid=IwAR3vA8ODwcM6KIXd16GN071ViRnCP7yKUyjmnfrDPCffVz6mfJ7DBOjixJI
https://news.bg/health/7-500-zayavleniya-za-individualen-telk-ot-nachaloto-na-april.html?fbclid=IwAR3vA8ODwcM6KIXd16GN071ViRnCP7yKUyjmnfrDPCffVz6mfJ7DBOjixJI
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или „едновременно“, т.е. всички заедно по едно и също време. Ох, Боже! Все се 

заричам да не се подавам на такива провокации и всеки път пропадам в бездната 

на собственото си любопитство. Ей, на, сега няма да мога да заспя докато не 

намеря верния отговор на тези фундаментални еротични въпроси. Може или не 

може? Едно времено или едновременно? 
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(14) 
 

Жителка на село „Безпардонкино“ задава кратък, ясен и неразбираем, 

диверсионно емоциониращ въпрос, който може да предизвика мисловен ступор 

или будна кома със своята цинична непосредственост:  

„Благодаря ви за приема! Искам да попитам инсулинозависим диабет 

и проценти в ТЕЛК.Ако някой се е явил на ТЕЛК по новите правила?“ 

Ех, този ТЕЛК, този ТЕЛК! Само проценти отказва или раздава. И какво се 

случва, когато си пристанат телковите проценти и инсулинозависимия диабет? 

Знаете ли? Не?! Е, и аз не знам. Важното е да се пита. Така де, жената не пипа, 

само пита! 

 

*** 

Ето още един въпрос, с дълбок екзистенциално-еротичен подтекст. Задава го пак 

същата млада жена от село „Долно Уйно-неграмотино“ (виж. бр. 13): 

„Колко трябва да е здрава една връска междо двама влюбени за да 

може да оцелее до гроба им“ 

Ако има „връска“ никой не може да знае предварително от какво е изтъкана и 

как и колко ще издържи на напрежението. А „междо“? Тук лирическия герой 

вероятно има предвид границата между две ливади, която е „връската“ между 

тях, преди живота да ги е окосил. Започвам да подозирам, че в читалищната 

библиотека на село „Долно Уйно-неграмотино“ има книжки само от поредицата 

„Арлекин“ и тази млада дама – волно или неволно, започва да се превръща в 

един съвременен Дон Кихот в пола. 

 

*** 

Гражданка от „Градско село“ задава уплашен въпрос: 

„Уплашена съм на крака на сина ми на крака са излезли кафеви 

петънца . Какво може да е.“ 

Разбирам тревогата, не разбирам невежеството и неграмотността. Тия кафеви 

петънца да не са като ония джелтите? Еех, тъкмо се закроти фейса и аз си казвам: 

А така, поограмоти се народеца и някой разклати черешата, та опадат всичките 

орехи. Няма надежда,  нямаааа… 

 

*** 

Самотна жителка на село „Баш-мерак“ публикува обява в една ФБ група: 

„благодаря за приемането търся сериозна връска и мъжа да жиев при 

мен до 33 години да е?“ 

След продължително умствено усилие разбрах, че женицата си търси мъж, който 

да живее при нея и да не надвишава хростовите 33 лазарника. При това търси 



 36 

избраника си за „сериозна връска“. Добре, че не го търси за сериозна врътка, 

която вероятно – ако си паснат социално в леглото – може да настъпи след 

определен времеви интервал, започващ да тече от мига на познаването. Не знам 

кой ще се навие. Но не съм аз. Не само поради възрастови ограничения, но и 

поради грамотността на дамата, която далеч надхвърля моите скромни 

възможности.  

 

*** 

Гражданин от град „Мръчково невежино“, задава следния въпрос: 

„Каква е разликата между 1група и 2 група по болести относно пари“. 

Въпросът е зададен ясно като английска мъгла. Уж виждаш (разбираш в случая), 

за какво става въпрос, но все пак остава едно неприятно чувство на несигурност 

дали и ако да – колко, си разбрал. 

Не знаех, че има „1група и 2 група по болести“ и то „относно пари“. Ако иде 

реч за група инвалидност, то групите бяха премахнати в началото на 21-и век. А 

разликата относно пари, е тук и социалното министерство немее пред 

комплексността на питането. 

