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ГОРНИЦИ ВСЕНОТО

Огражденец. Православен. Кажувам се Марко Стоев. Инатчи-
ята ми викат. Булка имам и четири деца. Две момчета и две мо-
мичета, да са живи и здрави. Булката да слуша, щото да не слушат 
комшиите. 

Голема зор видях, че много се радвах, като дойдоха тук руснаци-
те на лето 1878. Хем си знаех, че много харно не е на харно. Ама…

Стояха тука руснаците, колкото да опитат ракията. Дали оп-
итаха мезе, не мога да кажа. Ей така, на крак пиха и си отидоха. 
Трябвало да си идат, така им казали. 

– Кой ви каза, бе братя, кой може да ви каже? Нали ги бихте 
турчолята! Каква е тая работа? – питам ги.

 – Ти, Марко, братушка – казват, – нищо не знаеш. Ние ги бихме 
турците, ама трябва да си вървим. Политика е това. Над нас е. 

И си отидоха. Откъдето бяха дошли. Заради една политика. 
Тогава си рекох аз, че това, дето е политика, сигурно е по-силно 

и от руския цар и се заклех:по-далеко от политиката. Яж си боя, 
ама до политика не се докосвай. 

Дойдоха турците пак нагоре по Огражден, пак настана бой и 
прочие, дето се казва. Добре, че е само беднотия наоколо, та бързо 
омръзва сред беднотия да си. Пак слязоха надолу, край Струма, ние 
тук пак по-старому си караме, все едно, че нищо не е било. 

И очите ми от зор изскочиха, мака велика беше, направих си 
малка воденица на реката Лебница, белким се куртулисам от мака-
та, че мака край няма. Свят се затрива, огражденска мака – не. 

И я направих тая воденица. Малка, ама меле. 
Кара-вара, пак се заговори, че турците ще бягат. Като знам кол-

ко бой изядох за предишната радост, рекох тоя път да си претрая. 
Воденичар си трае. Меля си брашното хорско, гледам да не ми 

умрат от глад децата и си трая. Жената, и тя си трае. 
Минаха веднъж едни четници, брадати и космати, с пушки и 

бомби накичени. Брашно взеха, хляб да пекат. Харно. Българи са. 
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– Хайде – викат – със здраве. Ако дойде другата чета, на тях 
няма да даваш. 

– Другата чета турци ли са? – питам. 
– Не са турци – отговаря ми войводата. – Българи са, ама не са 

от нашите. Ние сме върховисти, отгоре идем! – и ми сочат натам, 
отдето тече Струма. – Вътрешните, дето са си оттука, не ни 
обичат. То и ние сме оттука, ама отгоре идем. 

Омешаха ми ума къде е горе и къде е вътре и си отидоха. 
Хубаво. Не се минаха няколко дни, идват други четници. Си-

гурно другата чета. Брадати, космати, с пушки и бомби накичени. 
Брашно взеха, хляб да пекат. Харно. Българи са. 

– Ти – вика ме при себе си войводата, – ти ни нахрани. Много 
сме ти благодарни. Ама преди нас идваха ли други четници? 

Хайде – е, викам си, пак бой ще се яде. Ама не кажеш ли истина-
та, още по-лошо. 

– Идваха – казвам с половин уста. – Не бяха турци. 
– Може и да не са турци! – пламна войводата. Не са турци, ама 

и наши не са! Ти върховисти няма да храниш. Беля ще докараш. Ние 
сме от вътрешните. 

Излязоха нагоре по планината. За боя, то се знае. Излязоха и 
пушки се чуха да пукат. Сбиха се помежду си. Като няма турчин 
наоколо, те помежду си бой правят. Бой правят, а като се уморят, 
от един хляб ядат, дето от мене го взеха. 

Бият си се нашите, насериозно си се бият, а турците си сму-
чат чибуците отстрани. И те от същия хляб ядат, похапват и се 
кефят. 

Имаха един началник, Сами бей, само се подсмихваше, като ми-
нат оттука с читаците да гонят нашите. По чужбина беше учил 
някъде, по Ингилизко ли, по Французко ли, не знам. Учен човек, какво 
като е турчин, няма душата да си кривя. 

– Ти – вика, – Марко, си рая, ама барем знаеш, че за един хляб 
работиш. А тия, дето ги гоним, ние още не сме си отишли, велик е 
Аллах, те вече делба правят. 

Мълча си аз, заклел съм се нещо за политиката. 
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– Идваха вашите руснаци и като идваха, що стана! Пак ние сме 
отгоре! Знаеш ли къде е границата? Чак отгоре на Горна Джумая! 
А ти си стоиш тука и ми подсмърчаш и ако искам, още сега мога да 
ти отрежа главата. 

Аз, то се знае, не исках, главата още ми трябваше, затова изне-
сох още едно павурче с ракия. Пилето се беше изпекло, вино имаше 
още, даже от ланското вино се намери. Спасих главата. 

– …Идваха вашите руснаци и си отидоха! Ние, турците, също 
може да си идем! Политика. Ама ти, Марко, същият ще си оста-
неш. Все някой ще идва и ще си отива, защото друг идва, а ти същи-
ят ще си останеш. 

Империи са това, велико нещо. Идея си нямаш що е това импе-
рия. А вие, дребосъците, само ще срещате и изпращате. 

С малките е така, пъчите се само, по-големи да изглеждате. 
Малко да ви оставим по-свободни, виж ги тия, вашите, пак припу-
каха нагоре. Помежду си ще се изтрепят. 

Стана да си ходи Сами бей, натежал от изпитото и изяденото, 
аскерът се построи да си вървят. И се обръща за изпроводяк Сами 
бей:

– Марко! Прост човек си ти, ама от хляб разбираш. Трябва ня-
кой брашно да мели за империята и хляб да пече. Ще ти изпратя 
тия дни един ходжа, велика чест ще ти окажем, мюсюлманин да 
станеш. Пък ако си тръгнем, в Цариград ще идеш, бял симид да пе-
чеш, пилаф да ядеш. Стига с тия чичоци тука, по Огражден! 

Уж леко хортува Сами бей, а на мен акъл ми излезе. Отиде ми 
главата, викам си. Добре, че жената и децата не бяха на воденица-
та, и техните да хвръкнат. Събрах кураж, де що остана, повдигнах 
очи към Сами бей и му викам:

– Къде ти Цариград за мене, Сами бей! Прост човек съм аз, ще 
взема да се изгубя. По-харно прост да си остана. 

И чакам да видя накъде ще ми отхвръкне главата. А той, миски-
нина, се засмя господарски и преди да пришпори коня, ми вика:

– Прост си и прост ще си останеш, Марко. Само прост човек 
от хубаво бяга. Ти му говориш за Цариград, той ти казва:”Остави 
ме да си бъркам в носа! ”



-6-

Удари коня и замина. 
След някоя година се отнесоха всички. Тия, които можаха. 
Пък на моите деца вече не им викат Инатчиевите деца. 
Станахме Воденичарци. 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Изпращам ви това писмо, мила мале и татко, от тъмницата 
на Солун. Еди куле се казва тъмницата. По един човек го изпращам 
писмото, дето може да го изнесе. Дано стигне до вас и до моите 
братя и сестри, живи и здрави да са, да хилядат. 

Мина веке една година, откак съм тука. Останаха още сто. А 
сега е лето 1907. 

Сто и една години, това каза кадията, дето ни съди в Серес. 
Сто и една години за тебе, Анго Стоянов Иванов, че сте открад-
нали едно стадо биволи и сте убили биволаря. Сто и една години за 
тебе и за останалите. 

Отчаян съм, мила мале и татко, няма да се видим веке. Затова 
ви пиша, че аз, вашиот син, не съм крал нищо през живота си и ника-
къв биволар не съм виждал. Някой друг може, ама не съм аз. 

Дойдох в Серес работа да си търся, някоя златна жълтица да 
спечеля, та да се върна по нашия край и къща да си направя, дом да 
имам и семейство. Заедно с няколко други момчета денем жънем, 
копаем, товарим и всичко друго, което се намери. Нощем – извън 
града в една плевня. Да отморим за утре. 

Това беше. Спестих си десет лири. И другите момчета си спес-
тиха, че като кучета гладувахме. И като дойдоха заптиетата, 
намериха тия пари и викат:”Ето, вие сте свършили всичко това. 
Продали сте биволите и парите оттам са. Хайде в кауша. ”

Сега нямам нищо, но в тъмницата не ми трябват пари. Другите 
момчета не ги знам къде са, разделиха ни. Други хора има сега около 
мене, с едни тежки вериги по краката. Казват, че били комити и ме 
питат и мене, къде комита съм бил и колко турци съм изтрепал. А 
като им кажа, че не съм бил комита, че даже едно агне не съм заклал, 
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се смеят. Не вярват. Питат ме откъде съм и ужким се сещат къде 
е нашата река Лебница. Кой знае. 

После ми казват, че може и да не съм бил комита, ама като из-
ляза оттука, ще стана. 

Как ще стана, казвам им, аз няма да изляза оттука. Сто години 
имам още. Те пак се смеят:”Бързо ще минат! ”, викат. 

А от няколко дена идва в тъмницата един поп. Уж нашенски 
поп, ама не съвсем. Пускат го турците в тъмницата, иширети му 
правят, той ходи сред затворниците. Пита, разпитва, утешава, 
даже по нещо за ядене носи. Питам тия, комитите, какъв човек е, 
хем поп, хем не съвсем, та те ми казаха, че бил католически све-
щеник. Питах още що е това католически, за свещеник знам, а ко-
митите пак се смеят:”Хем е християнин, хем не съвсем! Ние се 
кръстим от дясно наляво, тоя се кръсти отляво надясно! ” Дойде 
и при мене вчера. Не е лош човекът, говори тихо и все в очите гледа. 
Пита ме и ме разпитва надълго и нашироко. Казах му всичко, както 
си е, а той се хвана за главата:”Сто и една години, задето нищо не 
си направил? ! ”

Обеща да говори където трябва, та да се промени присъдата, 
дето кадията я изрече. Много се зарадвах и ръка му целунах. На 
двайсет години съм, такава радост още не съм изпитвал. 

– Светият отец ще направи така, че да те помилват! – ми 
рече. 

– И аз се моля на Господ – казвам му, – само че как той на тур-
ците ще каже? Те друг господ си имат. 

– Светият отец е във Ватикана! – благо се усмихна този све-
щеник. – Ти ще станеш католик като него и като мене, един от нас 
ще си. Тогава той ще направи така, че да те пуснат от тъмница. 
Тогава и Ватикана ще видиш. Утре ще дойда пак да те видя и да ти 
кажа, що съм направил за тебе. 

Той си отиде, аз не знаех що значи всичко това. Разбрах само, че 
трябва вярата да си сменям и радостта ме напусна. Значи, като се 
върна по реката, няма да бъдем едно с вас, мила мале и татко, как-
то и с братята и сестрите ми. Защо да излизам тогава, ако така 
трябва да стане. 
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– Защо пък трябва да се връщаш по твоята река? – попитаха 
ме комитите, вече без да се смеят. – Нали ти каза свещеникът, че 
можеш да отидеш и във Ватикана. Свят широк. Ватикана е в Евро-
пата. Не можеш да я видиш от твоя Огражден. 

– Вие защо не отидете? – попитах ги аз. – Защо вие не отидете 
в тая Ватикана? 

– Защото ние ще отидем в Диарбекир! – смеят се пак те. – Ние 
срещу империята сме скочили и там ще ни пратят. А ти, на тебе 
на челото ти е изписано, че нищо не си сторил. Други са направили 
това, дето са те осъдили и като не са намерили заптиетата тях, 
хайде тебе…

– Значи няма да съм същият, ако стана такова, …католик? 
– Няма. Но няма да си в тъмницата, а по широкия свят. 
И ви пиша сега, мила мале и татко, че искам като вас да си 

остана. Няма да си дойда на реката, но ако Бог се смили и след сто 
години се върна, искам същият да си бъда. 

Ще помоля свещеникът, като дойде утре, писмото да изнесе. 
Ще го направи, добър човек е, ако че се кръсти отляво надясно. 

И дано ви намери същото това писмо в добро здраве. 
Целувам ви ръка. 
Ваш син Анго Стоянов 
Иванов

– – – – – – – – – – – – – – – – 

Що да пишам, що да пишам аз, Коста Картето, дето бях учи-
тел по гръцки в Богородица? Хем знам повечко от другите, хем, 
оказа се, нищо не знам, а веке е годината 1910. 

Аз бях доста време по Гръцко, много време гръцки въздух дишах, 
има – няма близо десет години бях надолу, по техните земи. Това 
Серес и Драма все едно наши градове са си, много българи има, но аз 
и по Солун бях, по Атина също, островите обиколих. 
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Грях на сърцето, ама гърците по-напред са от нас. Що сме ние 
по Огражден? Овчари, козари, измикяри. Като къртици ровим по 
тая бедна земя, да не умрем от глад, а като дойде време по някой 
път песен да пеем, то и песните ни такива – все за мака, за мака и 
за умирачка. 

Добре му е казвал едно време някакъв турчин на баща ни Марко 
– първо да иде, да види, светът е широк, пък после да казва това и 
онова. Щото Огражден не е света. Моето си е най-добро. Това каз-
ваш, затваряш се тука и толкоз. А светът си върви, море ограж-
денецо свит! 

Затова се вдигнах и видях свят. Големи градове са Солун и Ати-
на, велика е гръцката култура. Философи са имали хората, поети и 
писатели, мислители са имали, мислители с акъл. Акъл са имали хо-
рата и за тях си, и на другите да дадат. И са давали. А на нас какво? 
На нас все някой ни е виновен. 

Прошетах много с едни търговци – гърци. Търговец не станах, 
но свят видях и разбрах, че нашият инат огражденски край няма. 

И като ми омръзна да шетам, си дойдох в Богородица, облечен 
по друга мода. Друг свят, стига антерии и опинци. Поносих ги, по-
носих ги тия купечки дрехи, пък ги скатах за празник и …пак като 
другите. Но знанията…Знанията са си мои, не може никой да ги 
вземе. 

Видяха това чорбаджиите и ме викат в настоятелството:
– Ти, господин Коста, много свят си видял! Много знаеш. 
– Вярно е. Не мога да го скрия. 
– Та, такова…, децата тука да учиш, да ги просветиш. 
– Харно – казвам аз, – ама аз не псувам гърците като вас. Гърци-

те култура имат велика и аз така ще хортувам на децата. 
– Ти, викат ми, – за културата си хортувай. Децата нека са 

отворени. 
Харно – Цяла година така изкарах. Говоря си аз за гърците, как-

вото си мисля, уча дечурлигата на гръчко четмо и писмо, кое схва-
не, кое не, но това друго е. От овчарска семка трудно се става учен 
човек. 



-10-

Ама народът богордички, гледам, разделил се. Едни от богор-
дичани гръкомани се пишат, гърците хвалят повече и от мене, по 
гръцки нашите думи замятат и вече половин гърци станали, дето 
се вика. Само да се научат още да не си трият сопола с ръкава и 
готово. 

Където ме срещнат, даскале това, даскале онова, кланят ми се, 
дето не псувам гърците и гръчки език знам без грешка. ”Учи деца-
та, ми казват, да знаят какво е и що е, да не остават прости като 
нас, козари и овчари. Виж гърците какво са направили, не като нас, 
селяния…”

Опитвам се аз да обясня, че не е съвсем така, че и ние си има-
ме своите добри неща, история велика имаме, че здрав и издръж-
лив народ сме, че аз съм против само това да попържаме гърците 
само защото са гърци. Виж, за това не се заслушват. ”Харно, харно, 
даскале! ” – кимнат с глава и отминат. ”Ти да си здрав, другото е 
ясно…”

Какво толкова им е ясно, не знам. 
После ме почват пък останалите, а те много повече са – Чан-

ковци, Кайчовци, Заховци, Кръскьовци, Янаковци, чак до Цървен-
ковци, Яневци и Тренчовци, дето са толкова бедни, че с трън да се 
завъртиш, няма какво да закачиш. При това от тия, големите тръ-
ни – чалията. 

– Ти, даскал Коста, лошо правиш, да знаеш! – това ми казват те 
и глава навеждат, инатите. 

– Защо, бе, хора, какво лошо има децата гръцки да знаят? 
– Уж не е лошо сега, ама ще стане, да знаеш. 
Само ме нервират с техните бабини деветини. Гърците щели 

да ни направят гърци, рода искали да си забравим, да не хортуваме 
по български. 

