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Предговор

Здравейте, аз съм Лиза Кучанова, позната още и като Кучаната. И Лизунгера. И Близоната.
И Кучебау. И Момиченце мое. И „Стига джаф, бе момиче!“. Tова последното, защото джафкам
като малко стартово пистолетче от Формула 1 и е доста стряскащо, когато се изджафи внезапно.
Това е моето специално списание. Не защото съм го писала аз. Естествено. Тез лапички
мислите ли, че могат да чаткат по клъвиатура? Всеки клъвиш е малък и пластмасов, а моите
лапички не могат да кълват. Нали затова се казва клъвиатура? Не? Е, така или иначе, „клавиатура“
е абсолютно безсмислена дума, а за клЪвиатура веднага се разбира какво се изисква. Кълване на
символи с клюн или човешки пръсти.
Та аз не мога да кълва буквите с лапи, камо ли пък с моето влажно, маслинено носле,
затова това списание си има съавтор. Моята опитомена Надя. Нейната работа е основно да ме
храни, гуши и набира текст под моя диктовка. На пръв поглед списание Кучеполитън е като за
кучета, но не е само за моя биологичен вид. Кучеполитън е за особения вид, наречен „приятел“.
Приятелят е странно създание – на него не му пука дали сте куче, коте или човек. Дали сте беден,
без дом или богат и породист. Той иска само да е приятел – и това го прави най-специален...
Приятели се придобиват чрез опитомяване. С това списание ви пожелавам да бъдете опитомени и
да опитомите съществата, които ще бъдат малките звезди на вашия живот.

„... Ако ме опитомиш, в живота ми ще грейне слънце. Ще чувам шум от стъпки, съвсем
различен от всички други. Стъпките на другите ме прогонват под земята. Твоите стъпки ще
ме викат като музика да изляза от дупката. Освен това погледни! Виждаш ли житните ниви
ей там? Аз не ям хляб. За мен житото е безполезно. Житните ниви не ми напомнят нищо. И
това е тъжно! Но твоята коса е с цвят на злато. И когато ме опитомиш, ще бъде прекрасно!
Житото, което е златисто, ще ми напомня за теб. И ще обичам шума на вятъра в житата...“
Из „Малкият принц“, Антоан дьо Сент-Екзюпери, 1943 г.,
Превел от френски: Константин Константинов, 1978 г.,
Изд. Народна младеж, София

Разказ на броя
Малка февруарска чуденка
„ ...Тя улови момиченцето за ръце, прегърна го и изведнъж двете в блясък и радост се
издигнаха високо над земята; и там, където те хвръкнаха, нямаше нито студ, нито глад,
нито неволя.
А в ъгъла, облегнато до стената, стоеше в студеното утро бедно момиченце с червени
бузички и с усмихнати устица — то беше замръзнало през последната вечер на старата
година...“
Из „Малката кибритопродавачка“, Ханс Кристиян
Андерсен, 1845 г.
Превел от датски: Светослав Минков, 1977 г.
Изд. Народна младеж, София

... То, видите ли, беше се шмугнало в снега, и ни даваше, ни вземаше, когато минах край
него. Само бълхите му шаваха усърдно. Явно усещаха, че това телце скоро няма да го бъде, и като
плъхове, напускащи кораба, и те търсеха друго топло тяло, в което да се впиват за дневната си
дажба прясна кръв.
Огледах се наоколо. Тамън време като за първи февруари. Февруари като февруари.
Първият ден в най-късия и неблагодарен месец в годината. Навремето, знаете ли, древните
римляни са го считали за проклет период от време и Август Цезар е откъснал от календара 29-тия
ден на февруари, за да го даде на кръстения на него месец август. Колко прав е бил.
Къде ще го държа па сега това животно?
Никога не съм имала мое си куче. Исках, но не ми дадоха, и дядо Коледа не ми отвъррна
напук на писмата. Получих брат и това беше най-прекрасният подарък, затова за куче повече не си