 

*** 

Гражданин от град „Зорлиев кътник“ изисква: 

„Дай те решение за зъбобол“. 

Това ми звучи като „Дайте да дадете“. И въпреки това, влизайки в нуждата (а тя 

явно е голема) на човека стигнах до следно диференциално уравнение, даващо 

решение на зъбобола: 

+t = >p 

-t = ≤p 

където 

t (tooth) е зъб, 

p (pain) е болка.  

С други думи: при наличие на зъб вероятността от болка е голяма. При отсъствие 

на зъб тази вероятност клони към минус безкрайност. С две думи, вадене му е 

майката. Това показва математиката. Виж, какво ще каже стоматологията – това 

вече е въпрос извън моите компетенции. 

  



 37 

(15) 
 

Гражданка от град „Знаевград“ задава важен въпрос: 

„Здравейте! Някой поставял ли си е ампули (…)?“ 

Изпаднах в паника. Как така да си поставя ампули? Къде да си ги поставя? Върху 

какво – шапката, яката или на палтото?  

Така зададен въпроса явно се отнася до поставяне на ампули върху нещо, а не за 

поставяне на инжекции, например. Знаем, че течните лекарствени форми се 

въвеждат в тялото обикновено чрез инжекции или чрез системи, ама чак да се 

въвежда ампулата… сега го чувам за сефте. Сигурно е нов метод, а ампулата е от 

желатин. Знае ли човек, с тия съвременни технологии. 

 

*** 

Гражданин от град „Мръчково невежино“, задава много сериозен въпрос: 

„за сколиоза и набити прешлени с препукване и изтръпване на ръце 

какво се прави?“ 

Още по-хубавото е, че фонът на рамката, в която е поставен въпросът са… 

разноцветни балони. Шарена, весела картинка, чиято цел вероятно е да притъпи 

страхът и притеснението на читателите, които биха се спрели на този въпрос, 

особено ако не са чували, като мен, за „набити прешлени“, сиреч (може би?!) 

занитени. Ако това е вярно, възниква въпроса: от кой вид са извънземните, които 

са сторили тази проклетия? 

 

*** 

Макар и в страни от нашата тема в този високоинтелектуален сборник бисери на 

неграмотността, все пак не се удържам да Ви покажа една реклама: 

„Летения IT турнир по тенис на маса“. 

Аз пък ще се запиша за зимения IT турнир по тенис на корт. Но рекламата си я 

бива: хем спорт, хем скрито предупреждение за рисковете от прекаленото 

ползване на компа. Последното води до загуба на грамотност, обездуховняване 

и други полезни духовно-интелектуални недъзи, които помагат да живеете като 

придатък на компа си. Честито! 

 

*** 

Жителка от село „Невижино“ задава екзистенциален въпрос, който кърти 

мозъци с начина си на задаване: 

„Кога може да подаваме ощетените от ТЕЛК заявления за ново 

преосвидетелстване ?“ 

Не е ясно, ама хич не е ясно кой е ощетен: подаващият заявлението или самото 

заявление. Ех този ТЕЛК, този ТЕЛК! Като ощетява не си поплюва, кара наред. 
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Ощетява кой където свари и каквото свари. „Ощетени от всички страни, 

съединявайте се!“ 

*** 

Жителка на село „Беззнаково“ също задава много важен въпрос: 

„Здр приятели какво чуствате когато излизате на вън и сте с страх за 

излизане в какво се състоят паник атаките“ 

А сега де? Аз обикновено чувствам и нямам паник атаки. Но ако започна да 

чуствам може и да се появят. Абе, само питам, „навън“ не се ли пише слято? А, да 

не говорим, че „с страх“ се пише със страх. Да не споменавам малката, 

изключително дребна подробност, че няма нито един препинателен знак. 

Неграмотността не е резултат от психологически и психични проблеми, а от 

липса на образование и, още по-лошо, от тотално безразличие към граматиката 

на българския език. Та аз сега отивам да чуствам, щото съм с страх да излазам 

на вътре. 
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Жител на село „Тъпово“ задава изключително важен и многопластов въпрос. 

