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ЧУДОМИР
НЕ ОСКЪРБЯВАЙТЕ

ПЕРСОНАЛА!
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Отида ли в столицата, обикновено се разкрасявам в близката до
хотела бръснарница. Когато преди няколко години влязох за пръв път,
направи ми впечатление поставеният на най-видно място надпис:
„Граждани, не оскърбявайте персонала с разни бакшиши.“

— Браво — рекох си — прекрасно, достойно, напълно в духа на
епохата и социалистическия морал. Напредваме, значи, крачим смело
към комунизма.

Доста време стоя този надпис и аз, като се придържах строго към
предупреждението му, не дръзвах да оскърбя учтивия и любезен
персонал и щом ме обръснеха, само с лек поклон излизах да си гледам
работата. Неотдавна влязох в бръснарницата, огледах се — надписа го
няма.

„Трябва да е овехтял — помислих си — да се е измърсил и са го
свалили да го почистят или подновят. Може да са решили пък в рамка
да го сложат.“ И като си спомних пак съдържанието му, стараех се да
не оскърбявам персонала с разни бакшиши. В столицата стоях доста
време и колкото пъти влизах да се бръсна, забелязвах, че учтивият и
любезен персонал става все по-малко учтив и любезен спрямо мене и
все по-накриво започва да ме гледа. Влязъл съм рано например, взел
съм си номер, дошъл е моят ред, а друг седне на моето място и никой
не ми обръща внимание. Обръснат този, който ме е прередил, друг
след него сяда, после трети и бръснарите, учтиви, любезни, покланят
им се, казват им „честито“, изчеткват ги да нямат прашинка по дрехите
и ги изпращат чак до вратата. Аз седя и чакам ред. И както седях,
веднъж забелязах, че тези, които ме пререждат, започнали да ги
оскърбяват с разни бакшиши, представете си. При ставане от стола или
при излизане все им пущат по нещо в джобовете.

— Такава ли е била работата — рекох си и от този ден започнах и
аз да оскърбявам всичките подред. И за да ги ядосам още, пущам им
повече пари, отколкото е прието. Какво да правя, граждани,
оскърбявам ги и ще ги оскърбявам непрекъснато, защото иначе
рискувам да пусна брада, дълга като на владика.
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ЗАСЛУГИ

Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на Моята
библиотека и нейните всеотдайни помощници.

http://chitanka.info

Вие също можете да помогнете за обогатяването на Моята
библиотека. Посетете работното ателие, за да научите повече.
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