направих устата. Но двайсет и кусур години по-късно, ето туй пале лежи в снега и ако не го взема,
ще умре.
Гузно, сякаш взимам нещо, което не ми принадлежи, грабнах животинчето и го мушнах
под палтото си. Сякаш самун краден хляб. Да живеят дългите женски палта. Бълхите, усетили
топлите ми гърди и корем, със сигурност са въздъхнали с облекчение.
И кученцето въздъхна, усетило се веднъж на топло. Едно семейство (добри хора, ей!)
откара мен и товара ми у дома с автомобила си от аптеката, в която работех. Нищо не ми
поискаха. През това време се обадих по смартфона на мъжа си и му казах, че у дома идва
животинче „само за няколко дни, няма да остава, обещавам!“
Вече у дома, кученцето получи една много нескопосана първа баня. За пръв път къпех
нещо, което категорично не желаеше да бъде къпано. Увих го в моята хавлия и то заприлича на
някакъв вързоп с тюленска муцунка и тихо скимтене. Когато изкарах и сешоара, кученцето полудя
от страх и мъка и започна да вие. „Аууу, аууу, аууу, какъв е този шум?! Ауу, защо ме тормозиш
така? Какво ще ми правиш с това бучащо нещо?! Аууу, аууу!“ Скъса ми сърцето. Като свети Георги
срещу ламята, убих страшния звяр, като му измъкнах щепсела и го лиших от ток. Сешоарът
издъхна и беше погребан обратно в скрина ми, а полумокрото кученце го гушнах и стоях с него в
скута си, докато сърчицето му спря да се опита да изхвръкне от слабите му гърди, а домашната ми
дреха стана вир вода. Няколко дни по-късно, от приютените ми няколко домашни любимци, ми
остана само един. Бълхите преживяха и студа, и моята баня, та дори онзи франкенщайнски
сешоар. Ветеринарят обаче ги отрови безмилостно и скоропостижно. Жалко бе и, че никой не ги
оплака – сякаш кръвосмучещите насекоми бяха чичо Скрудж в моята зимна приказка.
Ден след ден, бавно и постепенно, моето твърдо решение да дам кученцето омекна. Не
знаех, че колкото повече главоболия ти носи едно същество, толкова повече го обикваш. Нито
акитата по килима, завъртени елегантно като въпросителен знак, нито наръфаните ми плюшени
играчки не успяха да ме накарат да дам новокръстената Лиза на друг. Кученцето умееше да
лишава плюшките ми от пластмасовите им очи с точност на хирург. Затова сега те си делят
апартамента. Играчките – совички, зайчета и други подаръци от мъжа ми, близки и приятели, се
евакуираха по високите рафтове, а Лиза стана господар на Долната земя, леглата, дивана и всичко,
до което успява да се докопа.
„...През последните месеци Бим влезе неусетно в моя живот и зае в него трайно място. С какво
ме спечели? С доброта, безкрайно доверие и гальовност — чувства, на които никога не можеш
да устоиш, ако не са примесени с подлизурство, което е в състояние да превърне по-късно
всичко в лъжа — и добротата, и доверието, и гальовността. Страшно нещо е
подлизурството. Да не ти се случва! Но засега Бим е мило мъничко кученце. Всичко в него ще
зависи от мене, неговия стопанин...“
Из „Белият Бим, Черното ухо“, Гавриил Троеполски, 1971 г.
Превел: Лиляна Минкова, 1978 г.,
Изд. Народна младеж“ — издателство на ЦК на ДКМС

Направи си сам – манипулация за четирикраки
опитомители
Отмъсти на стопанина си... с поза за спане!
3 положения на тялото, с които ще го докараш до инфаркт!
Не си получило онова вкусно нещо от масата? Изгонили са те от топлото ти местенце на дивана, за
да се намърдат те? Или (о, ужас) са те грабнали и бухнали във вана С ВОДА И ШАМПОАН ЗА
КУЧЕ!...
Всяко куче е преминавало през период, в който сякаш стопаните му го приемат за даденост и не
му дават полагащите му се привилегии. Но сега е моментът да обърнеш играта! Покажи му кой
командва, като му демонстрираш как ще се почувства, ако ти стане нещо. Тези 3 пози за спане ще
уплашат до смърт и най-твърдия стопанин.
Нота бене: Внимание! Размърдай се и покажи, че спиш, преди да са те хванали и погребали
живо... или по-лошо, отвели на ветеринар по спешност! Тия, ветовете, имат игли и не се колебаят
да бучат с тях.
1. Ригор мортис
Ригор мортис (rigor mortis) е латински термин, който означава "мъртвешко вкочанясване". Всеки
стопанин ще си глътне езика и преосмисли поведението си към теб, когато те види така. За да
имитираш ригор мортис, легни на една страна и изпружи крака като дървено магаре за сечене на
дърва. За допълнителен ефект можеш и да изплезиш език и прибелиш очи.
2. Строшен врат
Най-лесната за имитиране травма. Намери обект, като куп одеяла, или дървена вертикална
плоскост и си нагласи врата така, че главата ти да седи на 90 градуса ъгъл спрямо тялото ти като на
кукла със строшен гръбнак. Обвинителен, лъскав поглед с отворени очи ще придадат
допълнителна нотка на ужас в сърцето на стопанина.
3. "Остави ме, така е най-добре..."
Ако стопанинът ти се втурне към теб с писъци, започне да те разтърсва и пита "Добре ли си, добре
ли си?", отвори ба-а-авно очи и пусни тъжна, дълбока въздишка. Покажи, че краят ти е близо, но
ти прощаваш всичко. И забравената разходка, и отнетата играчка, дори банята. Направи се на
мъченик, умиращ от туберкулоза (можеш да прочетеш роман на Чарлз Дикенс за идеи). Много е
важно очите ти да са влажни от сълзи и притворени, като последна връзка с тоя тленен свят.
С последни сили бутни с лапа към ревящия си, хлипащ стопанин някоя тъжна книга за кучета, като
"Белият Бим, Черното ухо" (Винаги работи! Руска класика!), "Ласи", или просто някоя от тия
благотворителни коледни картички с тъжни кученца "Купете и ще помогнете на приют".
Подходящо е и някое пасивно-агресивно заглавие като книгата "Обичаш ли кучето си?" Нека очите
ти говорят "Не, не ме обичаше, не ме, и сега е късно, стопанино, късно..."