Въпросът е зададен така, че a priori попада в областта на хаоса и теория на 

сложността: 

„За диагноза (…) какви документи трябва да представи човек за да го 

сметнат за увреден от Телк??!!“ 

Така зададено питането не изяснява метафизичния въпрос дали ТЕЛК го е 

повредил завалията, или нещо друго. И още: излиза, че ако имаш документи – 

сметат те за увреден. Немаш документи – не те броят за увреден. Шантава работа. 

Иди после разбери кой, кой е в тази супа. А, щях да забравя: абе тея от ТЕЛК-а, 

на какво сметат хората за увредени? 

 

*** 

Една жителка от същото село „Тъпово“ се напъва да попита нещо: 

„Добър вечер.Леко се е подула глезена на крака ми и тъпа болка.както 

прочетох в интернет пак симптом. ме страх от белодроб емболи“. 

По-тъп и неразбираем въпрос не бях срещал до сега. Обаче – изненада – аз го 

разбрах. Защото и на мен като ми се подувала глезена на седалището и се появи 

една трептяща болка става страшна нещо. И като почна да се питам… Питам се, 

питам се, чак докато получа анален рефлукс. Пак симптом за… абе разкалвам 

терена, а и понамирисва. И като ме тръшне един страх от косопад… мани, не е за 

разказване. А това белодроб емболи ми звучи като име на чужденецки парфум. 

Ма то какво ли разбирам и аз де.  

 

*** 

Гражданка от град „Стиснигъзица“ задава ентелегентен куешчън: 

„Здравейте!Искам да попитам :Телка ми е 75% -2ра група имам ли 

право на инвалидно парко място пред блока на което да си паркирвам 

само аз“. 

Във въпроса, нищо че е изписан по безобразен начин, има няколко енигми. 

Първата е: „:Телка ми е 75% -2ра група“. Доколкото знам абревиатурата 

„ТЕЛК“ означава: териториална (Т) експертна (Е) лекарска (Л) комисия (К). 

Ерго, какво означава комисията да ти е „75% -2 група“? Вероятно има и други 

ТЕЛК-ве с други проценти и групи! Знам ли!  

Втората енигма е свързана с инвалидизацията на паркомястото пред блока на 

въпросната гражданка. Чудя се как едно паркомясто може да е инвалидно! А 

здраво може ли да бъде? И защо инвалидно, а не увредено? Нали вече всички сме 

увредени, не невалидни. Ако мястото за паркиране е инвалидно, значи е 
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невалидно и не може да съществува. То затова в законодателството всичко и 

всички са увредени.  

Третата енигма е свързана с чутовния егоцентризъм и скрънзавост на 

гражданката: „да си паркирвам само аз“. Други хора няма. Само тя да си 

паркирва таралясника. Ми паркирвай си го, бе гражданко. Кой ти се пречка? 

Ей, ма много обичам такива хора, които ми навират в лицето „ТЕЛК“-а си, за да 

получават предимство или привилегия някаква.  

 

*** 

Жител на село „Небогателово“ задава много важен икономически въпрос: 

„Защо добавката, от 52 лв е на 41 лв зарад ужасни хора пожелавам им 

на щата съдба....“ 

А сега де?! Как така добавка от 52 лева се е превърнала в 41 лв? Къде са отлетели 

тези пусти 11 лв.? И като не може да си обясни, хоп една клетвица, белким хване 

декиш, та да видят тия ужасни хора, които изпаряват парите, каква е „на щата 

съдба…“. 

 

*** 

Гражданин от град „Зорлиев кътник“ пита: 

„Инвалидните пуснаха ли ги вече?“ 

Пуснаха ги, пуснаха ги. И инвалидните, и здравните, и социалните, и 

икономическите, и психичните, и затворническите… Всичко пуснаха 

 

*** 

Жител на село „Паранойно“ се интересува от екзистенциален административен 

въпрос: 

„Здравейте ,има ли някой който е попълвал документи по новия закон 

за оценка ,сигурно пак ще се ощетим“. 

Документи за оценка?! Оценка на какво? На вредните анално-газови емисии? 