То бива, то бива. 
И най-много – брат ми Стойо. Колкото и да му обясняваш, че 

нещо е така и така, той ти казва само – не е така. Грък не ще да 
погледне, нито за грък да чуе, да не говорим за тия, нашите гръко-
мани. 
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– Брат ми, брат ми… – въздиша той, – ти опора им даваш на 
гърците тука. Лошо иде, да знаеш. 

– Защо лошо, брат ми? Свят широк, лошо ли е да го знаеш колко 
е широк? Или само тук – от Поденето до Зимуро, ама през Прия…

– Свят широк, ама гръчки свят. Така излиза, брат ми. 
– Преди пък турски беше! 
– Беше, вярно е. Ама тия, гърците, са хитри и лукави, колкото 

всички народи заедно. С памук душата ни ще извадят, а ако не ста-
не с памук, с пушки ще го направят. Турците вече никакви ги няма. 
Идат пък гърците сега, тия, дето ние им викаме караконжули, а те 
му казват каликандзаре. 

– Културата не е навредила на никого, братко! 
– Коста, Коста, с главата проста. Парен каша духа, ще видиш. 
Виж, за кашата брат ми наистина знае. Нали татко ни Марко 

воденица беше направил край реката, та сега братът Стойо с нея 
се занимава. Мели брашното и често ме кани на каша. Даже обеща-
ва, ако се откажа да уча децата на гръцки, той да ме храни с каша 
до края. И масло щял да й слага, само и само да се откажа. 

Що ли е измислил днес, та пратил хабер бързо долу, на воденица-
та да сляза. Привечер е, мръква се, ама прекият път от Богородица 
до реката го знам наизуст, като гръчката азбука ми е ясен. 

Намерих го край огнището отвън. Жената и децата изпратил 
в селото. Той мрачен и само се върти, място не може да си намери, 
пушката подпряна до зида на воденицата, подръка да е. 

– Що става, брате Стойо? Случило ли се е нещо? 
– Що? Що… Едва се измъкнах днес от гръкоманите. 
– Мълчи, не думай! Кои бяха? 
– Ти ги знаеш по-добре от мен кои са, брат ми. Нали си имаш 

приказка с тях. 
– И какво? 
– Бях отишъл на пазар на Петрич сутринта. Правих, що правих, 

тръгвам след обяд да се връщам, а в долчинката под Старчево ко-
нят нещо взе да пръхти, не ще да върви. Удрям го, не ще. Милвам го, 
нали знаеш какъв е докачлив – не ще. Развиках се тогава, сръгах го в 
хълбоците и тръгна. Влезе в долчинката, сред храсталака. 
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А там, твоите хора и хоп, заградиха ме. 
– Ти, Стойо, казват, – ни псуваш, а? ! Псуваш ни на майка, на 

татко и на каквото се сетиш. Нали така е? 
Аз мълча и хвърлям по едно око настрани, откъде мога да избя-

гам. 
– Не се озъртай, няма откъде да избягаш! Тук ще ти е умирач-

ката на тебе! 
– Давайте тогава! Що чекате? 
– Ако зависеше от нас, хич нямаше да те чакаме! – съскат сре-

щу мене гръкоманите богордички. – Ама тука има един човек, той 
иска нещо да ти каже…

И излезе малко преди кръга конници един, дето не съм го виждал. 
Облечен малко като тебе, когато се върна в Богородица, по-друго-
яче. 

– Ти си Стойо воденицаря, нали! Опърницав цовек. Брат ти – 
добар цовек, много го тацим, но ти…

– Ти грък ли си? – му викам и кръвта ми дойде в главата. 
– Ако това има знацение…
Все едно ме ухапа бясно куче. 
– Не ви ли казвах на вас, богордички чифути, какво ще стане? 

Не видите ли, че вече става, а? – развиках се на нашите богордички 
паликарета. 

Хич не ме интересуваше вече какво ще става. Поне двама – 
трима щях да намушкам, докато му изтръгна гръцмуля на тоя и 
докато и мене ме заколят. 

А тоя гръцки пезевенк, все едно нищо. Нашите перекендета из-
вадиха ножовете, тоя невъзмутим. 

– Спокойно, мой цовек. Ти сега обестаеш на мене, це грък ще се 
пишеш и ще си вървиш, воденицарю Стойо! 

– Аз да се пиша грък? ! Ти луд ли си или на луд дрехите носиш? 
Пак остана невъзмутим, все едно нищо. Само кимна към един 

от нашите чифути и оня рече:
– Ако не обещаеш, че ще се пишеш грък, ти оттука няма да 

излезеш, а жена ти и децата ти край воденицата …
И прокара ръка през шията. 
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Нямаше що да правя, в мъртва хватка ме бяха хванали. 
– Как се измъкна, брате Стойо? – питам го и треперя какво е 

могло да се случи. 
– Обещах! – въобще не се замисля брат ми Стойо. – Обещах! 
– Толкова лесно? – удивлявам се аз. 
– Като нищо. Кръгът се разтвори, пропуснаха ме и като се от-

далечих на стотина метра, се обръщам с коня си и им викам:”Вашта 
мама гръчка, гръчка и гръкоманска! Стойо грък няма да стане! Сто-
йо грък няма да се пише! ”

Тия се втурнаха след мене, хвърлиха две – три пушки, ама не 
можаха да ме достигнат. Достига ли се тоя вран жребец? ! 

И целува коня по челото. 
– Ами сега? – питам аз брат си Стойо и се озъртам. 
Тъмно е вече като в рог. Водата в реката шуми буйно, не се 

чуват нито стъпки, нито можеш да видиш на десет метра по-на-
татък. Огънят ни осветява двамата, а в тъмното що става един 
дявол знае. Добре поне, че аз съм тука, няма да посмеят да му по-
сегнат сега. Знаят го гърците даскалът по гръцки в Богородица, 
дето гръцката култура хвали и за гърците добро хортува. Знаят го 
и нашите гръкомани, кой ще им учи децата иначе на гръцки в тая 
планина. 

– Сега какво? – сопва се Стойо. – Жената и децата в селото ги 
пратих. Няма да се даваме на едни гръкомани. Знаех си, че и баш гър-
ци ще дойдат. Знаех си. Ама има как да се защитим! Ние сме повече, 
нали, брате Коста! 

И още недоизрекъл това, чу се изстрел и брат ми Стойо се свле-
че до огъня, а от гърдите му шурна кръв. Свлече се и не мръдна, не 
можа дори към пушката си да посегне. 

Обградиха след малко огъня няколко сенки и показаха лицата си. 
Все наши гръкомани и една чужда мутра, гъркът явно. Пушката му 
още дими. 

– Защо го убихте моя брат? – питам него, гърка. – Нали аз тол-
кова хвалех вашата култура? ! 

– Цовеце, цовеце! – гледа ме той и не трепва. – Даскале, ние не 
сме по културата…
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Каза го, махна с ръка на останалите и тръгнаха да си вървят. 
Едва се примолих пушката на брат ми за спомен да ми оставят. 

И както тръгнаха да потъват в тъмното, вдигнах пушката и 
в гърка. 

В гръб. 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Като казаха по едно време :”Автономия! ”. Добре, автоно-

мия. Това, за автономията, било по-отпреди, ама докато дойде по 
Огражден, докато изкатери баира, пък да поседне на някой камък 
трън да си извади от петата, то време минава. 

Е така ние след двайста година автономия взехме да искаме. 
Казвам ти го аз, Мицето Ишпионо, аз я направих първата къща 

в новото село Лебница. 
Ама си ходехме още по оброците, хората верваха. На Великден 

куцо, кьораво и сакато излизаше на Кръсто. На Петковден се ко-
леше крава. На Спасовден – кочове. На Илинден отново крава. На 
Атанасовден – теле. 

А ако се отскубнеш на автономия в сряда – на пазар в Петрич. 
Имаше там едно старо дърво край града. Като отидеш тая 

сряда на пазар, виждаш на това дърво някой обесен да виси. Потръп-
неш и отминеш и сметка си правиш. 

Отидеш другата сряда на пазар, видиш друг обесен да виси. По-
тръпнеш и отминеш и сметка си правиш. 

На третата сряда пак на пазар идеш и нещо те влече да видиш 
друг ли е обесения. Друг е, друг е. И вече не си правиш сметката, 
сметката друг я прави. Ти трябва само да внимаваш. 

Внимаваш, що да правиш. Внимаваш. Ядеш каша, фасул, урда с 
пиперки, но внимаваш, внимаваш с ВМРО – то. 

Автономия. 
Така беше дошъл и един сръбски войвода на лето 1931, дето ис-

каше да ни каже, че ние от време оно сме били южни сърби. ”Сърби 
сте и винаги сте били сърби! ” – говореше и гледаше към небето. 

И месечинката го изпи. 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
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За сведението, което искахте по-нагоре. Пише го Иван Заовски, 
кмет на Богородица, 1946 г., началото. 

Едва събирам държавните доставки. Жените се оплакват, че 
няма забрадки, мъжете – че няма дори връзки за магаретата. 

Беднотия – до шия. Много, много са бедните, а най-бедни от 
бедните са Тренчовци, Бърдарето, Кръскьовци, Янаковци, Цървен-
ковци. Има и по-богати –Иван Кайчов, Мицето Ишпионо, Коста 
Кръджо, Мицето Бисеренчето, дето има много стока и гюбре, За-
ховци – също. 

Много народ тръгна през 1941 година след армията, тръгна къс-
мета си да дири надолу, по Гръцко. Даже такъв голям чобанин като 
Иван Чанков тръгна, заедно със стока от 300 брави, овце и кози. 
Рядко се ражда такъв чобанин. 

А се върна оттам с един чувал злато, но без хляб. 
Тръгнаха още около 20 къщи – Тачевци, Стаменовци, Магдинци. 

Но настанал голям глад там и изпаднали в нужда, та се върнаха. И 
им дадоха техните роднини подслон за малко, малко черги за завив-
ка, както и малко храна. За из път. 

Всички се върнаха без хляб, та се наложи жълъди да събират и 
да ядат. 

После земята тръгнаха да си търсят, а самите им братя и 
сестри им казват:”Не! Вие искахте гърци да сте. Няма сега за вас 
земя! ”Смут голям. 

Дали им някакъв документ властите да вървят към Берово, 
там земя да търсят. 

Какво Берово? ! Как ще засадиш огражденец на чуждо място? 
Свиха се някак си тука, някак си ще я карат и за друг път ще си 
знаят дали се корен зарязва. 

Не се върнаха от Гръцко само Янкулци. 
Имаха те едно много будно момче, даскалче – Кольо, убили са го 

някъде там, незнайни кости. Другите двама сина на Янкула – Ильо и 
Динчо, там са останали. Един капитан от войската ми го каза. 

– Хайде, подканил ги той, – аз съм с последната част на войска-
та. Прибираме се към стара България. 

– Не можем да си дойдем! – отвърнали му. 
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– Но след нас идат гърци! – казал им той. – Или нещо лошо ще се 
случи с вас, или ще трябва гърци да се пишете! 

– Татко ни Янкула умря тука. Тука сме го закопали. 
– Разкопайте го и да вървим! 
– Не са минали пет години поне. Не можем да тръгнем. 
– Гърци ще ви пишат! 
– Нека. Ние си знаем. 
И това било. Войската се оттеглила, те останали и махали с 

ръка, чак докато се скрила войската. 
Но никой тук лоша дума не казва за това. 
Костите на таткото не се оставят сами. 

– – – – – – – – – – – – – – – – 

“Чудо голямо се случи после Деветия септември. Разбра се, че 
ние сме живели в Македония, а не сме знаели, че сме македонци. 

Разбра се още, че тоя език, дека сме го научили от татковци 
и майки, не бил нашия език и тепърва на нашия език ще ни учат. 
Прост народ – да не знаем досега, че нашият език не е наш. 

Питаме ние властта откъде е дошъл тоя език, дали по пощата 
са го пратили или по влака е дошъл, а отсреща бой. 

Бой на панагон. 
Нова държава щяло да се прави и ние сме заделени за нея. 
Като шугави. 
Майко Историо! 

Лето 1947, последната страница на църковната книга на
село Кранджилица
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ШАНДАЛ

На лето 1870 се роди Илинка Ангова. Живя 65 години и роди 
Кръстана, Велика, Лазар и Тимка. 

На същото лето се роди Анго, нейният мъж, що го затвориха 
турците в темни зандани за 101 години, та там се скапа. 

Водиха се двамата 20 години. 
Кръстана умря при раждане на детето си. Умря и то. Беше 1890 

лето. 
Велика умря като момиче. 
Лазар беше орач, копач, овошки имаше. Три години турски вой-

ник. Много страда от крака. Ожени се за Цвета от Кръстилци и им 
се родиха Джалько и Величко. И като станаха дните му 60 години, 
умря. 

Тимка се ожени за Стоян на лето 1911. 
Мъжът й Стоян имаше още брат и две сестри. 
Брат му Никола живя 50 години и имаше 8 деца. Всички умряха 

до седмата си година. 
Сестра му Стойна имаше две деца – Вена и Стойна. Разсипваха 

се и нейните деца, та кръсти и на себе си едно. 
Сестра му Мара роди само Донето Бърдаро и млада умря, та 

него роднини го гледаха. 
Седемте деца на Тимка бяха 4 женски и три момчета. 
Ванга, що се роди 1912 година. 
Илинка – млада умряла. 
Мара – на 18 години, сгодена умряла. 
Кръстана, що момчето й Георги в казармата загина. 
Лазар – на 20 години умрял, ухапан от куче. 
Стефан – умрял на 2 години. 
Ильо, що не можел да се храни и бозаел още от майка си, а нея 

змия я ухапала, та се отровил и умрял в цедилката. 
/Така го каза Ванга:”Не помня радост, все умрели! ”/
А е било лето 1931, кога казала и нещо друго. Не за умирачка. 
И още. 
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На лето 1850 Дончо Подолино се вдига с коня си от старото 
село Гюргево, та отива в Богородица, нов род да създава. 

Трима сина се раждат. 
От Георги Карушо поколение няма. 
От Тачо поколение няма. 
Бисерко дава петима сина, пет сокола: Васил, Мицето Ишпио-

но, Коста Кържо, Захо и Вангел, дето я спаси кадъната, когато го 
разсипаха Гюргево на лето 1912. 

Захо Бисерков имал двама сина – Доне и Илия, а помежду им – 
млада Янинка, що млада умрела. 

Ама, лека–полека дошло лето 1931. 
Момата Ванга, що не помнела радост, а само умрели, била веке 

стара мома, на 19 години. 
А Илия, но не свети Илия, а на Захо сина, бил още на 17 години, а 

веке имал севда, що умирал за нея. Девойка лична и хубава. И тя го 
любила Илия. Ама ха де! 

На татко дума се не кърши. 
Таткото Захо, Захо Бисерков го накарал да се ожени сина си 

Илия не по мерак, макар друга севда да е имал той, друга севда да е 
обичал. 

Защото отишла веднъж Заховата жена Петра, майката на 
Илия, отишла за нещо си до другия баир, при колибата на изгората 
на сина си отишла, да иска нещо от нейните майка и татко. А може 
и ей така, само дяволът да я е подбутвал. 

Що да види! Майката на неговата изгора, както си белела царе-
вица, така заспала сред мамулите. Да заспиш там, дека работиш?! 

Срам. Срам и лошо. 
От такъв род семка да вземеш не бива. Или ще се разсипе, или, 

още по-лошо – над работата си ще заспива. 
По-харно да вземат за снаха стара мома, стара мома на 19 

лета. 
Че сред толкова умирачки деца трябва да се раждат, да се раж-

дат и останат. И читави да са. 
А всички дни на Ванга и Илия общо бяха 165 години. 
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КАМБАНАТА НА ДЕЧО СЪРПА

Тази история свършва с четирима сина, кой от кой по-голям 
юнак, но внуците и правнуците няма да се съгласят историята да 
свърши. Точно пък тяхната…никога. 

И наистина. Разходете се по Огражден и като срещнете някое 
яко, бузесто дете, което мята залци колкото детските си обувки, 
ще видите, че историята не е свършила. Как да свърши историята, 
като прилича на огражденска черга – от едната страна я завиваш, 
от другата се отвива. 

Някъде около хиляда осемстотин и петдесета година, някъде в 
средата на есента, точно в четири часа следобяд църквата в Бого-
родица беше вече завършена. Голяма църква, хубава, както подобава 
на голямо село. Изписана като великденско яйце. 

Така де, тия от съседните села Дреново и Яково да не са нещо 
повече от нас. 