След като на любимия ви човек му се изтекат очите от плач, скочете весело, все едно нищо не е
било, и се пригответе да хапнете каквото си щете от масата. Нищо няма вече да ви се откаже.

Класическа поезия за опитомени ценители

Не спи, Стопанино!
Настане сутрин, слънце изгрее,
а лед камък пука под свода небесен,
Кучана желае навън да дивее,
и лае, и джафка, в студената есен.
Жив е той, жив е! Там, на леглото,
потънал в завивки, лежи и се гушка
Стопанинът мил. Той се крие, защото
не ще да разхожда таз лаеща плюшка.
На една страна легнал, лют като чушка,
за Лиза оказва се лесна мишена.
Очи му тъмнеят, глава се люшка,
почивката сутрешна му е строшена.
Лежи тоз стопанин, на спящ се преструва,
а Лизичка ближе лицето му бяло.
Тази преструвка май скъпо му струва,
докопва го Лиза и скрит под одеяло.
Сутрин сега е... Ах! Джафкай, Кучано,
за разходка е време. Скочи му отгоре!
На тоз корем мъжки. Събуждай го рано.
Всички Кучани са будни отколе...
Но млъкни, кучЕ!...
Тоз, що извежда Кучана, за сън умира,
но няма сила това "джаф-джаф" да спре
да го буди. Навън, навън Лиза напира,
желае да тича това малко кучЕ.
Денем стопанина бърже целува
и хуква подир тая гумена топка;
Навънка е кално и вятър издува,
но все едно, щом я разходиш, е кротка.
***

... Грабна ми чорапа! - някой се изкряска,
и подир Кучана всички хукнаха завчаска!
Кученце примигва, друг път не видяло
някой за един чорап да вие на умряло...
(Из "Опълченци на дивана", историческа драма в рими от Лиза Кучанова)

Съвременна поезия
Борбата за дивана
Спокойно спи, личи, че е щастлива.
Не видя ли? Нямаше и час, откакто
игра си с плюшка – малка мишка сива,
В постановка, с действие едноактно.
Любима ми душичке, сладко спи,
Ти знаеш, че в борбата не е лесно,
Но над теб обичащата те ще бди
да не нападне мишката нечестно.
А утре знам, че Нике ще застане
зад кученце с очи от кехлибар.
И моята Лиза пак ще стане
На дивана пълноправен господар.
***
Кучеин
Разправят колко страшно е, когато
Изпаднеш в пристрастеност и - уви,
Битието ти, то прежде тъй богато,
Упойващ елемент го улови.
И гаснат всекидневно българи десятки
от срещата със страшен хероин,
но, моля, чуйте думите ми кратки
и за мощния, упойващ Кучеин.
Кучеинът появява се внезапно.
От развъдник, и от улица дори.
На дрогата най-малко общо кратно,
той и каменно сърце ще умори.
Че тихи, бързи лапички ритмично ходят
по корема ми в зори, когато спя.
Че чаткат ноктенца по пода, бродят.
Те търсят дом и на Човека обичта.
Когато чувал си тез лапички четворка
из сивия и грозен твой панел,
как скачат, бягат и въртят осморка ти свикваш и си веч ни дал, ни взел.

