
Ало, ало... 
 

 

 

До деветдесетте години на миналия век, телефонизацията на новодомците беше 

голям проблем. Десетки месеци трябваше да чакаш, за да се сдобиеш с това изобретение 

на Александър Бел. Аз бях един от тия, които упорито отказваха да дадат подкуп на 

техниците, затова и дълго чаках.  До придобивката, се обаждах от монетния автомат, 

монтиран на отсрещния блок. 

 Един ден се запътих към уличния телефон и докато пресичах улицата, видях едно 

малко дете, как се опитва да откачи слушалката от вилката на автомата. Подскача, 

подскача, откачи я и я сложи до главата си. Обратно обърната. И като започна едно 

непрекъснато повтаряне на повика „Ало, ало…“. 

 Като достигнах автомата, се наведох над момченцето и рекох: 

- Кажи бе, чиче (тогава бях чичко), да се обадиш ли искаш? 

- Да! 

- Добре! – казах любезно и взех детето на лявата си ръка. 

Дадох му слушалката, пуснах пет стотинки в улея и го попитах: 

- Кой е номера? 

- Ами… седем… пет…  

- А другите цифри? 

- Не си ги спомням! 

- Добре! Бягай да питаш майка си. 

- Добре! – доволно отвърна момченцето и побягна към ъгъла на блока. 

Извика няколко пъти „мамо!“, при което на един от балконите се показа точно неговата 

майка. 

- Мамо, какъв беше номера? – провикна се малкият телефонист. 

Майка му го съобщи бавно, за да го запомни. През това време аз проведох своя 

разговор и го изчаках  да се върне обратно. 

Детето прибяга разстоянието до мен, но по пътя забрави останалите цифри. Аз 

обаче ги бях запомнил. Отново го взех на ръката си, отново му дадох слушалката, пуснах 

монета и набрах целия номер. До отварянето на линията, детето не спря да повтаря „ 

Ало, ало…“. Вероятно се страхуваше, да не пропадне разговора. 

Изведнъж монетата хлътна и телефонът се „отпуши“. Чу се детски глас в 

слушалката.  Момченцето се оживи и почти извика в микрофона: 

- Ало, брат ми, слез долу да си играем! 

Едва сдържах смеха си.  

 

                                      Пенчо СИМЕОНОВ  