Или на броя на бурканите в мазето? Или може би на количеството произведен 

алкохолец на битови нужди (200-300 килца ракийка, заедно с патока де)? Не е 

ясно. Дори не е ясно кой, кого и за какво, и в какво ще се ощети? А, така си е, като 

е нов закона, всички дружно се ощетяваме…, докато не измисли дребни 

тарикатщиинки да го заобикаляме и ние него, а не той нас, да ощетяваме. 
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(17) 
 

Жителка на село „Беззнаково“ задава един дълбоко екзистенциален и 

тежкотоварен въпрос: 

„Здравей те приятели можете ли дами кажете исползватели противо 

алергични лекаства и какви са те?“ 

Ами не знам дали мога да Ви кажа. Трябва да опитам, но Вие едва ли ще ме чуете. 

Виж, ако опитам, може и да Ви напиша отговор. И още нещо, като съвъкуплите 

въпросителната частица „ли“ с глагола и вместо „с“, напишете „з“ се получава 

едно съвсем нелицеприятно съществително – „използватели“. Демек хора, които 

са използвачи. На какво – не е много ясно…, а пардоне – на „лекаства“ протиф 

арлергии. Мисълта на некои хора е бетер лабиринта на Минотавъра, не ли? 

 

*** 

Едни видни аксперти от „Системата ги смлатила“ или нещо такова обясняват на 

всичкото прост народ с инвалидност, като как ся взима „личната помощ“. Ето 

какво пишува в първата точка на акспертното мнение: 

„ЛИЧНА ПОМОЩ 

ЗА ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ 

1) Право на лична помощ имат всички лица с ТЕЛК с и над 90% с чужда 

помощ. Ако вие притежавате такъв ТЕЛК, може да кандидатствате за 

ЛП. ТАКА Е ДО КРАЯ НА 2020г.!“ 

Знаех си аз, че има много, ама много богати хора с инвалидност. Бая парички 

требе да имаш, за да „притежаваш ТЕЛК“, т.е. цяла една териториална експертна 

лекарска комисия. Не е шега работа.  

 

*** 

Гражданин от област „Несвестин град“ задава един много важен въпрос“ 

„Хипермаркет Лидъл и Кауфланд и други не приема работи увреден 

слух!!! Какво пречи?!“ 

Брей, не знаех, че „Лидъл“ и „Кауфланд“ са един хипермаркет. То собственика 

може и да е един и същ, но двете вериги доста се различават. А какви са 

причините тези серсеми да „не приема работи увреден слух“, тук политиката 

е също с толкова увреден слух, че дори не може да говори, какво остава да 

отговори. От този израз не е ясно дали двата в един хипермаркета не приемат на 

работа лица с увреден слух, или не могат да повярват, че увредения слух може да 

работи и затова не го приемат.  

Ако погледнем сериозно на въпроса, то той поставя редица значими проблеми: 

за дискриминацията на хора с увреден слух, за липсата на публични политики в 

тази област и др.п. Освен това в него се съдържа потвърждение на факта, че 
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напъните на политиците, че „здравите“ хора с инвалидност ще могат да си 

намерят работа, след като те им създадат условия, си е чисто и просто делюзия. 

Още повече, че създаването на такива условия се свежда до тотално и безмозъчно 

орязване на процентите трайно намалена работоспособност по административен 

път. А това е сериозен диктат и тормоз на хората с инвалидност.  

Абе кажи му политик и не го обиждай повече. 

В такива вериги магазини могат да се намерят работни места за хора с увреден 

слух. Възможно е. Необходимо е малко желание и разбиране. 

 

*** 

Жителка на село „Беззнаково невежино“ задава един дълбоко осмислен и 

аналитично префинен въпрос: 

„Здравей те приятели някой от вас исползвал ли е хабчета … 

исписахами го за обрива на лицето“ 

Добре е, че има толкова будни граждани, че и аз галупакът да разбера: в 

медицината има нов начин за лечение. Нарича се „исписване на хабчета“. Седя и 

не мога да разбера дълбокия смисъл (като Марианската падина) на този въпрос. 

Ако отговоря: - Да!, или: Да, използвал съм…, каква ще е ползата за жителката? 

Да – Не! Тука има – тука нема. Важно е обаче, женицата да си пие хабчетата, не 

ли тъй? 