Очи кафеви, сини, шарени и сиви,
палтенце от сатен, от плюш, от пух,
убиват бавно всички съпротиви,
и стоплят те като дебел кожух.
Когато стъпката очаквано заглъхне
и лапичките спират да търчат,
абстиненцията в душата съхне,
опитомените мечтаят да умрат.
Но цикълът се винаги повтаря,
и нови лапи в коридора ще търчат.
Ще се превърнат в на сърцето господаря.
А чувството е пак за първи път.
Та, знам, че има наркомани,
откъснати от навик с хероин,
Но за хора, с Кучеина обладани...
Лечение няма. Пътят е един.
На скъпата ми Лиза
***
Леканощна залъгалка – Лапички
Лапички, лапички!
Четири лапички!
Палави, тичащи.
Топка обичащи.
Скачат, играят,
по гаргите лаят,
носят кал вкъщи,
и мама се мръщи.
С вода ги полива
(не без съпротива),
Тез лапички мокри
оставят си локви.
И лапички смушени,
мекички, плюшени,
под одеяло се скриват
и вечер заспиват.

Източна мъдрост
Моето куче Лиза е много мъдро. Убедена съм, че в нейната сплесната, обла и лъвска
муцунка има нещо от древните китайски философи. Нали си прилича съвсем на пекинез! А
пекинезите са китайските императори на кучешкия свят.
Често си говорим и тя ми казва невероятно дълбоки афоризми, докато я чеша зад ушите или я галя
по коремчето. Например:
Не се доверявай на кучка, докато не се увериш, че е кастрирана.
За да привържеш някого към себе си, любовта е по-ефективна от вериги и каишки.
Страхът дава послушание, не любов. Ударите носят омраза, не лоялност.
Ако искаш перфектно куче, ще получиш перфектно подобие на куче. Ако искаш куче, приеми, че
съм куче, такова, каквото е. 🐕
Ако искаш да не хапя, ми дай сигурност. Няма лоши кучета, хапят уплашените. И обучените да
хапят.
Страхът от теб ти дава подчинението ми, само докато си страшен. А никой не може да е страшен
вечно.
Който се озъби веднъж, е принуден да пази гърба си завинаги.
По-добре огризки с милувка и чесане между ушите, отколкото пържола с пренебрежение и обиди.
Ако искаш от мен кучешка вярност, подай ми човешка ръка.

Лиза, куче, 2021 г.

Телевизионна панорама: Какво има днес в ефира?
Тази сутрин в Бау Ти Ви Новините:
Престъпление и наказание: Кой събори пердето? Засега заподозрени няма, няма и да има.
Разговор с главния разследващ по случая - инспектор Лиза Кучанова.
Четвъртата вълна! Хора губят битката със заболяването, което ги кара да гушкат неистово
четириноги пухкави обекти. Какво е нивото на заразяване с Кучанавирус? Ветеринари
предупреждават за опасното заболяване и молят всички да взимат противоепидемични мерки.
Вътрешна политика: нови разкрития покрай корупционния скандал, при който изчезна половин
килограм сурова наденица. Кой е отговорен?
Избори: Лидерът на формация "Изправи се, котки вън"!" бе обвинена в ксенофобски изказвания.
Баулен Сидеров защити колежката си: "Те не работят, не плащат данъци, дерат де що им попадне
и се държат като владетели на дивана. Няма такава надменна и мързелива раса. Вие да сте
видели мачка да бачка?"
Котешкото мяуфтийство заяви, че ще съди Сидеров за расистките му коментари и грубата обида
"мачка".
Външна политика: какво става със САЩ? Президентът на федерацията - Джаф Баудън - планира да
превърне фабриките на Форд в месокомбинати. Дори Ррррепубликанците не лаят против тази
идея.
Президент Баудимир Путин контрира с увеличено производство на руски пелмени с кайма. Има
ли търговска война между двете суперсили?
Спортен свят: Лудогорец сравни ЦСКА със земята, след като главният нападател на зелените
буквално скри топката на противника, като я спука и изяде наполовина.
Последно в нашата рубрика Бауктивни изтребители: Кои от световноизвестните марки маратонки
са най-подходящи за унищожение? И още - как да разкъсаме кожени ботуши за 750 лева, само с
лапи и зъби?
Аз, репортерът: Лиза Кучанова се гуши в стопанката си, докато гледа Бау Ти Ви и се тюхка накъде
отива тая държава.