На други места, казват, трябвало да се питат турците, та 
да се вдигне църквата колкото човешки бой, а ако трябва да е по-
голяма, другоселци дълбаели навътре в земята, надолу да слязат, 
колкото може по-надолу и отвън схлупено да изглежда, а отвътре 
просторно и високо. 

Може, но когато в Богородица се говори за човешки бой, това 
означава не човешки ръст, а това, което си е. Бой. 

Бой. Бой, бой и който остане. 
Тук човешкият бой беше минал по-отнапред и турците се бяха 

свлекли надолу по баира, спрели се чак в лаките около Струма и там 
си вдигнали сараите. 

Турско имаше, турци нямаше. Или поне нямаше всеки ден. Май-
ка си ще дирят турците по Огражден. 

Попитали бяха богордичани бея могат ли да си построят църк-
ва, не със думи го бяха попитали. Бей с думи не се пита. С едно ста-
до овци и кози го бяха попитали, после с друго стадо агнета и ярета, 
попитали го бяха и с едно стадо крехки юници. Бяха му задали още 
няколко такива въпроса, на които той отговори с усмивка по тур-
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ски, а те по огражденски му отвръщаха, когато даваха стадата, 
защото усмивката им значеше :” Да блееш като тях! ”. 

Както и да е. Днес вече беше друго. 
Не стига, че беше Димитровден, а и църквата бе вдигната до-

горе, извисила снага като Бяла Ружа. Просторна и чиста, като Бяла 
Ружа. Подредена, като Бяла Ружа. Закичена с китки, като Бяла 
Ружа. Бяла, прясно варосана, изписана и зографисана с мерак. Като 
Бяла Ружа. 

От някое огражденско изворче е протекла приказката, че не мо-
жеш да вземеш на босия цървулите. Огражденецът, разбира се, има 
цървули, с подпръчен връх даже, но ги е скатал някъде, та да се по-
каже на празник. Цървулите и новите дрехи са за празник, а за всеки 
ден може нещо по-фетко, малко скъсано дори. 

И бос, разбира се. Бос, докато самите ходила на краката станат 
на подметка, а за цървулът остане само да краси краката. Украса е 
цървулът за краката, както цвете краси моминска глава. 

Но друго е сега... църква е това, наша църква, богордичка. 
Разнасяха се наоколо нови антерии, бели ризи заслепяваха слън-

цето, цървули красяха краката, що се гонеха нагоре – надолу, а други 
пристъпяха вече смирено към черковния двор. И миризми се разнася-
ха, миризми и ухания, донесени от уханни треви по целия Огражден, 
а някои дори чак от пазара в Петрич, че и по-надолу, към Струмица 
и Серес. 

Трябваше днес да се вдигне камбаната на църквата, да се закачи 
най-горе. 

Камбанарията беше готова и чакаше камбаната да я изпълни, 
чакаше я, празна като женска утроба. Камбаната беше насред дво-
ра, поставена върху яка волска каруца и чакаше някой да я вдигне. 
Имаше сигурно триста кила. Яка камбана, едва я бяха натоварили 
четирима от най-яките богордичани, за да я докарат дотук. 

Трудното идеше тепърва. Стъпалата до камбанарията бяха на-
правени така, че само един човек да се качва догоре. За двама около 
камбаната нямаше място, камо ли за четирима. 

Момите бяха вече свършили своята работа, нагиздили двора 
като себе си, скупчени около курбана, който вреше, откакто се по-
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яви слънцето. Бяха готови вече момите да сипват на мало и голямо, 
да сипват гозбата от три коча и четири даначета. 

Големият черен казан обвиваше черковния двор с вкусната си 
пара, а около него друг казан, не по-малък, само че бял казан вдигаше 
също толкова пара. 

Не беше казан като казан, този казан вреше с човешки глас. На-
реждаше на момите коя къде да застане, коя какво да носи в ръце, 
коя да разстила пешкирите, коя да разчупва топлите пити, кои да 
грабват черпаците и да сипват вече подправките в курбана, че е 
време. 

Бяла Ружа беше в стихията си. На другите моми им стигаше 
само да я слушат и да я гледат какво прави, че Бела Ружа беше лич-
на, по-лична, най-лична и два пъти отгоре. 

Все са се раждали жени по Огражден, но Бела Ружа беше чудо. 
Като стъпваше по земята, камъчетата под ходилата й се 

стриваха на пясък. Краката й като солунски диреци, ръцете й, като 
стиснеха камък, го мятаха по-далеко от куршумите на пушките. 
Пушките били кремъклийки, море, Бела Ружа беше по-кремък от 
тях. А гърдите й – по-големи от менците, с който другите моми 
отиваха на извора. 

Но сама беше Бела Ружа на извора. Момци се прескачаха наоколо, 
задяваха момите, напиваха водата им, щипеха ги. Щипеха ги момци-
те с мерак, та около извора се гонеха моми и момци и не се знаеше 
кой кого повече щипе. Пак с мерак. 

Ала никой не напиваше водата на Бела Ружа, страх ги беше. 
Страх ги беше ергените богордички, дето всички села по Огражден 
ги знаеха за безстрашни и така си беше, но селата по Огражден не 
бяха Бяла Ружа. Ако Бяла Ружа изпуснеше само малко червенина от 
бузите си, с нея щяха да вапцат чергите на цялата горна махала. Да 
ощипеш Бяла Ружа, да я накараш червена ружа да стане! Ами ако те 
подгони, дали ще можеш да й избягаш? 

Мома като камбана. Ружо, Ружо, Бяла Ружо! 
Лесно им беше на момите. Тяхната работа беше вече свършена, 

та се пръснаха да си сложат още по-нови премени. 
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Момците да му мислеха сега, камбаната тях чакаше. Който ка-
чеше камбаната най-горе, за него тя щеше да бие во веки веков. Така 
поне каза отец Стоил, а него никой досега не беше го чул да лъже. 

Тежка приказка. Тежка като камбаната. 
И се събраха богордичани. И се сбутаха още по-нагъсто в чер-

ковния двор, накацаха като гладни врабци по оградата, покачиха се 
по околните къщи млади и не толкова млади богордичани, стари и 
не толкова стари огражденци. Народ плис, дори по околните чер-
ници се провесиха. Започнаха да одумват кой момък може да качи 
камбаната до камбанарията и името му да се слави. 

На едни им беше напрегнато, други гледаха сеир и подхвърляха 
сред останалите възгласи имената на ергени или пък мъже, дето 
един товар тютюн трудно можеха да натоварят на магарето, 
камо ли камбана до камбанарията да качат. 

Наложи се поп Стоил да погледне по-кръвнишки, ако че беше 
поп. Когато трябваше, попът го умееше. 

Скупчиха главите си старците една до друга, заумуваха и изви-
каха накрая няколко имена. Поп Стоил ги загледа ласкаво тия юнаци 
огражденски, които старците избраха. Планината можеха да прес-
кочат, дано се справеха и с камбаната. Достатъчен беше и един. 

Започна се. 
Никога не е наставала такава тишина в Богородица. 
Пръв повдигна камбаната Петрев Здравко – яко и право момче, 

от чиито очи огън излизаше. Колкото и да беше тежка камбаната, 
момците отчаяно гледаха как Петрев Здравко ще я отнесе догоре 
и неговото име ще се слави. С неохота дори някой от останалите 
избрани момци сложиха камбаната на гърба му, с присвити очи за-
чакаха да чуят възхитените момински възгласи и да се простят 
завинаги с песните на камбаната, посветени на тях. 

Множеството обаче вдъхваше кураж на юнака. 
Господи боже! Няколко крачки само, колкото до средата на 

пътя от каруцата до стъпалата, Петрев Здравко се олюля, лицето 
му се изпълни с кръв, краката му не видеха къде стъпват. Свалиха 
я останалите ергени камбаната от гърба му. Оттегли се Петрев 
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Здравко настрани, сили да събира и камбаната да повдига на гърба 
на друг юнак. 

Втори беше Желязко воденичарчето, дето си играеше с камъ-
ните на воденицата им долу, на реката Лебница, като с ашици. За 
него тази камбана щеше да бъде само един чувал брашно, натъпкан 
догоре от някой мливар – зевзеклия. 

Така яко я пое на плещите си Желязко тази камбана, че ос-
таналите юнаци прехапаха уста и не можеха да отдумат. Затова 
тръгнаха останалите юнаци с наведени глави към казана с курбана, 
поне там да са първи, но вместо омразното сега моминско “Их! ”, 
чуха ужасено бабешко : “Дръжте! Дръжте! Ще го убие! “, та се 
втурнаха останалите момци бързо назад и едва смогнаха да хванат 
камбаната, да не затисне тя воденичарчето Желязко, побелял като 
брашно. 

Трети, и най-голяма надежда на поп Стоил, остана Камен Ко-
чов. Мъж като канарата на Белио камен, която трима мъже се оп-
итваха да обхванат и едва си докосваха пръстите. 

Камен Кочов можеше да хване вол за рогата и като се завърти, 
да го катурне долу, на земята, а волът само да мучи жално, без да 
може да мръдне. 

Малко беше бавен, затова остана трети да опита. Нужно беше 
някой да го ядоса, та да тръгне, а тръгнеше ли – по-далеко стой. 

Тръгна Камен Кочов, камбаната кацна на гърба му, сякаш врабец 
на плет кацна. Благослови го отец Стоил. 

Крачка, две, пет, десет, стъпало, две, три, скриха се вече кам-
баната и Камен Кочов от хорските погледи и само юнашки рев се 
чуваше негде към първата площадка, когато вървящият отзад поп 
Стоил ужасен се върна и започна да крещи: “Тичайте, бре! Тичайте! 
Изпи му силата! “

Едва смогнаха вътре по стъпалата останалите момци да из-
мъкнат Камен Кочов изпод камбаната. Косъм оставаше да го пре-
маже. Добре, че беше на първата площадка, малко по-широчка от 
стъпалата. 

Показа се навън и Камен Кочов. Силата му беше така изпита, че 
се олюляваше и аха да падне. 
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И сам отец Стоил вече се изплаши. Камбаната беше на първата 
площадка, скрита от хорските погледи, но имаше още две площадки 
и два пъти по толкова стъпала. 

Застана камбаната между входа и камбанарията, та запречи 
всичко. Нито надолу, нито нагоре. Не се виждаше нито стъпало, 
нито дявол. Само скелето на камбанарията горе укорително прос-
ветваше, колкото да отчае още повече отец Стоил, дето се излъга, 
че човек може да качи с човешките си ръце камбаната, а сега яки-
те въжета от скелето висяха отгоре и се усукваха около врата му 
като хорски приказки. 

– Здрави ли сте, бре! – опита се да се усмихне той на юнаците. 
– Здрави сме! – отговориха вкупом те, загледани в патрахила 

му. 
– Щом я докарахме камбаната дотук, няма страшно. Юнаците 

в Богородица няма да се свършат! Кой е следващият? 
Следващ нямаше. Срам. Тръгна да обикаля поп Стоил, да угова-

ря този и онзи, да моли, да заклина, да се заканва, че сам ще я изнесе 
тази камбана, ако трябва. 

Следващ нямаше. Не се реши Ванчо Яков, не се отзова Живко 
Дъбов, тъкмо да тръгне Твърдото Павле, майка му го дръпна на-
зад. 

Смут голям настана. Отец Стоил питаше на висок глас има ли 
мъже в селото, сякаш не видеше, че има, но той искаше и да ги чуе, 
а можеш ли да чуеш нещо, което си мълчи? 

Тогава, ни в клин, ни в ръкав, всред всеобщата залисия, излезе 
сред кръга на черковния двор Дечо Сърпа. 

Никому не беше до смях, а Дечо Сърпа застана сред кръга хора, 
решил нещо. Ако беше решил нещо свое, иди – дойди, но…

Дечо! Дечо Сърпа, дето не можеше на две магарета сено да раз-
дели. Нито овци можеше да гледа, нито кози да пасе, нито го беше 
виждал някой нива да копае. 

Височък, слаб, мълчалив ерген, дето не се мяркаше много – мно-
го из селото, а само жените шушукаха за него, при това неща, за 
които, ако мъжете им чуеха, щяха шиите им да откъснат и назад с 
главите си да гледат. 



-25-

Шушукаха жените за Дечо Сърпа, не толкова за Дечо, колкото 
за прякора му. Хм, дай им на жените да си шушукат, а шушукат ли, 
все е за нещото, което върти къщата. 

Дори и така да беше, какво общо имаше прякора му с повдигане-
то на камбаната, та тръгна Дечо Сърпа да се мери барабар Петко 
с мъжете? 

– Аз ще вдигна камбаната! – рече. 
– Ти си луд! – чуха се мъжки гласове. – Ще те затисне! 
– Колкото и да ме затиска, ще я вдигна! Не ме е страх мен от 

затискане на камбана. 
– Назад! – вдигна ръка отец Стоил. – Не искам да даваме жерт-

ва! 
– Не жертва, а наопаки ще стане! – настоя Дечо Сърпа пред поп 

Стоил. – Никой няма да си иде, а още много ще дойдат! Само идете 
назад! Отдръпнете се! Не искам никой да ми повдига камбаната на 
гърба! Стойте навън и чакайте! 

Всички се отдръпнаха в края на черковния двор, никой не послед-
ва Дечо Сърпа, като потъна по стъпалата нагоре. Дори поп Стоил 
остана на двора, друг колай да търси, камбаната да качи. 

Кой казва, че богордичани не могли да мълчат? Стаи се всичко, 
живо и умряло. 

И сред така незапомнена тишина бавно, лека – полека започна да 
се чува стържене. Нищо не се виждаше, но стърженето ясно тръг-
на нагоре. Стърженето на камбана в зидария, на камбана, що върви 
нагоре. 

Минута, две, три – камбаната плавно, сякаш неносена от чо-
вешки ръце, се изправи на мястото си. 

Подир по-малко от минута от входа излезе Дечо Сърпа, сякаш 
никога не е носил камбана, а тя го е носила. 

Само повтаряше като несвестен : “ Семка й трябва на камба-
ната, семка! Ако камбаната има всичко друго, трябва да се подвреш 
под нея…не сила, друго й трябва на камбаната, друго”. 

Несвестен ще да е бил, цяла камбана да вдигнеш. 
А Бела Ружа! Море, тая Бяла Ружа, дето, като стъпва, стрива 

камъчетата на пясък. Тая Бяла Ружа със солунските диреци и с гър-
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ди, колкото менците, дето другите моми ходят с тях на извора, 
тая Бяла Ружа, която, ако изпуснеше само малко червенина от бу-
зите си, с нея щяха да се вапцат чергите на горната махала. 

Тя, тя загубила червенината си чак когато на бял свят се появи-
ли внучета и на тях се изповядала. 

– Голям грях имам пред Господа – рекла им тя. – Знаех си аз от-
преди, че другите мъже нищо няма да сторят, камо ли камбана да 
качат. Затова, грях не грях, минах през олтара на църквата, да не 
ме види никой, та да причакам на стълбите дядо ви Дечо, да не го 
размаже камбаната и вместо него да я изнеса горе, на камбанария-
та. Една камбана, колко му е. 

А дядо ви Дечо семка ми беше обещал и само той можеше да 
свърши тази работа. 

Как иначе щяхте да се родите? 
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ФИДА

Сега на такива им викат палава – ама хич не беше палава тя – 
луда лудетина беше, та чак се сепнеш, като помислиш за нея. Да ка-
жеш, че само веднъж съм я видял и затова така си мисля, не е така, 
още хе от толкова я знам, заедно раснахме край колибите. 

Не беше момиче тя – живо дяволче беше. 
Праща я баща й да пасе овцете – тя щукне с нас да търси птичи 

гнезда. Вземе я майка й да копаят по нивите – тя хвърли мотиката 
и се замотае с нас по реката. Бърка под камъните за риба, спъва се, 
пада, цялата стане мокра, ама си трае. По-лесно беше да излезеш 
сух от водата, отколкото да я чуеш да каже – ох. 

Ядеше пердах повече от нас – една такава дребна, тънка като 
пръчка, ама и тя барабар Петко с мъжете. Хване я баща й да я бие, 
че тогава с бой ни възпитаваха повече, види, че няма къде да удари, 
свидне му се и я остави. Връщаше го на майка й, тя пък вече даваше 
на Фида това, що й се полага. 

Няма да чуеш обаче Фида да плаче. Търпи, гледа към храстите, 
да не се крием ние в тях, та да й се смеем после и с това свършва 
всичко. На другата сутрин пак е с момчетата. Личи й синьото по 
краката, но присмееш ли й се, вдига камък в ръката и бягай по-да-
леко. 

