
Пари, пари, пари! 

Работих една година в Германия като медицински работник. Съпруга ми и трите ми 

деца живееха в България, а аз бачках и чаках края на месеца, за да взема заплата и да им 

изпратя пари. Времето минаваше бавно и мъчително. Не издържах целия договор. Имах 

чувството, че умирам бавно. Нещо в гърдите болеше, но какво точно, не знаех. Не ми 

стигаше въздух и трудно преглъщах горчилката, която събирах ежедневно. Сънувах 

децата си почти всяка вечер. Така или иначе, накрая си тръгнах. С доста разклатена 

психика и "една чанта с пари". За мен това си бяха доста пари. 

 

Прибрах се в България, пооблякох семейството си, накупих разни необходими неща, за 

които по-рано не намирах възможност и внесох 6000 Евро в банката на депозит. 

 

Започнах работа на старото си място, но скоро след това /1 СЕДМИЦА/се наложи да 

отида на лекар. Имах постоянни тъпи болки в коремната област. Оказа се, че трябва да 

се оперирам, защото имам камъни в жлъчката. Било по-добре да ме оперират по новия 

метод, защото е по-малко травматичен. 

 

Вляхох в държавна болница по клинична пътека. Казаха ми, че за новия метод трябва 

да дам 800 лв. По другия начин било без пари, но възстановяването трае 6 месеца. При 

този метод обещаха, че на 5-я ден ще съм много добре. Е, дадох 800 лв. Операцията 

мина успешно. След това додадох още два пъти по толкова за лекарства. Тогава се 

сетих за приказката: "Гурбетът не дава, а взима!" 

 

Прибрах се у дома. Наистина се възстановявах бързо, но на втората седмица баща ми се 

оплака, че има проблеми със стомаха. Той беше много млад и здрав човек. Като 

медицински работник и добра дъщеря тръгнах с него по лекари. Диагнозата беше 

страшна - Рак на ректума. Света се срути за мен. Това е човекът, който винаги е бил до 

мен в най-трудните моменти от живота ми. Не можех да повярвам. Реагирахме бързо, 

отидохме пак по клинична пътека в държавна болница. 

 

Казаха че, операцията ще струва 500 евро. Дадох ги. Когато операцията започна 

докторът не даде никакви гаранции. Всички бяхме много притеснени. След 5-6 часа 

операцията свърши и докторът каза, че е минала успешно. Наложило се обаче да 

сложат на дебелото черво някакъв ушивател, който струвал 1000 евро. Извадих парите 

и ги дадох с надеждата, че съм помогнала на човека, който ме е създал и когото обичах 

с цялата си душа и сърце. За секунда не съжалих за парите. Даването на пари, обаче, не 

свърши. 

 

Майка ми отиде да се грижи за баща ми в болницата, защото аз бях скоро оперирана, а 

и баща ми изпитваше неудобство от мен. След 3-4 дни престой в болницата майка ми 

изглеждаше по-зле от татко. Денонощно седеше на един стол. Там се хранеше и спеше. 

Попитах доктора дали не може вечер поне да си слага едно походно легло, за да подвие 

крак. Той ме изпрати при старшата сестра, която каза, че срещу 200 лв. няма проблем. 

Дадох парите. Не можех да гледам родителите си как се измъчват. 

След това трябваше да купуваме най-различни лекарства. Наложи се и лъчетерапия. 

 

Тъй като ние сме от провинцията, пътувахме всеки ден с кола до онкологията в София. 

И там същата работа - пари, пари, пари. 

Ами ако ги нямаш??? 



 

P.S. Представяте ли си? След като похарчих всички пари, спечелени в Германия почти 

само по доктори, спечелих 50 000 лв. от едно телевизионно предаване.  

 

Българка в Германия 

Завършила съм немската гимназия в гр. Пазарджик  и повечето ми съученици заминаха 

да учат в Германия. Аз наблегнах повече на любовта. Набързо след училище ме приеха 

в медицинския институт в София, където завърших акушерство. Докато следвах, се 

омъжих и родих 2 деца. Скоро след това родих и третото си дете. Децата растяха, а аз и 

съпругът ми работехме и всичко беше чудесно. Съвсем ненадейно съпругът ми остана 

без работа. Шест месеца след това аз реших да замина на гурбет в Германия. Имаше 

конкурс в Социалното министерство в гр. София за медицински работници в Германия. 

Естествено, аз го спечелих без проблем заради високото ниво на немския език, което 

показах. 

 

Заминах за Германия, за да работя и издържам семейството си. Там подписах договор 

за година и половина. Работех в социален дом за психично болни хора. Работата беше 

много тежка, както психически, така и физически. Това, което остана в сърцето и 

душата ми от този период, не мога да забравя никога.  

 

Работех в едно село в Бавария близо до Мюнхен. Къщите там бяха като в приказка. 

Леко кичозни дворчета с глинени фигурки, които в същото време придаваха много уют. 

Чистота, тишина и спокойствие. 

 

Запознах се с много хора. Плаках от обида и радост. Преживях много емоции, далеч от 

семейството си. Това, което много ме впечатли в началото на работното ми място, беше 

това, че няма значение на каква възраст си и какво работиш, всички уважават твоя труд. 