 

*** 

В някои областни градове, като „Морски столичен“, неграмотността и/или 

невежеството (или може би безразличието, или всичко накуп) също са присъщи 

на някои уж или може би образовани люде. Най-странно е, че всичко това се 

демонстрира публично под формата на разяснение, обяснение или не знам какво 

на определени права за определени правоимащи. Ето публичен информационен 

плакат в ДКЦ, в черноморската ни столица, който дори е въведен в ранг на Закон 

и регулира определени обществени сношения. Пардон – отношения. Първите 

няколко думи не се четат: 

„… по чл. 37. ал. 1 от ЗЗО се освобождават Здравно осигурени лица, 

страдащи от заболяване с над 71% намалена работоспособност.  

Освобождаването от потребителска такса на тези лица се извършва 

след представяне на документ: „Решение на ТЕЛК за 

освидетелстване“. 

Д-р …, Управител на ДКЦ… Варна“ (За тези, които не вярват мога да им 

изпратя на „лични“ снимка на този шедьовър). 

И така, нека сега да подложим този текст на много задълбочен рефлексивен 

контент анализ, за да видим като каква информация получаваме. 
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1. „Здравно осигурени лица“ се пише слято – здравноосигурени лица. Явно 

писалият тези редове наскоро е преживял някаква сериозна раздяла и сега 

разделя всяка дума която има повече от 5-6 букви. 

2. Хич не ми беше известно, че човек може да страда от „заболяване с над 71% 

намалена работоспособност“. Знаех, че човек може да страда от всяка една 

от хилядите болести, класифицирани надлежно в МКБ – Х ревизия. Но не знаех, 

че има и такъв вид гад, дето е налазила хората. И още, ТЕЛК може да определи 

(нали затова е създаден) процент трайно намалена работоспособност или вид 

степен на увреждане (в проценти), ама от процентите не се страда. Страда се от 

уврежданията, причинени от даденото заболяване и довели до състоянието, 

определено от органите на медицинската експертиза. Нъл тъй? Или съм у 

прегрешение? 

3. Те такъв документ нема, па ако ще магаре боб да е прояло: „документ: 

„Решение на ТЕЛК за освидетелстване“. Виж „Експертно решение“ на 

ТЕЛК има.  

И въобще тържество на интелекта и грамотността. Хвала Вам грижовни люде, 

говорещи и пишещи на простонароден, уличен език. Разбраа ме ви… 

4. Някой ще рече: „Голям праз. Търсиш под вола теле. Много важно как е 

написано, нали се разбира.“ Може и да е прав, само дето празът е бая големичък, 

а под вола наистина има огромно теле. По простата причина, че текстът „с над 

71% намалена работоспособност“ отнема неправомерно права на 

лицата със 70% до 71% тр.н.р., т.е. правото на освобождаване от 

потребителска такса. Това право имат всички лица с и над 70,01% трайно 

намалена работоспособност/степен на увреждане. И сега, какво правим, 

а? Делкаме шишарки и чоплиме динени семки… 

А колко по-просто би било всичко, ако например се напише само:  

„На основание чл… от…, от потребителска такса се освобождават 

здравноосигурени лица със 70% и повече процента трайно намалена 

работоспособност/степен на увреждане, след представяне на експертно 

решение на ТЕЛК“. 

И ако това не е ясно, не знам. Викайте психолози, когнитивисти, психиатри… 

Некой викайте… Ма то си е за виканье… 
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Жител на село „Светло бъдеще“ задава един много специфичен въпрос, с ярки 

багри на историческа носталгия: 

„СЛЕД ПОДАВАНЕ МОЛБА ЗА ОТОПЛЕНИЕ СОЦА МИНАВА ЛИ 

ВКЪЩИ БЛАГОДАРЯ“. 

Точки и запетайки – няма. Та и за какво ли, щом „соца“ има опасност да мине. 

Да вземе да ги види и да му „отреже“ отоплението, щото е заможен. Ръси наляво 

и надясно точки и запетайки, а те струват пари.  

Ако приемем, че добре съм разчел питането, под „соца“ трябва да се разбира 

„служители на Агенцията за социално подпомагане“ в съответната област. А 

„молба за отопление“ всъщност е молба за отпускане на т.нар. енергийни 

помощи или целева помощ за отопление. Иначе човек може само на себе си да се 

моли за отопление. 

Ето така се пише. Въпросът е опростен до гениалност. Разбираем е и веднага 

може да му се отговори с едно искрено: „Не знам! Това СОЦА сам си го решава. 

Ако иска минава. Ако иска – не минава“. Важно е, че клиента на СОЦА винаги е 

минат. 