Майка й беше вдигнала ръце от нея, та през час викаше:”Фидо, 
Фидо, ти за мъжко си била родена! Наказал ни Господ без женско 
дете и туй – то. ”Пък братя Фида имаше – най-големият с пет 
– шест години по-голям от нас, останалите трима по-малки от 
него и по-големи от нея – те вършеха и нейната работа. Нарамят 
мотиките и минат като духове през нивата. 

А наша Фида – ние гоним по скалите гущери, тя скача пред нас, 
ние събаряме гарванови гнезда, тя се качила най-високо на дървото. 

Но веднъж…
Валяло беше ситно и тихо, сред капчиците мъгла, както може 

да вали само по Огражден. Отишли бяхме с нея нагоре, нагоре по 
реката, където страх те обзема от големите явори, а най-много 
от дупките на хралупите им. Знаехме, че там се крият духовете на 
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вилите – самовили, че оттам може да се покажат и да ни подгонят, 
защото сме влезли при тях неканени. Така, на един дъх стигнахме 
с Фида скалата, дето никой не можеше да бъде по-голям от нея. 
Стигнахме и се закатерихме, по-високо да бъдем, да не ни хванат 
духовете. 

Само веднъж залитна Фида, подхлъзна се на върха на голямата 
скала Янчовица, понесе се по мокрото, а тая скала поне двайсет ме-
тра висока, на парченца щеше да стане наша Фида. Как се закачи 
последно за дивата смокиня, израсла в процепа на скалата, само тя 
си знае. Увисна на ръцете си, едни тънки пищялки, не крещи, гледа 
към мене, че само двамата бяхме. Някак си успях да стигна до нея, 
хванах я през кръста и малко й трябваше да се закачи за ръба на ска-
лата, да се измъкнем нагоре. 

Никой не разбра, между нас си остана, а на другия ден, все едно, 
че нищо не е било. Мечка страх, Фида не страх. 

До едно време се сърдехме, ние, мъжете де, дори някои се опи-
таха да я напердашат, че за смях ни правеше, но не можа да се раз-
бере кой отнесе повече пердах – тя или те. Опитаха пак – същото 
дередже. 

Тогава им казах на другите момчета:”Хей, не видите ли, че тя 
е кадем на групата? ” – и така я приехме сред нас. А сетне, какво – 
що стори, на мене тичаше първо да се хвали. Станах й някак си по 
така. 

Така минаваха дните ни, но колко може да продължи тоя живот 
– нашите по колибите нямат какво да ядат, нямаше царевица дори 
за хляб – поотраснахме и започнахме да се замисляме, пък и без да се 
замисляме ни хванаха по-здраво за голите вратове. 

Фида – лудетината Фида, друга взе да става – лудетина, луде-
тина, а започна да страни от нас. Случваше се ние да викаме от 
реката, да се съдерем да крещим от някоя скала, а тя не идва, като 
да я беше вече страх от нас. И когато дойдеше – скача, рипа, лудува, 
но все гледа да не се изцапа. Лицето й отвреме – навреме руменее, 
зачервят се бузите й и тогава си тръгне сама. Без да сме я разсър-
дили с нищо. 

Беше вече по-често с майка си, отколкото с нас. 
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Като че с нея изчезна и това, което ни свързваше. Гарвановите 
гнезда вече не бяха интересни, змийските облекла омръзваха бързо, 
гущерите хич и не поглеждахме. 

Разделихме се и ние – всеки тръгна по-близо до баща си, първо 
покрай ралото, после след него, подвиквахме на воловете като го-
леми мъже. 

Фида я виждах съвсем рядко, ако кажеш, че е виждане от баир 
на баир. Поздравявахме се донякъде, после и то престана. Сякаш ни 
беше срам да се погледнем. Момче и момиче, поотраснали вече, да се 
погледнат, сакън. 

Чух на едно място да казват, че се момеела, дори майка ми 
веднъж каза на баща ми, че идвали не знам откъде си да я искат, но 
баща й рекъл, че е малка още. 

Малка, малка, нека я видят поне, да знаят още колко й трябва, 
та да порасне и пак да дойдат. Но когато сватовете поискали да я 
видят дали е чак толкова малка – тук Фида, там Фида, изчезнала 
Фида като дух. Не могли да я намерят къде се е скрила, а не се и 
сетили да погледнат към върха на голямата черница. 

Така де – коя ще да е тая мома за женене, дето на върха на дър-
вото ще се катери, когато я искат сватове. Такава мома нито един 
жених не може да я достигне, ако тя не рачи. 

После други идвали да я искат. Те вече я видели, видели я и още 
как. Дошли с тежки коне отдолу, от долината на Струма, дарове 
тежки носели, дарове за чудо и приказ. Сватове тежки, младожене-
цът с тях бузи руменее, бузи руменее и сопол подсмърча, но с везана 
кърпа го трие. 

Влязла наша Фида да я видят, а на младоженецът, като я видял, 
освен сопола му потекли и лигите, та даже везаната кърпа не може 
да ги събере. Че наша Фида сякаш с благо мляко е баняна, сякаш с 
рудо анге е хранена и запоена с руйно вино. Мома, та мома. Ходи 
ситно – дребно, ситно – дребно и разсърдено. 

– Тате! – рекла тя пред всички сватове. – Бий ме, пребий ме, за 
тогова няма да се оженя. 

Колкото и да й говорели, че младоженецът е с коня хранена, с 
рухо юначко, с пушка бойлия, със сабя огнена – тя видела пред себе 
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си що е и що не е. Какъв ти младоженец юнак отдолу, от ниското, 
може да се роди? 

Де се е чуло и видяло мома на баща си да троши хатъра, ама 
Фида – на, строшила го, строшила го, щото и братята й пред нея 
застанали, да я бранят. 

И нещо сякаш ги проклело. Болест по единия брат, болест по 
другия, болест по третия, съвсем заборчнял баща й церове да дири, 
но от другия свят не могъл да ги отърве. Дошъл бирникът борчове-
те да прибира, няма кой борчове да плати, вкарал баща й в затвора, 
взели им овцете, колибата щели да им вземат. 

Точно тогава я поискал някакъв богат вдовец. Що да прави май-
ка й – съгласила се, а Фида със сухи очи кимнала само. Щяла да прис-
тане. 

Фидо, Фидо, лудетино… 
Но и мен самия татко ме караше вече да бръсна мъха над ус-

тата. Смяташе ме за голям, а и аз се държах на голямо. Закачах 
момите на хорото, не играех на гоненица, а здраво се държах за по-
ясите момински, че и пръсти под поясите подвирах. Отляво мома, 
отдясно мома, смигах не с едното, а с двете очи. И не ме гонеха мо-
мите, че търсех някоя ръцете й да са като два калъпа сапун, очите 
й – като две стомни вода, веждите й – като два простора, дрехи да 
съхнат. Такава жена на мъжа му трябва – с ръката хурка да преде, с 
нозете дете да люлее, с уста песен да му пее. 

Така ми се прииска и да се оженя. А по какво се познават истин-
ските мъже, ако не по това, че крадат жените си, крадат ги без 
никой да види, без никой да чуе. 

Започнах да прехвърлям в ума си една, друга, трета – много 
моми харесвах, ама никоя не ме влечеше толкова, че да я крада и цял 
живот моя да е. Викам си, бре, ще взема да остана стар ерген, като 
някое старо харо, дето брадата му е като ежовина, а дъхът – като 
сено спарено. 

А отвътре нещо ме бута:”Дръж се, Ильо, ще ти дойде и на тебе 
времето! ”Държах се, държах се, ама няма цял живот да го чакам аз 
това време. Времето е развейпрах, може и да ме забрави. Времето 
аз си го докарвам. 
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Така реших. 
Три дена си се наежвах сам, кураж си давах. Не исках друг кураж 

да ми дава, в тая работа друг помага ли ти, нещо не е както тряб-
ва. Ако ти си узрял отвътре, що може друг да ти каже, само на 
страхопъзльо се казва това и онова. 

Пригладих косата, обух по-широки потури, щото, знаеш ли, 
мома от най-далечните колиби си избрах. Най-далечните, много от-
татък нашата река и още през две малки поточета. 

Тръгнах преди първи петли сам, без никой друг. С една мома ако 
не мога да се справя, за нищо не ставам. Давай, давай, давай, хай-
де още малко, Ильо, тая мома на другия край на земята отиде ся-
каш…Стигнах най-после. Дали са били втори петли, като стигнах, 
не знам. Тамошните петли не ме интересуват, ако бяха стока та-
мошните петли, щяха да си вардят момата. 

Обикалям аз като вълк единак, чакам момата да излезе, та да я 
захапя за врата и да я понеса. Бре мома да излезе, бре мома да изле-
зе, няма я. Направил съм си сгода да я грабна, вардя и не мигам от 
храстите наоколо, а техните не щат да си лягат и това е. Майка й 
меси, баща й бучка бие, масло да изкарва. Нощта взе да преваля, чак 
тогава си легнаха, сякаш знаеха, че зет ги гледа колко са работни. 

Чак рано сутринта, аха да се развиделее, момата излезе, поозър-
на се и като да знаеше, че съм там, наближи храсталака. Скочих аз, 
запуших й устата да не вика, захлупих я с едно чердже да не види и я 
вдигнах на гърба. Как съм я носил няма да ти разправям, ама никак 
не ми беше леко, че не бях избрал коя да е, а една от големите моми, 
напълняла вече като узряла круша, готова да капне в ръцете на ня-
кого. Радва се и момата, че я носи силно рамо, мирува си отгоре, 
дори ме гали отвреме – навреме по челото. Де моме, де моме, ще 
видиш ти що е галене! 

Но щом се развидели, се развика. Развика се и не спира. Види се, 
не е чакала мене тая узряла мома, а аз съм вече насред реката. 

– Пусни ме, вика, та крещи, – пусни ме, още сополите си не може 
да изтрие, тръгнал моми да краде! 

Аз хич не я слушам, ама тая рита отгоре, щипе, хапе, удря ме 
с юмруци. Реката буйна, трудно можеш сам да я преминеш, камо 
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ли с такъв звяр на гърба. Залитам аз сред реката, вода ми протече 
навсякъде, момата отгоре не спира. По едно време й викам:

– Слушай, усмири се, ще взема да те хвърля с главата надолу, да 
знаеш! 

Не спира и това е. Знае, че няма да я хвърля. Кой ще си хвърли 
жената, преди да му е омръзнала? А съм нагазил в една тиня, не мога 
да си измъкна краката. Вдигам единия, другият затъва, а оная не 
спира да пищи, та се къса. 

Беше съвсем светло вече, бях близо до нашите колиби, та си да-
дох сила. Всички чуваха из нивите какво става, но никой не биваше 
да идва, ще ме обидят инак, моя работа си е това. Мъж ли е Ильо 
или на петел шията! 

И тъкмо съм в най-дълбокото, гледам, тича някой откъм на-
шия бряг на реката, маха с ръцете още отдалеко и току взе да се 
навежда. 

Що да видя – Фида! 
Застана откъм нашия бряг и се развика:
– Пусни я! Пусни я, бре! – и държи в ръцете си голям колкото 

юмрук камък. 
Този, който не я е виждал някога, нямаше да я познае. Но аз 

веднага я познах – оная Фида, босата, с напуканите нозе, с ръцете 
пищялки, дето висят от смокинята, а очите гледат мълком към 
мене. 

Живият звяр отгоре започна да дращи още по-силно. Млъкна за 
миг и усетих, че ме хапе като хрътка. Ей, не бях удрял жена дото-
гава, добре, че ми беше на гърба. Рипна ми кръвта в главата, а тя 
продължава да удря. 

Тая узряла мома отгоре, пък Фида отсреща. Хвърля камък след 
камък. 

– Пусни я, бре! Пусни я, бре! –продължава да вика и камъните 
започнаха да падат около мене във водата. 

Наляха ми се очите с кръв, ръцете ми се разтрепериха, краката 
здраво дъно не намират. Вдигнах глава, изподран целия и й викам:

– Фидо! Нея ще я пусна, ама ще те хвана тебе, да знаеш! 
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Фида започна да хвърля още по-силно. Хвърля и не гледа къде 
падат камъните. Един от тях удари момата отгоре ми и тя щеше 
да ме повали в реката. Цял кичур коса ми изскубна и кръв в очите 
ми влезе. 

Така ли! Обърнах се обратно и върнах живия звяр на брега, а ка-
мъните зад мене, що мяташе Фида, свършване нямат. Прехвърлиха 
вече реката. 

Че като се втурна да бяга тая мома от чуждите колиби отта-
тък реката, бяга към техните си колиби и се обръща да види дали я 
гоня. Види се, искаше да я стигна пак, но не стават тия при Ильо. 

Ти ли, Фидо?! Хвърлих се през реката, на два скока я прескочих, 
яден и замаян, а Фида не помръдва отсреща. Току да я метна на гър-
ба си и да я понеса, наведе се, взе последния камък в ръцете си, гледа 
ме и вика:

– Ильо! Аз не съм оная да ме крадеш! Ако ме искаш, идвам си 
сама, ако не – махай се! – и готова да хвърли камъка, ако приближа. 

Не казах нищо. Разбра по очите ми. Хвърли се към мене и се раз-
плака. Така, плачешком, я отведох в къщи. 

Ето там и камъка, който държеше тогава в ръцете си. 
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НА ЧЕДО МЕСТО

Целият Солун, белият град Солун, сякаш беше по-друг онзи ден, 
по-засмян и по-хубав. Солун винаги е бил хубав, но по-различен беше 
онзи ден, рано сутринта. 

Фенерите още светеха, когато Костас ефенди щеше да тръгва, 
птиците уж още не трябваше да са събудени, пък бяха започнали да 
пеят, дърветата станали още по-зелени, а Бяло море поплиснуваше 
кротко и милно, както беше в душата на самия Костас, ефенди 
Костас. 

Най-после, двайсет години подир раздялата със своята майка, 
братята и сестрите си Костас ефенди тръгваше обратно към сво-
ето родно село Кръстилци. 

Вие знаете ли къде е Кръстилци? Сигурно не, но Костас ефенди 
няма да ви се разсърди за това. Самият Костас нямаше сигурно да 
го знае, ако по една случайност не се беше родил там, че и раснал чак 
до петата си година. Едно малко село, дето не е дори в Огражден, а 
остреща се кипри, в Малешевската планина. 

В сравнение със Солун Кръстилци е една малка запетайка, както 
биха казали в Солун и както не биха го разбрали в Кръстилци, защо-
то повечето не знаеха да пишат името си, камо ли пък запетайки. 

А Костас ефенди, макар да беше роден в Кръстилци, знаеше не 
само да чете и пише, но и много други неща, научен беше на обноски 
и маниери, гледаше на света някак си по гръцки. 

Друго си е да идеш на Бяло море, да видиш как камък свири, как 
мрамор пее и как риба говори…

Двайсет години бяха това, цял век, дето се казва. За двайсет 
години човек много може да научи, както и много да забрави, разби-
ра се. 

А Костас ефенди много беше научил, без да забрави. 
И досега виждаше пред себе си пълните със сълзи очи на майка 

си, когато тръгна от село, хванат за ръката на кир Николакис. На 
майка му й идваше да вие от мъка, но хапеше устни, за да се сдържа, 
та да върви нейният Коста с този богат и добър човек, пожелал да 
го отгледа в големия бял град. 
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Седнал вече в каретата си, където никой не го виждаше, сами-
ят Костас си поплака при спомена. Майка му Яна, слаба като вейка, 
държи доколкото може петимата братя и сестри, опитва да успо-
коява тях, а нея самата няма кой да я пожали. 

Мале, мале, мила мале, да не мислиш, че твоят син Коста те е 
забравил? Колко подаръци ти нося само, в сърма ще те облека цяла-
та, от главата до петите, а най-отгоре шамия, донесена от другия 
край на морето. Пък какви солунски чепици ти нося, има да играеш 
на хорото и всички да ти завиждат. 

Майка му Яна нямаше да го даде за нищо на света преди двайсет 
години, ако имаше как и ако не беше за негово добро. Но можеше ли 
една вдовица да отгледа шест деца, едно от друго по-малки. Най-
малкото беше още в ръцете й, кърмеше го, когато баща му започна 
лошо да кашля, после да не спира да кашля, докато се стопи съвсем 
и потрепера отведнъж една нощ. 

Коста беше третото дете. 
Най-големият, Иван, беше вече на седем години и тръгна след 

стадото, десетина овци и кози. После идеше Софа, тя се завъртя 
около майка му, която също легна болна. След Коста идеха Миладин, 
Георги и пеленачето Катерина. 