Всички се хранехме на една маса и ядяхме едно и също. И шефът, и чистачката. Храна 

не се хвърляше. 

 

Другото нещо, което ме впечатли още първите няколко месеца в Германия беше това, 

че когато те работят, работят "яко" и не мислят за друго. Когато, обаче, почиват, 

почиват истински и никога не говорят за работа. В България е точно обратното. 

 

Животът в Германия не се различава кой знае колко от този в България. И там зависи 

колко печелиш. Има хора, които не могат да си позволят да отидат дори веднъж в 

месеца на кино или на ресторант. 

 

Германия като държава си има своите проблеми. Един от тях е с малцинствата, които 

нямат интерес да бъдат интегрирани. До 90-те години в Германия е имало много работа 

за гастарбайтери, които са идвали, без дори да знаят езика. В момента обаче за тях вече 

няма работа, пазарът е пренаситен и се търсят предимно квалифицирани кадри. 

 

В Германия също има корупция, но за обикновения човек това е дума, която той чува 

само по телевизията. Там корупцията е само по високите етажи на властта. Тя засяга, 

разбира се, индиректно обикновения човек, но не е част от неговия живот, както е в 

България. И това е едно от нещата, които трябва да се променят у нас. 

 



Нямам надежда, че в България човек с образование може да се реализира. Забелязала 

съм, че някой, като започне работа на една длъжност, често си остава на това ниво на 

развитие цял живот. 

 

Като гледам какви неща се случват у нас, направо ми е болно и дори се срамувам да го 

разказвам на приятелите си в Германия. Хората в България казват: "Ами то си е така, те 

са силни, имат много пари, ние нищо не можем да променим". Докато го има това 

мислене, няма надежда нашето обществото и състоянието на държавата да се подобри. 

Това, че вече има повече възможности за работа и повече пари, не значи, че обществото 

ни се е променило положително. Това са само резултати от икономическото развитие и 

от глобализацията. Но как едно общество се развива, зависи и от културата му, както и 

от онова, което прави не само в икономически план. 

 

Българите доста се различаваме като манталитет от германците. Например - големи сме 

националисти и в един глас плюем срещу другите държави и народи, да кажем, срещу 

турците или румънците, но никой не се застъпва за другия, когато той има проблем. 

Всеки гледа собствената си черга. При германците има много по-силно развито 

социално мислене. Ако немецът чуе, че става скандал при съседа, веднага или вика 

полиция, или сам се намесва. Докато в България хората си казват – ами нека се бият, 

щом не е в моята къща. 

 

За българите, които живеят в Германия, принципът: "Не е важно на мен да ми е добре, 

важното е на Вуте да му е зле" важи с пълна сила. Там много рядко може да разчиташ 

на някой българин, особено, ако не го познаваш. 

 

Българските мъже, което не е типично за германците, имат страхотно самочувствие и 

усещане за сигурност сред жените си, въпреки че самочувствието им често е 

неоправдано и се дължи на пари, спечелени кой знае по какъв начин. Поведението им 

не показва респект към жената по принцип. Те си позволяват отношение, което една 

немска жена не би допуснала. Германките са прекалено еманципирани. В Германия и 

законите много поддържат жената. Ако съпрузите имат проблем и се разделят, 

защитата към жената е много по-голяма от тази към мъжа. С това понякога се 

злоупотребява и много жени се омъжват, раждат деца, а после изоставят съпрузите си 

като непотребни вещи, работят си, имат си пари, а мъжете им плащат издръжки цял 

живот. 

 

В Германия никой никога не ме обидил, но аз често плачех от обида, особено когато 

получавах заплатата си на края на месеца. Получавах доста висока заплата, но това не 

ме правеше щастлива, напротив, семейството ми беше далеч от мен, децата ми растяха 

без майка, а аз печелех пари. България никога не ми помогна за това, че съм родила 3 

деца на тази държава, помогна ми Германия. Това, да си майка в Германия, е най-

върховното постижение за една жена и уважението на хората към майките е голямо. 

 

Най-обидно ми ставаше като гледах възрастните хора и пенсионерите. Живот си 

живеят. С бели дрешки и високите си пенсии обикалят света. Пеят, танцуват и се 

веселят. Като че карат втора младост. С какво са повече тези баби и дядовци от 

нашите? Като ги гледах, ми се плачеше. Представях си нашите опърпани пенсионери, 

които са забравени от държавата и се радват на 1 бурканче кисело мляко и филия хляб. 

Нашите баби и дядовци, които са отгледали по 2, 3 и повече деца, които са работели по 



нивите от сутрин до вечер и целия си съзнателен живот не са видели друго освен 

работа, работа и пак работа, сега тънат в мизерия. 

 

Спирам с тази тема до тук, защото обидата в гърлото ми отново ме дави. 

 

Когато си тръгнах от Германия, оставих там много приятели, с които поддържам връзка 

и днес. Хубави хора са немците, ако ги уважаваш и те те харесват и те приемат като 

равен. 

 

И за да завърша по-весело, ще си позволя да цитирам думите на Тодор Колев от едно 

старо предаване: "Как ще ги стигнем американците?" 

 

А дали са американци, италианци, испанци или немци, все са по-добре от нас. 

Или......???  
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