 

*** 

Жител на село „Беззнаково невежино“ задава един дълбоко екзистенциален, 

когнитивно и аналитично префинен въпрос (или прави изказване – не е ясно 

поради липса на препинателни знаци): „Здравейте приятели някой знае ли 

от кога ще започнат двугодишнити програми за хора със увреждане“. 

Ако не сте малко в час с най-добрата, постмодерна и всеобхватна социална 

политика в Европа – българската – в сферата на „хора със увреждане“, то 

изобщо няма да Ви мине през ума, че става дума за програми за заетост на хората 

с инвалидност. И то „двугодишнити програми“, и не за кой и да е, а за „хора 

със увреждане“.  

Е, това е! И да и-кате, и да миекате, положението е програмно. 

 

*** 

Всичко Мара втасала и за седалището се побарала. Гражданка от град „Кифла 

Контева“ задава един изначално модерен въпрос: „Татуировката 

противопоказна ли е при болните с …?Не отключва ли заболяването 

и при поставянето и?“ 

Аз по принцип не одобрявам татуировките (кифтета без лук), но не преча на 

никой и не оценявам никой (ям всекакви кифтета, стига да има кайма в тях, 

направена от месо). Седя и се чудя на акъля на гражданката. Кое е по-важно да 

овладееш едно сериозно хронично заболяване, или да се тръшкаш за татуировка, 
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която може и да „хакне“ болестта, а може и да не я „хакне“. Ама сигурно не съм 

прав. Преди всичко лепотинята, па после здравето и т.н. Нъл тъй! Баба на такваз 

работа щеше да рече: „На гол гъз, зелен бъз“. А дедо викаше: „Ако си бе седела 

мирно на задникот, немаше да я удря бела по предникот“ и се почукваше по 

главата. 

 

*** 

Гражданка от град „Безпаметно тъпово“ задава един енигматичен въпрос: 

„Здравейте искам да 79 брой часове по колко часа се пада и за 111 колко 

часа“. 

Тук и аз онемях. Не мога да я реша тая енигма и да разбера, като какво пита тази 

г-жа. 

 

*** 

Гражданин от смесен брак (не смея да гадая за етносите на родителите му), жител 

на столицата на „Туркменистан“ – Несвестин Кратун, задава сериозен въпрос:  

„Zdr nqkoi ot vas moshe li da me obesni kakvo e bexterev“. 

По всичко личи, че това е българин, за когото българския език е чужд език. Явно 

не може да се отърве от матерния си език: ромски със силен англо-бълкгарски 

акцент. Та „оbesni“-ци ниедни казвайте, какво е това „bexterev”. Щото и аз не 

знам, какво точно е това.  

Не издържах и написах един гаден отговор: „Wid zelen4uk, sled konsumacqta 

na kojto se poqwqwat edni teshki bolki w mozaka”. 

И след това изпаднах в будна интелектуална кома от двата отговора на странния 

индивид: 

„Ot behtereva li…” и „Az znam 4e i zrenieto zasqga” 

И тук оркестърът свири туш и всички свеждат мълчаливо глава неспособни ни 

буква да отронят повече. 
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Гражданка от град „Мъжка преизподня“ задава един изключително 

ексзистенциално-личностен и интимен въпрос, свързан с полово-джендърни 

отношения и окраски: 

„Отговарям на изискванията за кандидатстване за отопление, но... 

социалната работничка трета година се заяде с мен че имам мъж. Но 

в действителност наистина нямам. Как да докажа че няма и да се 

спре!?“ 

По-запознатите с българската „социална“ и „подпомагаща“ система веднага 

реагираха, че проблема не е в това дали въпросната гражданка има мъж или не, 

и ако да, какви ги вършат, че социалната работничка трета година да се уяжда с 

нея (най-вероятно от завист). Проблемът е, че госпожата явно живее с мъж – 

интимно ли, не-интимно ли, историята срамежливо мълчи, който има наглостта 

да притежава доходи. И социалната работничка от завист им сумира доходите и 

гражданката престава да отговаря на „изискванията за кандидатстване за 

отопление…“.  