Детски свят: Малкият откривател опитомител
В днешната рубрика ще се запознаем с обикновения близон.

Здравейте, деца,
Днес ще говорим за едно много интересно и неописано от Енциклопедия Британика животно.
Запознайте се с БЛИЗОНА.
Близонът не е съвсем с размерите на бизона. Той е доста по-компактен - тежи около шест кила и
половина. Близонът е с гъста, мека и приятна за гушене козина, идеална за палта на откачалки с
черно-бели коси.
Най-важната характеристика на БЛИЗОНА е неговата способност да БЛИЖЕ, оттам и името му.
Близонът е синантропен бозайник (означава, че живее край хора) и задоволява нуждите си от
близане с беззащитни спящи човеци. Близонът издебва в тъмната и тиха сутрин към 5:30-6:00,
скача върху леглото и се устремява към главата, ръката, или някоя друга непокрити част на тялото
ви. Не само това, но и я облизва старателно. По този начин близонът задоволява нуждата си от
соли, от показване на любов към жертвата си и от чист садизъм. Нерядко близонът прегазва
спящия доста грубичко, като скача безцеремонно с четирите си лапички на корема му, стъпва на
врата му и лицето му, търсейки стабилна позиция, от която да го ближе. Усеща се като цяло стадо
близони връз бедния човек. Понякога близонът надава весел боен вик, звучащ като ДЖАФ! ,
когато жертвата се надигне в 6 часа сутрин зимата и се съгласи да изведе БЛИЗОНА на разходка.
На снимката виждате типичен близон в естествения му хабитат, т.е. на леглото. Атаката започва с
усещането на топлия, влажен език на близона върху атакуваната телесна повърхност. Близонът се
разпознава и по характерното "мляс-мляс" в процеса на облизонване. Чуете ли такова мляскане,
бъдете сигурни, че около вас се подвизава истински близон.

Музикален кът – КУЧЕЦИ
Най-горещите парчета и техните текстове – само в днешния брой на
Кучеполитън!

Както знаете, откакто я намерихме и спасихме от улицата, моята Лиза непрекъснато ме
вдъхновява за един нов жанр в музиката, който наричам КУЧЕк.
Кучеците са като кючеците, само че много по-мили и не толкоз вулгарни. Пея този КУЧек като
приспивна песен на Лизунгера вечер и ще го споделя с вас! ❤ 🐕
Кучана
Падне ли вечерта,
Спи си в моите крака,
С мойта мила Кучана
Никога не съм сама.

Припев:
Ой, кучо, Кучана,
Моя единствена,
Джафкай таз песен,
В тон с моя глас,
Само теб ще гушам аз!

Снощи легна между нас,
Ближеше лица в захлас,
Нежни целувки от Кучана,
За семейство в късен час.

***
Кучемама
Защо очите ти са толкова красиви?
Защо са лапите ти винаги крадливи?
Защо ми розовите чехли тъй наказа?
Защо ми лаеш сутрин? Знаеш, че го мразя!
Припев:
Ти си моето куче, ти си мушморок,
гледаш ме с очички, сякаш съм ти бог...
А аз човек съм, със съмнения, грехове,
човек, опитващ се любов да ти даде!

Днешнoто ЗВЕЗДНО интервю в Кучеполитън:
Как да ПОБЪРКАШ стопанката си?
Интервю с Лиза Кучанова, позната и като Кучаната

Скучно ви е?
Искате да разнообразите монотонното ежедневие?
Сега е моментът. Само днес, в Кучеполитън! Само ние, разкриваме КАК да побъркаш стопаните си!
Интервю със специалистката в областта Лиза Кучанова.
Здравейте, Лиза! Кажете ви, какви са причините ви да се захванете с тези професионални
области?
Лиза: Какво да ви кажа, аз съм намерено куче. Моята стопанка Надя ме взе от улицата,
изхвърлено кутре в снега. Отвън приличам на порода плюшена играчка и съм истински сладкиш,
но свободолюбивият ми дух остана неукротим. Аз трябва да върша бели. Това е най-древната
кучешка професия.
Как решихте да проявите свободолюбивия си дух вчера?
Л: Ами аз духа си проявих, като духнах. (Смее се).
Духовито!
Л: Нали? Всичко започна, когато успях да се изхлузя от нагръдника си. Понеже съм си ПУФкава,
явно са преценили грешно моите стопани и са го сложили по-широко и хлабаво от нужното. В
момента, в който усетих свободата, драснах из квартала.
Не на улицата, надявам се?
Л: Не, разбира се. Там няма кал! С какво да се цапам? Скука. Затова и изхвърчах през шумата в
боклуците зад един ресторант. Там грабнах гигантски хвърлен кокал, голям колкото главата ми, и
поех с него през калта.
Мръсен ли беше кокалът?
Л: Разбира се! Гаден, дърт, кирлив, разложен. Перфектен. На това отгоре, стопанката ми не
знаеше какво съм захапала и се молеше на Господ да не е подхвърлена отрова.
Сигурно е било много весело?
Л: О, да, тя се забавляваше страхотно. Търчеше след мен с крясъци "Лиза! Лиза!" Най се
развълнува, когато свих зад една ограда в посока към Ломско шосе и ме загуби от поглед. За
минута я оставих да се чуди дали няма да ме намери на паважа, в трафика, под нечия
автомобилна гума. Естествено, аз свих в обратна посока пред шосето и си отидох в градинката,