Колко ли бяха станали вече големи, сигурно всички са се изпоже-
нили и деца имат. Дано имат, Коста носеше много, много подаръ-
ци. 

Тогава се беше появил кир Николакис, по търговия някаква минал 
през Кръстилци и няколко дни постоял, докато се съберат доста-
тъчно животни за към Солун. Тогава го беше видял и Коста, яхнал 
на селския мегдан една пръчка, с която пришпорваше из махалата. 

– Ти какво правиш? – беше го попитал този едър, непознат чо-
век. 

– Яздя! – гордо отвърна Коста. 
– Че аз не виждам никакъв кон! Поне магаре да беше! 
Моята пръчка е и магаре, и кон, даже и муле! 
– А на училище ходиш ли? 
– Не съм тръгнал още, но сигурно няма и да ходя. 
– Че защо? 
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Защото сме много деца и сме всичките малки, пък мама е сама. 
Кой ще ниже тютюна? Кой по стадото ще ходи? Тя не е една, да ти 
не разказвам. 

Това Коста беше чул една вечер да разговарят майка му и вуйчо 
му Киро. Беше му станало много, много мъчно, защото мечтаеше 
да тръгне на училище вече, нищо, че беше още петгодишен. Та в учи-
лище се учиш да станеш голям! 

– А ти искаш ли да ходиш на училище? 
– Няма да си вдигна главата от читанката, чичо! 
Какво беше станало после, му беше разказвал неведнъж кир Ни-

колакис. Отишъл той при кмета, разпитал чие е това дете, дето 
говори като възрастен, колко деца са в семейството, колко са голе-
ми, има ли кой да ги гледа и други работи още. 

И на другата вечер влезе този едър човек в малката стаичка, 
в която се бяха сврели всички и каза, както говореше той, не по 
кръстилски:

– Госпожа Яно! Аз живея в Солун. Грък съм, търговец. Дошъл 
съм нагоре по Българията по други работи, но вчера нещо ме сто-
пли тука, отвътре. Бях женен, имам много пари, ала Бог не ми даде 
дете. Дай ми да отгледам в Солун твоето момче, да го изуча, човек 
да го направя. Твое дете ще си е пред бога, нека бъде при мене, нека 
аз го осиновя пред хората. 

Ако кажеш “Да! ”, утре с мене да тръгне. Твое ще си е, няма да 
те забрави…пред бога се заклевам…

Коста, Костас, имала ли е друг път майка ти? Сигурно е имала, 
но е избрала този – да се изучиш, голям човек да станеш, добър жи-
вот да живееш, а за нея да си остане мъката по тебе. 

– Къде сме вече? – показа се от прозорчето на колата Костас, 
който се връщаше към своето някогашно Коста. 

– В района на Ираклия, Костас ефенди. Край малко село някак-
во. 

– Какво село? 
– Забутано някакво – Хрисохорафа. 
– Защо спря и толкова време вече не тръгваш? 
– Всички са спрели, Костас ефенди! 
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– Не можеш ли да заобиколиш? 
– Някакъв човек се е удавил в Струма и го карат да го погреб-

ват. Каруцата е отпред. 
– Друг път удавени не си ли виждал? 
– Виждал съм, Костас ефенди. 
– Защо тогава толкова време стоим и чакаме? 
– Всички чакат, Костас ефенди. Никой не върви след тоя мърт-

вец, освен общинарят. Явно никой не го познава или пък никой не го 
е потърсил. Когато е така, пътниците винаги стоят, чакат, поне 
те последна почит да отдадат. 

– Някой млад човек ли е? 
– Прощавай, Костас ефенди. Някаква възрастна жена, какво 

толкова…ама не можеш да изпревариш умрял. Сигурно цяла седмица 
я е носила реката, мътната, както е придошла от дъждовете…

Защо ли се сети за тази случка от вчера? Забавила го беше с 
няколко часа, сигурно затова. Ако не беше случката, отдавна Коста 
щеше да бъде в Кръстилци, да е прегърнал всичките близки и пода-
ръците да е раздал на цялата рода. 

Дали щяха да го познаят след толкова години? Как, как нямаше 
да го познаят, та той не ги беше забравил! Дори да не го позна-
ят другите, майка му със сърцето си ще усети, че това е нейното 
дете, че това е нейният син Коста, нищо, че беше облечен в черно и 
лицето му беше покрито с брада. 

Преди месец се спомина кир Николакис. 
Повика го при себе си, малко преди да дойде свещеника. Кандила 

горяха наоколо и го осветяваха, блед и прежълтял, като дюля, стри-
та на брашно. 

– Синко Костас – каза му. – Аз си отивам. Благодаря на бога за 
радостта, която ми достави чрез тебе. Ти даде смисъл на дните и 
нощите ми. Добър син беше и аз ти оставям всичко, което имам. 
Прощавай! 

– За какво да ти прощавам, тате? 
– Прощавай, задето радост на себе си доставих, като те взех, 

но много мъка съм причинил на майка ти. Откъснах те от скута 
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на една майка. Само тя си знае какво й е било и какво й е. Нека ми 
прости и тя…ако може, като я видиш. 

Каза го и издъхна. 
Костас, ефенди Костас, някогашният Коста можеше вече да си 

иде и да види майка си и родата си. 
Кир Николакис не беше забранявал изрично да го стори и преди 

това. Добър човек беше кир Николакис и никога нямаше да го каже. 
Друго казваше той:” – Костас! Аз съм откъснал от майка ти живо 
парче месо, което никога няма да зарасне! Тя знае, че съм го напра-
вил за твое добро, затова те и даде, ама болката в душата на една 
майка няма да спре. Така беше някога с моята майка, когато ме из-
губи, така е и с твоята майка, сигурен съм, Костас. Всички майки 
си приличат! ”

– Защо тогава да не ида да я видя, мъка ми е за нея. 
– Защото трябва първо да успееш, Костас. Голям човек да ста-

неш, всички почит да ти отдават и да те уважават. Само тогава 
една майка може да си прости, на самата нея да прости, задето на 
друг те е дала. Ще я видиш един ден, скоро ще я видиш, залягай пове-
че над книгите и работата и ще я видиш. От теб зависи кога. 

И Костас беше залягал. Учи гръцко школо в Солун, учи науки в 
Атина, колеж в Александрия завърши. Науките му се лепяха, както 
и момите, към науките гледаше, към момите – не. Имаше време за 
момите, първо трябваше да се върне и да види майка си. 

Взел беше вече хляба в ръцете си и преди кир Николакис да се 
разболее и да се спомине. Търсеха го отблизо и далеч заради ученост-
та и почтеността му. 

От кир Николакис му останаха сега голяма къща с огромна гра-
дина насред Солун, останаха пари и почит, която прибави към сво-
ята. 

Майка му, милата му майка можеше вече да дойде при него и 
като царица да живее, колкото бог й е отредил още. 

Та тя беше най-много на петдесет и пет, шейсет години, нищо, 
че животът в Кръстилци караше и млади жени да изглеждат тол-
кова стари. Най-после и майка му щеше да си почине, в щастливи 
старини край него внуци да разхожда. 
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Най-после. 
Ето го и Кръстилци. 
Отдолу, от извитата снага на реката изглеждаше като кацнал 

сокол върху ридовете на планината. Колибите се видеха откъм 
Струма, видеха се тополите и черниците, по които толкова се 
беше катерил. По-бързо, по-бързо карай, коларю, че мъката вече ме 
дави и не ми дава да дишам. 

– Дойдохме, Костас ефенди! Това ли е вашето село? 
Костас ефенди вече не можеше да отговори. Каретата беше 

спряла насред мегдана, откъдето преди двайсет години беше го взел 
в колата си кир Николакис. Същите къщи, измазани отвън с кал и 
слама, сега му казваха “Добре дошъл! ”, същите, с които някога си 
взе сбогом със сълзи на очи. 

Колата вече беше заградена отвсякъде от поне петнайсетина 
босоноги хлапета, които бяха спрели игрите си и сега стояха и гле-
даха. 

Стояха, гледаха и подсмърчаха. Подсмърчаха за себе си и гледа-
ха него, брадатия непознат, облечен в черни дрехи, който слезе от 
тази толкова необикновена каруца, дето имаше врата, че и каруца-
рят слезе да отвори вратата. Гледаха го любопитно и боязливо, чак 
докато бавно, за да не се изплашат, не им раздаде бонбони и локум. 

Сега вече го гледаха по-топло, очите им искряха в готовност да 
помогнат. 

– Деца! Кой ще ме заведе до моята къща? 
– Твоята къща не е тук, чичо, не ни баламосвай! 
– А вие откъде знаете кой съм аз? 
– Не те знаем, значи нямаш къща тука. 
– Брей да му се не види! А къде живее тука Патронският род! 
– Ето нататък, към голямата черница. Тоя е от Патронци, 

защо се криеш, ей, патронче? ! 
И хлапетата посочиха един дребосък на четири – пет годинки, 

който срамливо излезе напред, като храбро стискаше в ръка малък 
комат хляб. 

– Как се казваш, юнак? 
– Коста! 
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– Ама и аз съм Коста! 
Хлапето, види се, нямаше нищо против и си мълчеше. 
– Чий син си ти? 
– На Миладин. 
– А ти знаеш ли, че баща ти ми е брат? 
– А ти знаеш ли, че леля ми Катерина се ожени? 
– Така ли! Че бива ли да не покани брат си на сватба? 
– Ама ти и на нея ли си брат? 
Така влязоха в къщата на брата Миладин Костас ефенди и мал-

кият Коста, а след два часа Костас знаеше вече всичко за миналите 
двайсет години. 

Или почти всичко. 
Най-големият брат, Иван, отдавна беше се оженил за булка от 

Игралище, своя къща от кирпич си беше построил в горния край на 
селото и пет дечурлига наплодил, да са му живи и здрави. – Нали в 
Игралище има гора – пошегува се Миладин, – шуровците му докара-
ха толкова много греди, че къщата повече покрив има, отколкото 
основи. 

Сутринта обаче бил слязъл на воденица към Лебница, но до до-
вечера щял да си дойде. 

– Ето тук са най-малките му сополанковци, ядат бонбони, та 
ушите им пукат. 

Софа, по-голямата сестра…Софа се беше споминала млада и зе-
лена, змия я ухапала и не могли да я спасят. 

– Моите вече ги знаеш – продължи Миладин, след като изтриха 
с ръкави очите си зарад Софа. – Три имам, този, дето те доведе, е 
най-големият. На тебе го кръстихме, името да ти носи барем. Ни-
кой от нас не вярваше, че някога ще си дойдеш жив и здрав, пък ако 
си дойдеш, ще разговаряш с нас, да прощаваш. 

– Какво говориш, брате? – изуми се Коста, чието ефенди се 
беше стопило отпреди няколко часа. – Какво говориш? ! 

– Кой знае, бате! Свят широк. Ти си станал голям човек, пък 
ние сме прости хора. 

…Георги, какво да ти кажа за Георги? – продължи Миладин, ся-
каш не виждаше как големият Коста е прегърнал малкия Коста и 
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се опитва да го задуши в прегръдките си. – Георги люби една мома 
чак от Чуричене, спомняш ли си къде е, оттатък Огражден, към 
Петрич. Той я люби, тя го люби, ама баща й и майка й не искат да я 
дават снаха в Кръстилци, та май ще я краде. Сигурно и сега е край 
селото й, наблюдава и планове прави. Ще си дойде по някое време. 
Може пък и ти в кражбата да участваш, а? – и лукаво се усмихна. 

– Не можем ли да я откупим? – искрено попита търговецът 
Костас. Кир Николакис беше го научил на тия мурафети. – С пари 
ще се съгласят не само за Кръстилци, ами и за село Тонско Дабе! 
Нали така се казваше? 

– Ти, бате, си позабравил нашите нрави – позачуди се дали да се 
възмути Миладин. – Да беше овца, да я платиш. Нали жена си взе-
маш, кражба трябва. 

– Харно де, само предложих. 
– Пък за Катерина, малкият Коста вече ти се е похвалил. Голям 

шафер беше на сватбата оная неделя. Момче от Дамяница взе Ка-
терина, долу в ниското слезе. Види се, дотегна й на наша Катерина, 
съклет я хвана по балкан да ходи и все в краката си да гледа къде 
стъпва. По равно иска. Ама момчето й си го бива, ако че е от доли-
ната. Трябва да идеш да я видиш нашата гиздосия…

И замълча Миладин, сякаш всичко беше казал и чакаше Коста 
да продължи, да разкаже за нещо, което трябва да се чуе от друга 
уста, та да се успокоиш. Мълчеше и Коста, като не знаеше как да 
попита. 

Да не знаеш брат си как да попиташ. 
И когато тишината стана непоносима, а очите трескаво тър-

сеха другия, за да ги приласкае, Коста попита с пресъхнала уста:
– А къде е майка, брате! Да не е на някоя нива или е болна? 
– Не говори така, брате Коста! – потрепера Миладин. – Шегу-

ваш се, нали! Защо така лошо се шегуваш …
– Не се шегувам, брате! Прошка ще искам от нея, много подаръ-

ци й нося…Какво има, кога…отдавна ли? Защо мълчиш, брате? 
Нещо го сряза отвътре, сякаш разбра отговора. 
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– …Тя…, тя тръгна към тебе, брате Коста. Цял живот не 
можа да те прежали, цял живот черно за тебе носи…Оная неделя 
тръгна, след сватбата на Катерина. 

– Накъде тръгна? – затвори очите си ужасено Коста. – Накъ-
де? 

– Към Солун. 
– С какво? ! 
– Пеша. Събра си няколко дрешки в една бохча и тръгна. 
– Не й ли думахте, брате? Не й ли думахте да не тръгва! 
– Кой може да спре майка ни, брате? Отчувах ви вече, които 

можах да отчувам, вика, пораснахте, челяд имате, ето и Катерина 
се ожени, да не мисля за нея. Време е да вървя, да намеря Коста. 

– Къде ще го намериш, мале? – говорихме й всички. – Къде ще 
го намериш? Солун е град голям, много е далеко, пари няма с кола да 
идеш, ще се загубиш някъде, беля ще ни отвориш…

Аз, казва, моята беля много отдавна съм я отворила. Не мога 
вече, трябва да го знам брат ви Коста какво е и що е…ке умра ина-
че. 

Ако пък не мога да стигна до него, Струма ще ме отнесе на-
там…
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УШИЦИТЕ НА МИЦЕ

Конниците се показаха на рида изведнъж, сякаш се бяха крили 
дотогава. 

Вярно, пътят от долината на Струма към Ушиците, че после и 
към Богородица, прибягваше като зелен гущер от дол в дол, ама чак 
пък толкова. Ако не се види, поне ще се чуе. Гущерът, че е гущер, и 
той настъпи някоя шумка, докато се притаи отново. 

А тези, сякаш поникнаха сред троскота край хвойновите хра-
сти. 

Най-далечното куче на Мицето Заушката, Балкан, лавна срещу 
им, а тия насмалко да го прегазят с конете си, ако не беше отскочи-
ло настрани. Свалиха пушките от раменете си и ги насочиха срещу 
настървения му лай. Като нищо щяха да го застрелят, ако първият 
конник не им беше махнал с ръка. 

Кучето обаче не се изплаши от неканените гости. Ако се беше 
изплашило, нямаше да е куче на Мицето Заушката. Влезе сред коне-
те, които се разскачаха настрани, та конниците не знаеха пушките 
ли да стискат или самите те на седлата си едвам да се удържат. 

Тия май не ги пращаше държавата…
Ако бяха стражари, конете им щяха да стъпчат кучето. Ако 

бяха бирници, с тях щеше да има стражари и пак щеше да стане съ-
щото. Бирниците никога не навлизаха нагоре по Огражден без стра-
жари, но от тях бягаха и кучета, и хора. Нямаше отърване, ако 
щеш се скрий в Ганския андак. 

Каквито и да бяха тези разлютени конници, по-добре беше буля 
Мицевица да се прибере в колибата, което тя и стори само след 
едно леко кимване на Мице. Остави изпраните дрехи да се ветреят, 
неизпраното да кисне в дървеното корито, отри ръцете в престил-
ката си и се прибра. Мице знаеше какво да върши по-нататък. 

– Това куче няма ли стопанин? – извика от стотина метра вече 
водачът на конниците. – Ще ни изпоизяде. Нищо не го плаши! 