Доколко всичко това е вярно и доколко има андрешковщина в цялата удурма, 

историята (ма много мълчалива тая дама, бе) отново гък не продумва. Ама и това 

социалните са опасна работа, ей. Врат се под юргана на всеки, който 

кандидатства за помощ. И после били „социални“. Морам да мислам, че са 

„сексуални“, а не „социални“! 

 

*** 

По едно време фейса така се закроти, че си казвам; „Край! Останах без хляб“. 

Докато днес не се „изходи“ един/една другар/другарка от село „Несвестино“. Ето 

какво пише: 

„Здравейте някой наясно, какво се полага на човек ,с 100 процента 

ТЕЛК !?че някои хора не знаят какво работят!!!“ 

Ако питате мен, не че го правите де, на такъв човек му се полага едно голямо 

нищо. Не за друго, ами защото няма как да има „100 процента ТЕЛК“. Виж на 

човек с ЕР на ТЕЛК, в което записано 100% трайно намалена 

работоспособност/степен на увреждане, има право на…  

Доколкото съм чувал преди „че“ винаги се поставя запетайка, а не „!?“. Но, знае 

ли човек, може зад гърба ми МОН да са въвели нова българска граматика. От тях 

всичко и по всяко време може да се очаква.  

И на края, ама ич биля не става ясно кои хора „не знаят какво работят!!!“ 

Социалните, интегралните, маргиналните, оригиналните… кой бе джанъм? Ами 

уточнявайте си питанията, та белким успеем да им отговорим. 
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*** 

Жителка на село „Беззнаково невежино“ задава един прикрито еротичен въпрос 

за един (чужденецки – мейби) биотерапевт, наричан вероятно Хърватина. 

„Здравейте приятели.Някой пробвал ли екое биотерапевт Славчо 

Матанович Хърватина“ 

Ами сега? Как да тълкуваме това „пробване“?! То, първом, навява едни такива 

ентимно-еротически мисловни повеи, че чак се изчервявам. Щото и секса може 

да се разглежда като рехабилитационна процедура, нъл тъй! Поне така пише в 

дебелите книги. Па, второ, като е хърватин, да не е нещо много надарен. 

Биотерапевтически, де. Знам ли! Щом се е прочул човека… и щом разни 

другарки го търсят… За какво го търсят? Да го пробват. Ма това да не е боб чорба, 

та ще го пробвате! Карай да върви. Аз да декларирам: не съм пробвал Хърватина, 

нито активно, нито пасивно. Хайде останете си със здраве и със съмненията… 

 

*** 

Знанието на мистър Гугъл е безгранично, а възможностите на неговия брат – 

преводачът, са направо убийствени. Видях реклама на лекарство, което прави 

мъжете след 50 години 15 годишни жребци с атрибути тип магаре, и ей ме на – 

не се стърпях. Ето какво ни казва рекламата: 

„Всички жените са във възторг от своите мъжете след това!“ 

Неправилното членуване на съществителните може да се разглежда като 

рекламен ход, за да покаже, че ха си пийнал едно хапче, ха си оправил другарката 

си, все едно си в предказармено състояние, т.е. поправили си грешката и си 

преминал от „патрон“ пастет на траен шпеков салам. Но може и да си е най-

обикновена неграмотност, богато гарнирана с мързел да се редактира превода. В 

случая обаче си мисля, че си е жива неграмотност.  

В рекламата има и лека енигма. След какво настъпва възторгът на жените? Не 

бързайте да отговаряте с думичката „секс“, защото има другарки, които се 

възторгват само след посещение на скъпи магазини и не се интересуват дали ги 

цапа пастет или ги върти шпек салам.  

И така успех на мъжете и жените… след това! 
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(20) 
Това издание на „Усмивките“ е съставено само от два „шедьовъра“, но затова пък 

какви шедьоври. Напоследък все по-рядко попадам на подобни бисери на полета 

на човешката… изобретателност. Но като че ли се наблюдава следната 

зависимост: колкото по-рядко, толкова по „величествено“ и толкова по-широки 

усмивки. Но да не губим време – нека се потопим света на „компетентността“ и 

„знанието“. Приятно четене. 

*** 

Жителка на село „Медицински връх“ задава разтревожено изключително 

фундаментален и медицински значим въпрос, свързан със една „железа“: 

„Здравейте мами може ли да ми кажете някой доктор специялист за 

счетоводната железа“. 