при другите кучета. Там махах опашка и се радвах на едни деца, докато стисках оня вмирисан,
полуизгнил кокал в уста. Накрая ме предадоха. Един човек ме гушна, махна ми кокала и изчака да
дотича и стопанката ми. Тя едва дишаше и си личеше, че е обиколила квартала на бегом. Беше
разчорлена и гледаше изцъклено. Красота. Приличаше на професор Ъмбридж, на жаба и на
покосена от инфаркт едновременно.
И те прибра?
Л: Най-безцеремонно. Грабна ме като бебе на ръце, благодари на хората в градинката и ме
замъкна вкъщи наобратно.
Уау, със сигурност си е направила чудесна тренировка.
Л: Да, аз се съпротивлявах, а и на два пъти се опитах да оближа лицето й. Нали помните, че тъкмо
бях лапала кирлив гнусен кокал от ресторантсткото бунище? Тя непрекъснато ме гледаше в очите
и се мъчеше да предугади дали съм се отровила или не. Параноичка. Кой идиот ще хвърля отрова
за кучета? Нима има такива изроди?
Какво стана накрая?
Л: Бях брутално сграбчена и лапичките ми измити, напук на протестите ми. След това застанах с
невинна физиотомия и изплезено езиче за кратка фотосесия, преди да вечерям и да поспя.
Изглеждаш като ангелче!
Л: Хахаха, да! Но съм Кучана!

Кучана, о, Кучана
Где си ти, че страх ме хвана?
Аз без тебе не живея,
да те пускам вън не смея.
Но избяга ти от мене,
и ми бяга сума време.
Сред шосета и квартали,
в кални локви и канали,
гнусни кокали огриза
и лицето ми облиза...
Това е тя. Тя - моята Лиза.

Главоблъсканица на броя
(Изпращайте отговорите на www.infarmaciq.com)

Математика за кучкари
Условието е:
Това е Кучана с кочана. Много тъжна Кучана. Една Кучана е с дължина колкото два кочана
(с опашката включително).
В задачата се пита: кой егоист изглозга кукуруза от кочана и остави само един гол кочан за
играчка на Кучана с кочана?
Сега Кучана глозга гол кочан и е потънала в скръб.

(Даваме ви поле за написване на отговора и развитие на проблема)

Литературен обзор и ревю на библиомана
Днес в Кучеполитън – любима книга от детството