– Балкан…Спри! 
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Кучето замръзна на място, като чу вика на Мицето, после ти-
хомълком, сякаш не можеше да лае по рождение, отскочи настрани, 
вторачи се в конете и конниците и остана на стража. 

Един, два, три, четири, плюс този, по-дребния, пет. Пет коня, 
петима мъже, пет пушки. Непознати. Непознати и гневни. 

Прашясали и ядни. Потънали в пот и с мръсни вадички по лица-
та. А конете им, хм, това бяха впрегатни коне, обяздени сега. Но 
не бяха от тая страна на Струма. Тая страна на Струма Мице я 
знаеше. 

– Тате! –чуха се един през друг няколко млади мъжки гласа. – Ти 
остани тук и се разбирай с тоя…Ние ще обиколим навсякъде…

– Аз ще вляза в хармана! 
– Аз ще огледам кошарите! 
– Аз отивам към купите със сеното! 
– Аз тръгвам към листниците с дъбовата шума! 
И отново един през друг:”Ще ги намерим, тате! Земята ще 

обърнем, но ще ги намерим…Ди – й! ”
Четиримата млади мъже плеснаха конете си сякаш с камшици 

от змийска кожа, подскочиха конете ужилено и се разтърчаха в раз-
лични посоки. 

При Мицето остана по-дребният, най-старият. Може би набор 
на Мицето, може би с няколко години отгоре. Седеше наборът на 
коня си, гледаше Мице заканително, сякаш му идваше да ръмжи. 

Кучетата на Мицето вече направо ръмжаха, вбесени от чуж-
дите хора с конете, дето тичаха с тях наоколо, ръмжаха, готови 
да хапят и късат, но чакаха знак от стопанина си. Ако имаше знак, 
щяха да скочат и да разкъсат. Ако нямаше знак, щяха да се удържат 
на място и да гледат Мицето в очите, дано даде знак. 

Без знак тук не ставаше нищо. На Ушиците беше така. 
– Тате! – пристигна първият конник в галоп, – сред купите със 

сеното няма никой! Никой не видях сред сеното. 
И се нареди до баща си. 
– Тате! Сред листниците с дъбовата шума няма никой! – дойде 

вторият конник раван. – Никой не видях сред листниците. 
И се нареди до баща си. 
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– Тате! В кошарите не намерихме никой! – дотичаха в тръс и 
последните двама. – Никой няма нито в кошарите, нито из харма-
на. 

И се наредиха до братята си. 
Петима мъже, пет коня, пет пушки. Четирима братя и един 

баща. Ядни и злобни. И отчаяни. 
Види се, търсеха някой. 
Мицето стоеше срещу тях на гумното и мълчеше. Мъка ги во-

деше, беше ясно. Какво търсеха, щяха да кажат. Ако пък не каже-
ха, и Мицето нямаше да каже, та трябваше да си вървят, подвили 
опашки. 

Щеше да стане, каквото е писано да стане. 
Трябваше някакъв знак. 
– Като го хвана, ще го обеся ей на това дърво! – провикна се 

първият брат и посочи. – Да го изядат мравките…
– Тука беся аз! – изгледа го мрачно Мице и кучетата му потръп-

наха. 
Идеше знак. 
– Като го хвана, ще го заколя с тоя нож! –провикна се вторият 

брат и посочи. – На парчета ще го сторя…
– Тука коля аз! – изгледа го мрачно Мице и кучетата му се изпра-

виха на предните си лапи. 
Идеше знак. 
– Като го хванем, ще го погубим! – провикнаха се и последните 

двама братя и посочиха. – Кръц! През шията…Твоят син! ... Но по-
преди ще вземем сестра си! 

– Това ли било! – избухна в гърлест смях Мицето, та чак Уши-
ците отвърнаха като ехо. – Това ли било? Вие търсите сина ми! Вие 
искате да хванете сина ми…Ха – ха – ха. 

Кучетата легнаха пак. Това не беше знак. По-точно, беше, но 
не този, който кучетата чакаха. Тъкмо да притворят очи, бърз 
поглед на Мице ги изправи отново на нокти. Щеше да става нещо, 
да бъдат нащрек. 

– Че той…моят син…да не е посерко като вас, да се остави да 
му вземат сестрата! 
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– Мери си думите, да не си събираш зъбите! – изсъскаха вку-
пом четиримата млади мъже и пристъпиха с конете си към Мице. 
– Само кажи къде е! 

Кучетата се изправиха срещу конете. 
Мице стоеше срещу бащата. 
Баща срещу бащата, а прехвърчаха последните зари на слънце-

то. 
Старият конник махна с ръка. Конете се отдръпнаха. Мице 

махна с ръка. Кучетата приклекнаха. 
– И откъде я е взел сестра ви моят син? 
– От пазара на Свети Врач, оттам… – процеди през зъби най-

големият брат. – Оставихме я за малко сама, забрадка да си избере. 
А твоят хищник…отгоре й…и да ги няма. 

– И от дека е момичето? 
– От пиринските села, оттатък Струма. От Склаве. – на пре-

секулки рече вторият брат. 
– Хм. Оттатък Струма, значи…Виж го ти моя…
– Някакъв си огражденец…да ни открадне сестрата! –един през 

друг рекоха и последните двама братя. – Казвай къде е! 
– Момчета! –погледна ги вече ясно и открито Мице. – Ако ви 

кажа къде е, моят син ще ви събере и четиримата под една мишни-
ца. Ще станете за срам тука, по Огражден. 

– Бре – е, посмали малко… – поомекнаха сякаш братята. – Нека 
се покаже първо, тогава ще видим. 

– Тя, момата, дърпала ли се е? – продължи Мице, сякаш не ги е 
чул. – Да не е дете още? 

– На шестнайсет е! – чисто и ясно погледна най-малкият брат. 
– Една ни е…

– Таман е! – високо и отчетливо отсече Мице, за да е чисто и 
ясно на всички. – Пораснала е веке. Ще ни роди здрави деца, много 
деца, да се напълнят всичките Ушици. Няма да ви я дадем обратно. 

Такова мълчание се възцари, че дори кучетата взеха да притва-
рят очи. 

– А той… – погледнаха пак ясно и открито най-младите братя, 
– той…дали ще я пази? 
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– Моят син? ! Че той от двеста разкрача дъбово листо удря с 
пушката. А като замахне с халосията…

Мице разцепи въздуха на две, после още на две и погледна към ко-
либата. През опушеното прозорче го гледаше буля Мицевица и пла-
чеше. Този плач насмалко да го подгърби. 

Видя сълзите на буля Мицевица и бащата на момичето, махна 
с ръка на синовете си, скочиха четиримата от конете, подеха го с 
ръце и го изправиха до Мице. 

– Една дъщеря имам, една керка. Малка е още, ама щом така са 
решили младите, не ги крий повече, свате! Покани ни вътре…

Мицето Заушката вдигна ръка, понечи за миг да я свали, отво-
ри уста да каже нещо, преглътна, после махна с ръка и тръгна след 
момчетата, които прикрепяха баща си. 

Вътре в колибата беше преметено и чисто. Буля Мицевица по-
даде трикрако столче на свата, стария баща на момичето, подаде 
после и на Мице, другия сват, и все го гледаше в очите. 

– Викай, свате, младите, да целуват ръка! Нека дойде твоят 
юнак, да го видя…

Мице се изправи, огледа всичките, усмихна се с единия ъгъл на 
устните на жена си, усмихна се широко на свата и излезе. 

– Няма да се бавя! – рече. 
– Немой, Мице! – изхлипа старата и се хвърли след него, но Мице 

я спря с поглед. 
– Защо говориш така на човека си, сватя? – тихо я попита ба-

щата на момичето. – Сватове ставаме. Младите са за това – да се 
обичат, да се женят, деца да раждат, да им се радваме…

Изведнъж отвън изтрещя изстрел. ”Мице! ” – изпищя старата 
и се хвърли през вратата. Изрипаха и сватовете. 

Мицето лежеше по гръб, от сърцето му шуртеше кръв, при-
месена с дима на пушката. Умираше усмихнат и гледаше с гаснещи 
очи към някаква звезда на небето, точно между двете уши на Уши-
ците. 

Братята прикрепяха стария си баща, буля Мицевица припяваше 
върху мъжа си. 
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– Сватя! Защо, сватя, се утепа сватото? Защо се гръмна твоя 
човек! 

– …Защото сте сбъркали колибата. Ние с Мице…колко чака-
хме… не можахме да се сдобием с деца. 

…Ако имахме син… 
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ДАРУВАМ ТРИЙСЕТ ЖЪЛТИЦИ

Кольо Слепоко умираше. Умираше бавно и полека, както умират 
старците, които знаят всичко за дългия път към отвъдното. 

Не беше болен дори. Никоя болест не беше пожелала да го спо-
ходи в последните му тукашни дни, да го стопи като восъчна свещ, 
та когато фитилът накрая свърши, да прегърне той смъртта като 
избавление. 

Лежеше в постелята на пода на старата си къща, около него се 
суетяха жена му Вангелия, двамата му сина със снахите, внучета 
викаха навън и млъкваха отведнъж, споходени от мълчалива забе-
лежка с пръст на устата. 

Старецът не искаше вече и да яде. Не защото не можеше, а за-
щото нямаше смисъл. 

Както нямаше смисъл да лежи в креват. По-добре беше долу, 
на пода, да се свиква. Душата не може да носи нататък креват. На 
душата креват не й трябва. 

Щели да се смеят хората! Що струват хорските смехни? Ду-
шата и тях не може да носи със себе си, няма място в пешкирчето 
й. 

Но това беше вчера. Или оня ден. А може би по оня ден? Как 
тече времето, когато умираш? 

Кольо Слепоко не знаеше, не знаеше и никой от тези, които ид-
ваха да го видят. Носеха сладкиши, топли баници или шише с ракия, 
казваха някоя приказка как ще се вдигне на крака, как ще се припича 
на слънцето, а около него ще щъкат внучетата. Казваха, усмихваха 
се, потупваха го и…стискаха ръката му като за последно. 

Кольо знаеше това, много пъти го беше правил той самият и 
знаеше, че те идват да се сбогуват. 

Щом искат, нека се сбогуват. Но нали ще се видят пак някой 
ден оттатък, че на всички ще им дойде реда. Защо падат листа-
та на дъбовете чак напролет, а сланата още предишната есен ги е 
осланила? Не е заради сланата, а защото млади листа са подкарали 
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отдолу и търсят място под слънцето. Те подбутват старите да 
падат. Така и трябва, какво толкова. Да има място за внучетата. 

Нека го оставят сега Кольо да посрещне умирачката, оная, 
пребрадената. Той вече я беше видял да бърза по завоите за село, 
с малка бохча в ръцете. За какво й беше пък бохча на умирачката, 
нали умирачката идва без подарък? 

Умирачката не идва на имен ден. 
– Мамо, ела за малко отвън. 
Беше единият от синовете. 
– Що? Поп Стоил ли дойде? 
– Ела! Ела. Ще видиш. Една жена е дошла. 
И я позна Вангелия тази жена. Веднага я позна. 
Жената с малката бохча стоеше на външната порта, искаше 

да влезе, а не знаеше какво ще каже стопанката. Подпираше се на 
една тояжка, остаряла толкова много. 

Едното крило на портата се беше отдръпнало, да й стори път, 
тя гледаше пред себе си и не се осмеляваше да влезе. Чакаше да я 
поканят. 

Синът я гледаше като непозната, не се сещаше коя е. За умира-
чка не се кани, защо стои на вратата и не влиза? 

Мария! Мария другоселката. Мария, с която…
Вангелия я беше видяла само веднъж, преди години, на панаира 

на Малилак. Сред навалицата от хора, слезли от целия Огражден, 
сред шума на свирки и детски викове, сред прегръдките на стари 
другари, които цяла година не са се виждали, но ето, пак е дошъл 
панаирът, за да се срещнат…

Дори не я видя, както трябва. По-скоро усети, че е тя, после 
навалицата я погълна. Облечена като другите, а каква изправена 
снага! Мъжете уж ходеха до жените си мирно и кротко, пък погле-
дите им светваха изпод рошавите вежди, та лекото подръпване по 
ръкава не стигаше да се спрат. Какви очи само имаше тая жена? ! 
Защо я гледаха Вангелия така тия очи, сякаш искат на пепел да я 
направят? Защо миг след това се навлажниха, а жената потъна сред 
хората? 

– Коя беше тая жена, Кольо? 
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Кольо беше пламнал целия, сякаш не беше тиха есен, а пладне на 
изгарящо юлско слънце, та от задуха е спрял да диша и вода го обли-
ва навсякъде. Не й отдума нищо. Нямаше смисъл. 

И това беше. Но не е било само това, Вангелия знаеше. 
– Защо си дошла, Марио? Какво искаш? 
– Имам нещо да връщам. 

– – – – – – – – – – – – – – – – 

– Голям мерак имам, Кольо…Голям мерак. 
– Колко е голям, бре Ванчо? 
– Колкото голямата скала над Къпинята. заплел ме е моя мерак 

в къпината, тежи ми и не ми дава да мръдна от там. 
Кой не можеше да мръдне? Ванчо Думано ли? ! Та той не се спи-

раше от нищо. Не можеше да го спре нито някой, нито нещо, камо 
ли пък някаква къпина. Или пък някоя скала, дето можеше да я от-
ърколи винаги по баира. И не само надолу да я търкаля. 

Но тая скала, над Къпинята, едва ли. Нея никой не можеше да 
отърколи. 

– …голям мерак, стар мерак, Кольо. 
– Колко е стар, Ванчо, като ти си на двайсет години? 
– Колкото мене е, Кольо, година – две по-малка. 
– Защо не идат вашите да я търсят, Ванчо? 
– Ходиха. 
– И? 
– На бедняк няма да я даде. Това казал баща й. До гуша му дошло 

от беднотията, поне дъщеря му да се измъкне от нея. Почерпил 
баща ми една ракия и го отпратил. 

– Ами тя? 
– Тя…тя ме иска. 
– Тогава какво се чудим? 
– Ех, че си и ти. Нали затова ти казвам. Ще ми помогнеш ли? 

Ще бъдеш ли мой другар? 
– Аз съм твой другар. 
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– Навсякъде и във всичко? 
– Навсякъде и във всичко. 
Убодоха си вените на ръцете с един трън, тръгнаха струйки 

кръв, отпи Ванчо от ръката на Кольо, пи Кольо от ръката на Ван-
чо. 

Те знаеха вече, че са побратими, че брата си не можеш да из-
береш, но побратима – да. А като го избереш, с него си в радост и 
беда. И когато е до тебе, и когато е далеко. Другото е грях непрос-
тим. 

– Ванчо Думане, ще бъда с тебе. Думане, като хала ще летиш! 
– Благодаря ти, Кольо, другарю мой. 
Кольо още нямаше прякор. Измислиха му го малко по-късно, та 

го пренесе през толкова години вече. Слепоко! Едва сега беше за-
приличал на прякора си с побелелите, невиждащи очи, а петдесет 
години така го наричаха. Хорски думи. 

А тогава! Тогава изчакаха с Ванчо да пропеят петлите първи 
път, събраха се на кладенеца на Прия, измиха очите да виждат по-
добре и тръгнаха. 

Накъде щяха да вървят, Кольо не знаеше. Той трябваше да върви 
и да помага, да помага да вземат тази, що побратимът беше избрал. 
Заклел се беше. 

Започна да се догажда лека – полека, когато тръгнаха да слизат 
към колибите над реката. Пред очите му се мярнаха няколко раз-
менени погледа, спъна се в няколко стъпки на последното хоро в Бо-
городица. Застана отстрани на хорото, да се успокои от топлата 
ръка на момата, за която се беше хванал, да я погледа тази мома, 
която вече лежеше на чистото му сърце, и я видя тази мома, хвана-
ла се със заруменели бузи за…

– Ти нали Кольо се казваш? – беше го попитала най-хубавата 
мома на Богородица, запъхтяна от хорото, а може би не само от 
него. 

– Кольо. А ти си най-хубавата мома, Мария! – беше й отвърнал, 
запъхтян от хорото. И не само от хорото. 

– Кога порасна, кога моми закачаш? ! – засмяла се беше тя. 
– Две години си по-голяма от мене. Две години що са? 
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– Цял живот са две години! 
– Ако искаш, мога и да те изпратя после! 
– Виж ти! Сеща се за всичко! – искрено се беше засмяла Мария. 