Тук липсата на препинателни знаци се дължи – най-вероятно – на силно 

изтормозеното съзнание на жинътъ, щот туй „железа“-та да не ти работят си е 

сериозна работа. А и това си е най-мънечкийо проблем. При това става дума не 

за коя да е, а за финансовата „железа“ – „счетоводната“, която осчетоводява 

целия организъм. А знайно е, че от годишния баланс зависи всичко – и минало, 

и бъдеще на чиляка. Специялистите в облъстъ ся установили, че тази „железа“ 

произвежда два хормона плюс един полухормон: активизин, пасивизин и 

личностен капиталивин. От въпроса не е ясно кой от хормоните създава тревоги: 

активизина, пасивизина или полухормона. Ма то като търсиш „специялист“ 

доктор по „счетоводна железа“ значи личностния капиталивин се е скапал 

тотално.  

Не знам, какво са отговорили мамите от село „Медицински връх“, ма се моля 

поне една да се е светнала, че вероятно става дума за онази „железа“ с вид на щит, 

т.е. щитовидната. И дано не са я посъветвали да иди в Министерство на 

интелектуалната собственост, да си търси дукимента за номинация за „Нобелова 

награда“ и да го ползва в афтеката, щото цялото взрив на другаря Нобел ще се 

подмокри и няа мое да гръмни. Абе, дали има друг вид социална „железа“ в 

биотелото на человека? Вкарах се в интелектуална мъгла от таз счетоводна 

ундурма. 

 

*** 

Гражданин от град „Клатен-недоклатен“ споделя огромните си познания по 

биология и по-конкретно по микробиология и още по-конкретно по 

бактериология: 

„… проблема при антибиотиците в момента е че са ниско спектърни и 

бактерийте придобиват имунитет към щампа и когато изхабите всеки 

вид анти биотик получавате имунизирана бактерия кото ви ебава 

ма***та“. 
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Ееех, друго щеше да е ако ахтиботиците беха високоспектърни. Упс, май се 

казваше тесноспектърни и широкоспектърни антибиотици. Ама какво значение 

имат тук някакви си размери: тесно/ниско или широко/високо. Нали е ясно, за 

какво говори потенциалния кандидат за но-ебелеска. 

Научих и една много важна новост от бактериалната физиология на тез малки 

гадинки: „бактерийте придобиват имунитет към щампа“. Тук обаче, 

нашия гений-виртуоз на знанието се е окакал, и то бая. Щото бактерии(не й)те 

не си купуват „имунитет към щампа“ (щампа – печат с някаква картинка или 

текст, който се отпечатва най-често на дрехи, чаши и други подобни). И за да 

внесем яснота в леко изкривената физиология на бактериите ще кажем, че 

всъщност гражданинът от град Клатен-недоклатен иска да каже, че бактериите 

развиват резистентност към антибиотиците и изграждат устойчиви на тях 

щамове, или както някои ги наричат супер бактерии. Нашият гений е забравил 

обаче, че резистентността е вид еволюционно-адаптационен механизъм за 

приспособяване на бактериите към неблагоприятните условия на околната 

среда. Но явно той е над тези дребни нещица, свързани с един толкова 

елементарен процес като евалуцията, която може да се разглежда като похвална 

развитийна полюция.  

Кулминацията на драмата настъпва, когато „изхабите всеки вид анти 

биотик“ и в резултат на тази неефективна стрелба „получавате 

имунизирана бактерия кото (или може би куту) ви ебава ма***та“. 

Предлагам всички лекари, които са си позволили да имунизират бактериите, да 

бъдат изселени на Маршалите и там да се научат да не-имунизират бактерийте.  

Финалът на тази епохална батална сцена е меко казано еротичен, със силно 

засилени трагико-драматични окраски. А какво ще е***ва „имунизирана 

бактерията“, ако няма мама? Авторът на този епохален текст – мълчи. 

От цялата работа става ясно, че нищо не е ясно, особено на гражданина от град 

„Клатен-недоклатен“. Проблемът е, че неговата леко разстроена познавателна 

схема, „взривява“ когнитивните възможности на лицата над 21 години с начално 

и основно образование. Но… 
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Издателство „Издай се сам“. 

Адрес: https://bojidarivkov.wordpress.com/ 
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