Koгато ти завладее сърцето, без да си искал...
Днес заглавието е "Обичаш ли кучето си?"
Значи, когато четях тази книга, бях на 8 или 9 и още вярвах в Дядо Коледа. Но го презирах
смъртоносТно и ужасно. Разбирате ли, бях поискала от добрия белобрад дядка кученце, което,
цитирам точно "да лае, скача и върви". Мисля, ще се съгласите с мен, че и пълен идиот би схванал
какво се иска от него. Живо кученце. А в старческата си сенилност Кольото ми донесе... плюшено
куче на батерии. Намразих го!
Господ да го удари! Какво трябваше да напиша с детския си почерк в онова старо писмо?
"Дядо Коледа, моля те, остави ми под елхата кученце, което да е аеробно, на митохондриално
дишане като енергиен източник, да се храни като омнивор, и да се размножава чрез полов
процес. Също да е живораждащ индивид. Да принадлежи към вида Canis familiaris и да е
жизнеспособно докъм датата на получаване. Благодаря ти! Млякото и бисквитите са за теб!
Надето"
Тоооолкова много исках кученце, че оревах мястото "поне за тамагочи с 24 животни вътре,
ама жълто" като заместител, след като кученце не може.
24 години по-късно, без да търся и да разчитам на Дядо Коледа да изпълнява моите
желания, мечти и болни амбиции, открих подаръка си в зимния сняг.
Беше полумъртъв, опаразитен, слабичък подарък с измръзнали носле, опашка, крачета, и с
каишка. Момиченце с малки лапички и лъвска муцунка. Някакъв урод го бе хвърлил да умре във
февруарската зима като изтърсаче. Едва ли имаше повече от 4 месеца, защото зъбките не бяха
изцяло поникнали. Бебе с тегло 3 килограма.
Тогава не се сетих, че Дядо Коледа може да е замесен. Само ми се стопли сърчицето и
прибрах палето вкъщи. Но сега считам, че просто писмата до Северния полюс от България през 90те са пристигали много бавно - за 24 години. И, макар и закъснял, добрият старец ми е пратил
малкото ми момиче. Моето момиче. Мое истинско, малко кученце. По-хубаво, отколкото съм си
мечтала.
Кръстих я Лиза. Наведете си бузата към личицето ѝ и ще разберете защо. Особено обича
да "целува" носа ми, както и на мъжа ми скалпа. Той я нарича Близона.
Съответно от тази книга си припомних много неща. Знаете ли например, че кученцето
много обича да се гушка/да си играе с миризливите ви чорапи/бельо? Лиза ми изяде около 10
чифта бикини, откраднати от коша за пране. Когато кучето обича, вашата телесна смрад за него е
увереност и спокойствие, сякаш стопанинът му е до него. С гушкане на миризливи гащи в
лапичките най-сладко се спи! А когато се наспиш, отиваш при собственика на гащите и го

облизваш хубаво, докато той, каталясал, се мъчи да си вземе нормалните 8 часа сън. После на
разходка се окалваш до уши и той трябва да те изпере, буквално бухвайки те в леген с топла вода
и кучешки шампоан.
В книгата има и съвети как се отглежда малко кученце, какви игри играе, какви команди
изпълнява и колко прекрасна може да е връзката между животинчето и неговия стопанин. Кога
има нужда от лекар? Какво означава езикът на тялото му? Отговори има изчерпателни и с любов.
Написана е като за деца, но от хора, които наистина обичат и деца, и кучета. На страниците
можете да видите и снимки, и разкази за шпаньолчето Чарли на авторското семейство.
Любимата книга на тема закъснял подарък от Дядо ви Коледа.

Писма към редакцията
Днес ни пише една уплашена и горчиво разкайваща се дама.

Тема на писмото: „Гузен негонен пише на Кучеполитън“
„Скъпо любимо списание,
Внимание, много спешно!!!
Някои хора не бива да имат кучета.
За съжаление, явно съм от тях. Направих ужасно нещо и много съжалявам. Но вече е късно.
Кученцето ми Лиза се мушеше в ръцете ни, докато чистех пода, вреше се край мене и ми пречеше.
Няколко пъти я предупредих, обаче тя продължаваше. Накрая превъртях шайбата.
Изтеглих от Замунда филма "101 далматинци", показах на животинчето Круела де Вил и казах:
Виждаш ли я? Тая прави палта от кученца като тебе! Само още веднъж да ме ядосаш, ще те дам на
Круела да си направи от теб якичка за палто!
Круела де Вил, Круела де Вил,
Не се ли уплашиш, смелчага си бил!
Светът сгрешил е, че я приютил!
Круела, Круела де Вил!
Толкова бях бясна, че изобщо не помислих какво отражение ще има това върху душевното здраве
на горкото кученце.
Искам да ви попитам някой минавал ли е през това, има ли някой, на когото кучето е видяло
Круела и как му се е отразило? Ако се налага, можете ли да ми дадете координати на свестен
кучепсихолог, който специализира в Круела-обвързани психични травми?
Много спешно!!!
(Става дума за оригиналната Круела в анимирания филм на Дисни от 1961-ва година, ако има
значение).
На снимката се вижда как спи, правейки се на застреляна, за да не я вземе Круелата.
Ваша искрена:
Надя Анонимната“

***
Второто ни писмо е с тема „Най-обичан, скъп приятел“
Днес се разревах като малко дете заради кученцето си.
В момента съм сама вкъщи (съпругът ми е в чужбина) и от няколко дни сме само с Лизунгера.
Сутринта трябваше да бърша пода, но се хлъзнах на пяната, тупнах и се ударих гадно. Изскимтях от
болка и едва се добрах до леглото да си почина.
Но не това ме разплака.
Когато чу вика ми от болката, кученцето ми Лиза изскочи като тапа в коридора и се спусна към
мен да види дали съм добре. Скочи на леглото и ме огледа. Цялата муцунка на животинчето беше
изопната и очичките гледаха тревожно, с опашчица между краката. Дори изскимтя въпросително
"Хей, добре ли си?"