– Добре, но само до черквата, по-нататък не. 
Изпрати я. Колко беше това щастие, минута – две. Мария все 

се усмихваше, той не знаеше какво да каже, сякаш думите бяха се 
скрили в джобовете му, а после някой беше зашил тия джобове и 
нямаше дори ръцете си къде да сложи. Така вървя, все едно, че бъл-
нува, чак докато тя го помилва по бузата и му рече:”До тука! ”. И 
си тръгна надолу. 

Сигурно си мислеше, че той се е върнал на хорото, сигурно си 
мислеше, че е още малък и зелен. А той застана в сянката на стара-
та черница и видя по-надолу друга мъжка сянка да се отделя изпод 
вековния явор и да се приближава към нея. Чия беше тази сянка Ко-
льо не видя. Кой беше? 

Ето кой е бил. 
Недей, Господи! Моля ти се, Господи, недей! Нека свием по дру-

гата пътека, и там мома има! Нека малко по-встрани стъпим, да 
тръгнем по към ниското, там също мома чака. Не и не! Отиваха…

Нямаше вече друга колиба по пътя, освен тяхната…
Двамата с Ванчо Думано отиваха да откраднат момата, чи-

ято топла ръка беше държал, момата, в която беше вече влюбен, 
която го караше да потреперва, още щом се сети за нея. 

Нека падна и умра сега, Господи! 
Те отиваха да вземат неговата любов, той щеше да краде своя-

та любов, но не за себе си. За побратима пред него щеше да я краде, 
за него трябваше да я изскубне от своето сърце и дар да я даде, че 
беше обещал докрай с побратима побратим да бъде. 

А нямаше връщане назад. 
Призля му, олюля се. 
– Що ти е, брате Кольо? Лошо ли ти стана? 
– Много ми е тъмно, Ванчо. Спънах се в себе си. 
– Гледай да стъпваш в моите стъпки! 
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Гледаше Кольо, гледаше стъпките на Ванчо Думано, трябваше 
да стъпва в стъпките на побратима Ванчо и знаеше къде ще го от-
ведат те. 

Отиваха за Мария. До тяхната колиба имаше половин час още, 
а Кольо гореше в огън, задушаваше го, не можеше да повярва, че ще 
носи някъде Мария, която толкова беше сънувал, че ще я носи в ня-
коя колиба, а после…после трябва да излезе от колибата. 

Ех, Кольо, Кольо, войник не беше ходил още, а мъж трябваше да 
стане. 

– Мъжът трябва да страда, нали, Ванчо? 
– Тихо! – изшътка Ванчо пред него. – Какво те прихвана? 
Прихванало го беше, наистина го беше прихванало. Сигурно го 

беше прихванало от самия Ванчо. Защо щеше да я иска той, ако не я 
обича? Имаше ли в Богородица ерген, който да не я обича? 

Едва ли. Тия очи не даваха никому да затвори неговите – било 
мома, било ерген. Момите момуваха с нея, смееха се на висок глас, 
толкова висок глас, а в смеха нищо, освен мъка, мъка, защо не при-
личат поне малко на Мария. Ергените чакаха да има хоро, за да се 
хванат до нея, а тя имаше само две ръце. 

Но защо да играеш на хорото, ако не можеш да се хванеш до Ма-
рия! Пост и молитва е то. 

Като благочестив вярващ беше гледал отстрани на хорото и 
Кольо, гледал беше с момчешките си очи и с ергенските си помисли. 
Едва се беше осмелил да стигне до нея на хорото, едва беше смогнал 
да стигне до нея на хорото. Веднъж, но изгаря и пари, пари и изгаря. 

И сега отиваше да се хване за нейната топла ръка, и сега нейна-
та ръка щеше да го изгаря, дълго да я държи и… да я загуби завина-
ги. 

– Ох! 
– Що става, Кольо? 
– Ръката ми кърви. Сигурно се одрасках в някой трън. 
– И моята кърви. Нали с тръни се бодохме, побратими станах-

ме. 
Вярно. Побратиме, побратиме, едва дишам след тебе, но кръв-

та друго вече не признава, освен онова, за което мъжка дума съм 
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дал, дори целите вени да си изхапя и кръв да шурне от тях, да шурне 
и да ме удави белким. 

Дано поне Мария я няма! Дано поне Мария се е скрила вдън земя, 
където не могат да я намерят и да я откраднат! Тогава Ванчо ще 
се откаже, а Кольо ще остане цял живот да я търси, да я търси 
и намери и с нея да е докрай. Ако я няма, ако баща й я е изпратил 
някъде, ако тя самата вдигне ръка и каже:”Не! ”, как ще я вземат 
тогава? Насила хубост не става, насила хубост се не взема. 

А може би! Може пък като отидат там, край тяхната колиба, 
да излезе Мария и като ги види двамата, да каже Мария на Ван-
чо Думано:”Ванчо! Ти си силен ерген, скала можеш да преобърнеш, 
знам, че добър мъж можеш да ми бъдеш. Но…на душата ми лежи 
момчето с тебе, Кольо! Откакто хвана ръката ми на хорото, не 
мога да го забравя. Добре сте дошли двамата, ама сега ти му пома-
гай на него, защото негова ще съм! ”. 

Щеше ли да му помага Ванчо Думана? Разбира се, побратим е 
това. Сигурно щеше да си поплаче насаме, нищо, че е толкова як и 
издръжлив, но щеше да помага на него, на Кольо и Мария. 

Ето я Мария! Мария ги чакаше с малка бохча там, където сел-
ското дере отиваше в реката. Погледна тя към Ванчо, очите й 
блеснаха, само кимна на Кольо, малко позачудено, подаде му бохчата 
и Кольо всичко разбра. Той трябваше да помага само. 

Дотука беше всичко. Сбогом, живот! 
– Искаш ли вода, тате? – докосна го единия син по ръката. – Ис-

каш ли вода? Поне малко вода пийни, да си разквасиш устата! 
Не, не, защо му е да пие вода, та те са досами реката, вървят 

покрай нея, все нагоре и нагоре. Устата му, вярно, е пресъхнала, но 
цялата Лебница не може да я разкваси. Струма да потече нагоре – 
също. 

Ванчо вървеше отпред и проправяше път сред къпините и яво-
риките, после подаваше ръка на Мария. Зад тях вървеше Кольо и 
току се обръщаше, да заличи следите, да не ги намери никой. Явори-
ките се изправяха отново, все едно, че никой не е минал, къпините 
разстилаха отново многоръките си пипала. 
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Ванчо вървеше напред и подаваше ръка на Мария, тя ситнеше 
след него и не подаваше ръка на Кольо. Кольо не би си подал ръка и 
сам. 

Изгря месечината и освети очите на Мария. Изгряха очите на 
Мария и осветиха цялата река, а светлината отиваше нагоре, към 
извора на реката, много нагоре – отвъд Дреново и Яково, отвъд 
Кръстилци и Игралище, отвъд Драгуш и Добри лаки, отвъд Раздол и 
Цапарево, отвъд цялата планина Огражден. 

Отвъд ли? Можеш ли да избягаш от Огражден! И кой ще бъдеш 
тогава? ! 

– Ти защо плачеш, Кольо? 
Мария се беше обърнала, докато Ванчо търсеше брод през река-

та. Мария го гледаше него, Кольо, в очите. 
Ти трябваше да ме прибереш тогава, Господи, и аз щях да умра 

щастлив! Не ме прибра тогава, поне сега ме прибери, че пак ме изга-
рят тия очи, при спомена от толкова години. 

– Тате…Дошла е…
Не, вече не требува да идва никой. Който трябва, е дошъл. Мене 

ме носят вече вилите и самовилите, оставете ме край реката, бел-
ким ме отнесе, дорде се оглеждам във водата й, редом до…

– Защо плачеш, Кольо, те питам? 
– Сонувам една мома, Марио…
– Подсуши ги, Кольо! – усмихна му се Мария и докосна очите 

му с краищата на забрадката си. – Докато пораснеш още малко, за 
колко ли моми ще плачеш! Ще ти трябват очите. 

– Хайде, по-бързо! – извика от средата на реката Ванчо. – Наме-
рих брода. Газете по-бързо, че ще съмне! 

– Къде газиш пак, Кольо? – това беше сегашният глас на поп 
Стоил. 

Щом беше дошъл вече и поп Стоил, малко оставаше тука. По-
ловин час, най-много час. Поп Стоил бе дошъл да го изповяда, а зна-
еше всичко за Кольо. Кольо нямаше какво да добави. 

– …пак реката ли газиш, Кольо? Цял живот я газиш нашата 
река…
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– Търсим брод – едва чуто прошепнаха устните на стареца и 
само отец Стоил го чу, надвесен над него. – Газим през брода, ще се 
съмне, пък още път има. Ще се изкачваме сега. 

И се заизкачваха. Нагоре, нагоре, по козите пътеки някъде меж-
ду Кръстилци и Игралище, по баира от дясната страна на реката. 
Високи тръни чалии заставаха на пътя им, покланяха се ниско на 
Мария и искаха да се докоснат до нея, да се закачат за дрехите й, да 
ги отведе тя със себе си. А не биваше да оставят никакъв нишан, 
никакъв знак, щяха да ги открият по него. 

Ванчо и Кольо вдигаха тръните, колкото да премине Мария, 
тръните отново се сплитаха зад нея, прегръщаха се един друг във 
венец и неразделни оставаха. 

Ръцете на Ванчо и Кольо се изподраха, съдра се на няколко мес-
та и бохчата на Мария, а отвътре започна да наднича най-новата й 
премяна. Дори пафтите си беше взела, та подрънкваха глухо вътре 
в бохчата, с мерак кога най-после ще излязат от тъмницата и ще 
опашат Мария около кръста. 

Когато стигнаха колибата, дето щяха да се крият през деня, 
изгревът се беше зачервил като лицата им, като антерията на 
Ванчо, като бузите на Мария, като очите на Кольо. Добре, че Ванчо 
не видя очите на Кольо, Ванчо друго имаше да гледа. 

А колибата се оказа…това трудно можеше да се нарече колиба. 
Беше по-скоро ниша, издълбана в голямата скала. Скалата я обгръ-
щаше отвсякъде, а край нишата, в цепнатините на скалата, бяха 
поникнали няколко дъба, сянка да пазят и да крият от лоши очи. 

Ниша в скалата и един дървен одър в нишата, това беше колиба-
та. Сам човек можеше да се завърти в нея, двама – да се посбутат, 
а трима – само ако се долепят. При това легнали. 

Така и лежаха. Най-отвътре, до скалата – Мария, по-средата 
Ванчо, най-отвън, досами вратичката, Кольо, легнал по хълбок, с 
очи навън. 

Слънцето беше свенливо като Кольо и хвърляше само по едно 
око насам. Един зелен гущер се спря пред портичката, искрено учу-
ден от това, което виждаха очите му, после ги присви весело, пома-
ха с опашка и отиде да разказва видяното. 
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– Кольо! – побутна го по едно време Ванчо. 
– О – о. 
– Ти знаеш ли, че нямаш вече работа тука? 
– Знам. 
– Ама няма къде да ходиш. 
– Знам. 
– Иначе ще те видят и ще разберат къде сме. 
– Знам. 
– Не знаех, че тая колиба е толкова малка. 
– Знам. 
– Ако знаех, щяхме да се скрием другаде. 
– Знам. 
– И какво ще правим сега? 
– Не знам. 
Мария така се засмя, че щеше да разплиска водата във ведро-

то. Смееше се с глас и така весело се смееше, че трапчинките на 
бузите й аха да паднат във водата. Кольо толкова харесваше тези 
трапчинки, тайно си беше мечтал някога един ден да ги напълни с 
мед и да ги изпие целите, както са си. 

Това някога беше вчера, но днес вече беше толкова някога, как-
то преди хиляда лета. Трапчинките на Мария никога нямаше да бъ-
дат негови, нито смехът й, който не спираше, нито очите й, що 
блестяха във водата на ведрото и я караха да трепери. 

Нищо нямаше да бъде на Кольо, защото Кольо не беше казал на 
Мария, че я иска, а как да се осмели да я поиска, като не посмя до 
вчера да я погледне в очите. Та той я обичаше толкова тихо и не-
винно, че тя трябваше сама да се сети за него. 

Не се сети. 
Нищо нямаше да бъде на Кольо, и да го беше поискал. Едната 

любов не стига, щеше да каже и за него баща й, не видиш ли, че още 
си момчурляк. 

Виж, ако се беше сетил като Ванчо, друго щеше да е. Самият 
Ванчо щеше да му помогне, както се помага на побратим. Но Ванчо 
беше четири години по-голям и се беше сетил. Кольо не се сети. 

Нищо нямаше да бъде на Кольо, вече съвсем нищо. 
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Ако поискаш да върнеш нещата назад, можеш да ги върнеш. 
Трудно, но можеш. Можеш дори времето да върнеш назад, както 
сега го връщаше Кольо. 

Ако дадеш дума обаче, ако дадеш дума на побратим, на верен 
другар, думата връщане няма. 

Кольо я беше дал, дал я беше на сляпо, като на другар и побра-
тим. 

А Мария, пустата й Мария, сякаш се захласна. 
– Не е толкова смешно! – разсърди й се Ванчо, готов да се засмее 

и той. 
– Не е – позапря се Мария. 
– Защо се смееш тогава? 
– Защото ми е смешно! – избухна отново Мария. – Откраднал 

мома, щат не щат после да я оженят за него, изкарал я навръх пла-
нината да се скрие от хората, момата и тя го иска, пък… 

– Какво пък…? – пита Ванчо и се присламчва към нея. 
– Ей, ей, още съм тука – прокашля се Кольо. 
– Какво пък? Такова пък! Искам да се преоблека. 
– Не можеш ли да изчакаш да се стъмни? 
– Тая сая е за денем. За довечера си нося кошуля. 
Хм. Сърцето на Кольо още прихлупваше, като се сети как лег-

наха по корем с Ванчо, как главите им гледаха право в земята, как 
Ванчо го беше прегърнал през раменете, като стар другар, а Мария 
зад тях шумолеше. 

– Не ме притискай толкова към земята, Ванчо. Носът ми се 
напълни с мравки. 

– Потърпи, Кольо. Ако сега се обърнеш, ще ослепееш. 
Когато се обърнаха по едно време, видяха Мария пред портичка-

та. Седеше и гледаше слънцето. 
Слънцето залязваше, а не искаше да мръкне. Слънцето се скри 

съвсем, пред очите на Кольо светеше. Щурците запяха нещо тяхно 
си, Кольо мислеше за нещо свое си. Чак се сепна, когато Ванчо го 
побутна:

– Кольо! Ей, Кольо…Какво си се умислил? 
– Чумрея. Мръква се, трябва да си вървя. 
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– Почакай още малко, Кольо. Последна молба имам. Искам да се 
явя пред Мария чист, че за цял живот ще бъде. Толкова съм я съну-
вал. Моля те, ще сляза до реката, да се изкъпя в този вир, дето се 
събират в едно двата потока на реката. Чист да съм пред Мария, 
чист за цял живот. Изчакай още малко тука, Мария не трябва да е 
сама. 

– Във Въртопа ли? Там другите влизат само денем и пак се 
страхуват! 

– Днес нямаше денем, щяха да ме видят, а искам да съм чист. 
Толкова чист, че да се помни. 

И тръгна да слиза към реката. Кой можеше да спре Ванчо Дума-
на, когато си науми нещо, особено сега, за Мария. 

И побратим не можеше да го спре, побратимът трябваше 
тръпките на ръцете си да спре и устата си с въже да зашие, та 
главата надолу да гледа, а не към севда Мария, да гледа надолу, чак 
докато премалее. 

Мръкна, съвсем притъмня, Слънцето отиде да спи в някоя ко-
шара, бухал остана да будува някъде из усоето, самотен бухал. 

Кольо и Мария седяха на скалата пред каменната колиба и чакаха 
Ванчо да се върне. До Въртопа имаше един час път на едната стра-
на, сложи го час за отиване и час за връщане, сложи още толкова за 
къпането. Ванчо, женихът Ванчо трябваше вече да си дойде, отдав-
на трябваше да си дойде, да подири булката си, а все го нямаше. 

Бухалът побуха, побуха, па се умори и се прислони някъде да 
дремне. Звезди една подир друга изгряха по небето като жълти ка-
чунки, започнаха и те да се озъртат една към друга не е ли видяла 
някоя Ванчо Думана. Не е видяла, не, никоя не е видяла. А във Върто-
па? Не! Във Въртопа звездите не гледат, там свят ти се завива. 