Аз я помилвах и тя започна да ме близва по лицето. Даде ми няколко целувки и си потърка
муцунката в мене. "Стопанке, не плачи, не плачи, нищо ти няма. Всичко е наред, аз съм тук, до
тебе!"
Ударът не ме разплака, но реакцията на кученцето ми ме разтърси от дън душа.
Сърце мое, обич моя, ангел хранител! Господ ме е накарал да мина по тази улица и да те намеря в
лютия студ. Пратеник на Бога с четири лапички. ❤

Успях да заснема муцунката й, докато ме утешаваше.

„Казва се „приятел пръв“,
но защо е той такъв?
Затова, че пръв полита
в огъня да те спаси;
пръв и без да се запита
прав ли си, или не си;
пръв за теб леда пролазва;
пръв за теб пролива кръв —
ето за това се казва,
че приятелят е „пръв“!“
Из „Бяла приказка“, Валери Петров, 1977 г.

Скъпи българи,
Тази малка, весела, леко смешна, доста глупава и много обичлива е-книжка има една
простичка цел.
Да промотира приятелството.
Днес, в деня на издаването ѝ, се отбелязва Световният ден на борбата срещу СПИН.
Първият в историята Световен ден за борба със СПИН се отбелязва на 1 декември 1988 г. и
традицията продължава до наши дни.
Аз не съм HIV-позитивна. Една от причините за това бяха усилията на моите учители по
биология, както и организираните кампании на Българския Червен Кръст (БЧК). Млади
доброволци влизаха в класната ни стая, раздаваха ни презервативи и ни даваха честни и
обективни факти за вируса. Много хора смятаха, че даването на такава информация на деца
(бяхме на 14) е опасна, защото би ни тласнала към безразборни полови връзки.
Напротив. Знанията, придобити от тази организация, ми помогна да отложа сексуалния си
живот до след завършване на пълнолетие. И не съм единствената. Всички проучвания сочат, че
адекватното образование на тема секс, полово предавани болести, опасностите от безразборните
полови връзки и предимствата на моногамията предотвратяват много повече аборти по желание
и заразени с ППБ лица, включително с HIV. В сравнение с това, католически училища, където
темата е табу и се преподава само религиозно обусловено „въздържание“, имат много по-голям
проблем с аборти и полово предавани инфекции.
Благодарение на всички тези усилия, сега България има нива на заразяване с HIV, по-ниски
от средното за Европейския съюз.
Нещо повече – с модерните методи за лечение HIV-позитивните пациенти могат да живеят
дълъг и пълноценен живот. Лекарствата спират заразяването на нови имунни клетки и пациентите
остават имунокомпетентни (тоест, с нормален имунен отговор). Те са безплатни и се поемат от
Здравната каса.
За съжаление, все още има стигма и страх сред незаразените срещу HIV-позитивните.
И тук идва тази книжка.
Ако, както лисичката в книжката „Малкият принц“, само оставите да ви опитомят, или да
опитомите, един HIV-положителен човек, вие му давате това, което Здравна каса не може да му
даде. Искрена подкрепа, обич и смисъл за живот.
Запомнете:
-

HIV не се предава нормален, битов контакт;
HIV e много неустойчив и умира веднага при достъп с въздух;
Той не може да преодолее кожната бариера. Затова можете да се заразите само при
убождане със заразено острие и полов контакт;

-

Има болести, които се пренасят с целувка – сифилис, мононуклеоза и други. Но HIV не
може.
Безопасно е да прегърнете, да дадете рамо на плачещ човек, независимо дали е с HIV или
не.
Има голяма разлика между човек с HIV и болен от СПИН. Съвременната медицина дори
позволява серопозитивни майки да раждат деца без следа от вируса.

Както всички ние имаме нужда от приятели в този свят, така това важи и за най-уязвимите.
Преодолейте страха си.
Обичаме ви. Аз и Лиза.
На добър час!
Магистър-фармацевт Надя Йорданова
Автор на блога Инфармация
Вижте моя блог на
www.infarmaciq.com