Очите на Мария изтекоха от взиране, тя започна да трепери, 
сви се в бялата си везана сая и продължи да трепери още по-силно. 
Не беше от студ. Гледаше към Кольо като малко, скоро излюпило се 
пиле, което силен вятър е изхвърлил от гнездото. Гледаше и трепе-
реше, после се сви в себе си и спря, сякаш се схвана. 

Кольо не знаеше какво да прави. Насъбралата се горчилка изби в 
устата му, опита се да я преглътне и му стана горчиво навсякъде. 
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Обиколи скалата, белким като се върне, Ванчо да си е дошъл, оби-
коли я пак, но отново го посрещнаха тъмните, плахи очи на Мария, 
които питаха вече с някакъв ням ужас. 

– Може да е объркал пътеката, Марио. От другата страна на 
реката сме, в другата планина. 

Мария мълчеше. 
– Може би чака да изгрее месечината, да не го издерат тръните 

по пътя. Нали видя как се свиваха. Или пък за някакви дарове се е 
върнал…

Мария мълчеше. 
– Като изгрее месечината, ще сляза надолу да го потърся…да не 

му е прилошало. 
Обърна се да види дали е съгласна Мария да тръгне и я видя тол-

кова отчаяна, че едва направи няколкото крачки до нея, само да 
хване ръцете й в шепите си. От Мария беше останала сякаш само 
саята й. Сая и очи. 

Така ги видя и месечината. Две изправени сенки, едната в бяло, 
да се взират по една пуста пътека, която водеше от голямата ска-
ла към реката. Едната сянка, по-дребната, се олюляваше и аха да 
падне, другата я подкрепяше, едва изправена на краката си. После 
месечината, с крайчеца на окото си, видя по-едрата сянка да носи 
бялото видение навътре в скалата и ги остави сами. 

Положи я Кольо на одъра, извади от бохчата бялата й кошуля, 
която днес тя бе нарекла за нощес, хвана вкочанените й ръце и се 
опита да ги стопли с дъх. Конвулсиите сякаш намаляха. Сякаш жи-
вна. 

– Кольо, той…той ми се е клел, че никога няма да ме остави. 
– Значи няма да те остави, Марио. 
– Той вече е някъде другаде, Кольо. Няма да се върне. 
– Марио! Аз ли да ти казвам кой е Ванчо Думано? Той планината 

ще прескочи и ще се върне, щом е обещал. 
– Мен вече никой няма да ме вземе, Кольо…
– Марио, Марио, има да ти се смее Ванчо за тия приказки. 
– Какво ще правим сега, Кольо…
– Как какво? ... Има…има… кой… 
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– Обърни се да се преоблека. 
Кольо се обърна по корем на одъра, каза й: ”Готов съм!”, одъ-

рът издайнически проскърца под него и руменина плувна по лицето 
му, но Мария нищо не видя, толкова беше събрана в себе си. Бавно, 
полека – лека съблече бялата везана сая и белият гръб ослепи Кольо, 
разпусна с ръце косите си и те я покриха като с черно було, обърна 
се крадешком да види дали я гледа Кольо, той начаса затвори очи, 
присегна се Мария, придърпа бялата си кошуля …и се разплака. Хли-
паше тихо, сякаш не искаше никой да я чуе, хлипаше толкова тихо, 
а косите, що я покриваха, заприличаха на Кольо на царевична свила, 
галена от тих вятър. 

Секунда, две, вятърът може да те хвърли в огън, вятърът може 
да раздуха въглените така, че жаравата да изгори и себе си. Секун-
да, две…но вятърът никога не е давал дума на побратим. 

Кольо я беше дал. 
Бялата везана сая потъна в тъмната бохча, бялата кошуля, до-

несена за нощес, трепереше в ръцете на Мария и не искаше да свие 
краищата си. 

– Ти защо плачеш, Мария? 
Мария се обърна, Кольо не затвори очи. Тя го гледаше унесено и 

смирено, толкова смирено, че дори косите й се отдръпнаха и бяло 
видение го ослепи, надвесено над него. Бяло видение без дреха. 

Ти трябваше да ме прибереш тогава, Господи, и аз щях да умра 
щастлив! Не ме прибра тогава, поне сега ме прибери, че пак ме изга-
ря тая снага, при спомена от толкова години. 

– Тате! Тате! Не ме ли чуваш веке? Дошла е…
Ех, вили и самовили, със захарен памук изпивате душата на чо-

века. Душата ми е веке ваша, а я галите, както тих вятър гали ца-
ревична свила. Оставете ме в скалата, вили и самовили, в тая ниша 
гроб за двама има, редом до…

– Защо плача ли, Кольо? Сонувах един момък, Кольо…Сонувах 
го…Време ми е да се разбудя. 

После бързо ската бялата кошуля, хвана четирите края на бо-
хчата и ги завърза на възел, облече носията, с която беше тръгнала 
и притихна до Кольо. 
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Притихна и не помръдна, сгушена до него. 
Кольо вече знаеше, че ако Ванчо Думано се е запилял някъде, ако 

Ванчо е отишъл при друга мома, ако е тръгнал друго хоро да води 
и с ергени да се надскача, да носи другаде омайно биле…Ако беше 
така, Мария ще бъде неговата жена, защото думата, що беше дал, 
нямаше да важи. 

Ще я заведе в тях утре, посред бял ден ще го направи и никой 
нищо нямаше да му каже, дори братята й, като го срещнеха. Е, 
щеше да отнесе малко бой от тях, но щяха да му я дадат, да има 
той жената, която обичаше. Нямаше да има по-щастлив човек от 
Кольо по Огражден, по-щастлив за цял живот. 

Марио, Марио…
Нощта изтичаше като ронлива скала, когато я настъпиш. Кой 

може да надникне под нейното було и да разбере какво е било? Нека 
поне й каже Кольо да знае що е тя за него, нека знае, че тя е всичко 
за него, та ако Ванчо не дойде и ако при друга е отишъл, то…Ванчо, 
Ванчо, другарю мой, побратиме…

– Мария! ... Мария! ... Аз…
Мария се беше унесла и потръпваше в някакъв сън, доверчиво 

сложила глава на ръката му, за него сон не идеше. 
Чу стъпките отдалече, чу и приглушен говор. Ванчо Думана си-

гурно отдалече още беше започнал да се оправдава защо се е забавил 
толкова много, че чак го е нямало. 

– Излизайте веднага! Който е вътре, да излиза веднага! 
– Марио, сестро, ти първа излез! 
Бяха братята на Мария! 
Излезе Мария, скриха я двамата братя зад себе си, насочиха 

пушките пак към скалата. 
– Излез и ти, крадливецо! Излез да те видим какъв юнак си! 
Излезе и Кольо. Знаеше колко са люти братята й, можеха да го 

обесят на мустаците си. В очите им видя как присъдата се превръ-
ща в изумление и ги разширява бавно – бавно, чак до сляпото око. 

– Ти кой си? – невярващо попита единият. 
– Кога стана ерген, кога мома тръгна да крадеш! 
– Солинко и мърсолко, как ще те утепаме сега? 
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И вдигнаха пушките пак. Мария се изсули зад гърба им и застана 
между него и пушките. 

– Назад! – отстраниха я те. – Ти само гледай! 
– Недейте, братя! – отново се хвърли тя. – Не е той! 
– Кой е тогава? – извикаха те и вместо гняв облак премина по 

лицата им. 
– Ванчо Думано. 
Двамата се спогледаха, юначеството изтече през краката им и 

ги подкоси. Хвърлиха пушките настрани, седнаха, загледаха се в зе-
мята, загледаха се така, сякаш нещо потъна в нея. Замълчаха така, 
сякаш никога няма да проговорят, а само пръстите на ръцете им 
ще потреперват каквото имат да казват. 

– Седни, сестро! – каза единият от тях най-накрая. 
– Седни и ти, бре! – каза другият. – Ти беше ли със сестра ни? 
– Бях. 
– Като със жена те питам. Беше ли? 
– Не, но…
– Няма но! Ке отговаряш! 
– Брате! – скочи Мария. – Кольо само помагаше да стигнем до-

тука. Аз исках да пристана на Ванчо Думано. Ванчо Думано, с него 
избягах, той да бъде моят мъж. При друга ли е отишъл, бате! 

– Марио, сестро…такова…
– Виж какво, Кольо, вие…не можете да се оправдавате с друг…

Ти не си малък, юнак си вече…Той…Ванчо…
– Какво Ванчо? – хвърли се Мария към брат си и го заудря с мал-

ките си юмручета. – Какво той? ! Казвай…
Едно малко пиле, голо още пиле, без перушина, което по-силен 

вятър е изхвърлил от гнездото. И то потрепва така, както Мария, 
потрепва с крила, неполетели още и вече смазани. 

– Той…Реката го изхвърлила нощес …към Камеливица. Удавил 
се е…Марио! Марио! Сестро! Дръж се, сестро, дръж я…

Един живот време отмина, докато Мария отвори отново очи. 
Горък съм сон сонила, че е паднало небето, сос всички звезди връз 
мене, а тебе още те няма. 

Обърнаха се тогава двамата й братя към него:
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– Ти бре, стига си пълнил очите! Нали си ерген! 
Кольо все искаше да им кимне с глава, че е така и все не можеше 

да стане ерген. Тежката сянка на побратима го захлупи отвсякъде и 
отникъде не провираше светлина. Ванчо, Ванчо, другарю мой и поб-
ратиме, ето защо не си дошъл. Как да се върнеш оттам, откъдето 
няма връщане! Изгоря всичко, Ванчо, изгоря и остана да дими, покри 
въглените с пепел и каза на вятъра да не идва. 

Захлупи се по очи и не видеше нищо, освен земята, земята, що 
чакаше Ванчо, за да го вземе. Като в просъница чу братята на Ма-
рия:

– Кольо! Ти искаш ли я сестра ни за жена? 
– …Никоя друга не съм искал. 
– Марио, сестро! Вземаш го това момче, нали! 
Мария погледна към Кольо, сякаш пак я изпращаше до черквата, 

може би искаше пак да го погали по бузата, както тогава, да му 
позволи да бъде с нея до черквата, вътре в черквата и винаги след 
черквата, че не можеше да го спре сега, другата черна сянка вече не 
я чакаше по-надолу. 

– Ще я вземеш ли и ти, Кольо? Брат ще ни бъдеш! 
Те искаха това от него. А Мария, очите на Мария го молеха, те 

търсеха неговите и искаха да са с тях. Очите на Мария! Той може-
ше да ги има…

Черната сянка не чакаше нея по-надолу. Тя чакаше Кольо. 
– Кой може да вземе жената на побратим? Земята ке се раз-

твори. 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

По-натам го знаеха всички. 
Братята й отведоха Мария и дълго гледа тя към Кольо, чак до-

като тръните я скриха от очите му и мъгла се разстла наоколо. 
Колко дълго скуба чичоците той с голи ръце, колко пъти очите му 
изтекоха в земята, колко време високите тръни скубаха косите му, 
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Кольо не можеше да си спомни. Остави по тръните не дрехи и кръв, 
остави себе си и мъката закачена, да се полюлява и при най-слабия 
вятър. 

Мария вече я нямаше. Ожени се тя в друго село, че тука не се 
забравяше кога мома е ходила по чуждите колиби. Родиха се децата 
й, после внуците. Идваха често тук, при вуйчовците си. 

А Мария не се върна никога. 
Гарвани, колкото щеш. 
Никой не разбра какво е правил в оная нощ Ванчо Думана, та се 

е удавил толкова нагоре, близо до изворите на реката. 
Нищо не каза Кольо. За умрелите само добро…Кольо да каже 

друго за своя побратим? ! По-добре смърт. Гледаше право в очите 
снимката на камъка му и не отдумваше нищо. 

Запря го кмета в мазето, като се върна в селото. Дойдоха хора 
от ВМРО – то, такъв бой го биха, че камък щеше да проговори. 
Кольо – не. Искал да мърсува, грях да прави? Отново бой. Толкова 
бой, че едва оживя. Примоли се отец Стоил на организацията, та го 
оставиха, целият в кръв. Едва оживя. 

Поискаха и трийсет жълтици, откуп за греха, за моминска 
чест. 

Плати ги чорбаджи Иван, поиска в замяна Кольо пет години да 
му аргатува без плата. 

Сирак Кольо, само понякога очите му се навлажняваха, а други-
те мислеха, че се разкайва за стореното. 

Полека – лека всички разбраха що е било. Разбраха го, от друго 
село разказано, от другото село приказката дойде. Сватбари, що 
били на сватбата на Мария, го разказали, те видели с очите си бя-
лата кърпа с кръвта по нея, блага ракия пили в онова село, че Мария 
с друг мъж не е била. 

И стана ясно като бял ден що е било, а по-верно що не е било. 
Прякор му измислиха тогава някои. Къде гледал, нямал ли очи, 

слепец бил, слепок бил, та така направил! Харно. 
Душата му вече пътуваше към изворите на реката, а от пру-

ста глас се чу. Гласът на Мария! 
– Вангелио! Имам борч да връщам на Кольо. 
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– Той не иска вече нищо. 
– Немой така! Тия трийсет жълтици оттогава насам ги съби-

рам. Не съм дала на снаха, на дъщеря и на внуче. Грях трябваше да 
откупувам, не искам тоя грях да ме стрие на прах. Сега смогнах. 

– Тия пари не са мои! – тихо отсече Вангелия и влезе навътре. 
Отец Стоил излезе от стаята, беше затворил вече очите на 

Кольо. Видя Мария на пруста, отворила малката си бохча, а в нея 
бяло пешкирче с жълтици. 

– Синове Кольови! Вземете ги вие – държеше в шепи пешкирче-
то тя и жълтиците глухо прозвънваха. 

Синовете само вдигнаха рамене и влязоха при баща си. 
На пруста останаха само отец Стоил и Мария. 
– Дай ги за кръста на новата черква, Марио! 
– Отче, Кольовите хора отказват, та Господ ли ще ги вземе? 
– Кръстът е по-голям от всички ни…Марио…
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ШЕСТ И НЕЩО

– Стано, Стано, Вельовице мари! Вельовице! Изправи тая глава, 
де! 

Вельовица Стана повдигна за малко пребрадената си в черно гла-
ва, облегна се на мотиката и погледна към пътя. Оттам викаше 
кметът Тодор. 

– Що бре, Тодоре? 
– Как що, почини малко! Изправи тоя кръст! 
И тръгна към нея, тръгна по редовете на тютюна. 
– Ти както си заразмахвала тая мотика, троскот няма да ос-

тане! А здравей! 
– Ако беше дошъл и ти с мотика, друго щеше да е. Ама къде се 

е видело, кмет да копае. Казвай! 
– Ти разбра ли, че голямата война е свършила? 
Вельовица Стана само повдигна рамене и пристегна по-здраво 

черната си шамия. Мълчеше и гледаше. 
– Свършила е, казвам. Най-после…
– За мене свърши знаеш кога. И няма кой да го опее там…
– Станалото не можеш да го върнеш, Стано! –запристъпва 

кметът Тодор от крак на крак. – Така било писано, край Кавала да 
лежат. 

– Да гният, Тодоре. 
Кметът Тодор не каза нищо. Отри лицето си с вехтата шап-

ка, която носеше, прекръсти се и застана по-здраво на здравия си 
крак. 

Кметът на Дреново, кметът Тодор, беше дошъл за нещо чак до-
тука, до малките ниви в ниското, край реката Лебница, беше дошъл 
за нещо и не знаеше как да го каже. Как беше дошъл с повреденият 
си крак, само той си знаеше. Видеше го и Стана Вельовица, задъхан 
и зачервен. Парче от снаряд го беше пернало преди няколко години, 
при предишната война, та инвалид остана и без патерица трудно 
ходеше, а сега без нея бе дошъл. 

Инвалид остана, но остана, а нейният Вельо…
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– Къде са децата, Вельовице? Чак дотука не можеш да ги носиш, 
а? 

Човек беше кметът Тодор, човещината му идеше отвътре. 
Нямаше нужда да се притваря и по-строг, по кметски някак си да 
изглежда. Помагаше, с каквото можеше, ама не можеше да смогне 
на всички. Не беше само Стана Вельовица почернена от тая война, 
шест жени бяха, шест къщи в мъка се свариха и кожите им черни 
дрехи станаха. В няколко дни, в няколко дни шест черни гълъба до-
летяха в Дреново, кацнаха на шест комина. То не били шест гълъба, 
а шест черни кукумявки, на комини стоят и черни прокоби наяве 
говорят:

– Вашият Вельо падна край Кавала…за отечеството…
– Вашият Стефан остана край Кавала…за отечеството…
– Вашият Атанас е мъртъв край Кавала…за отечеството…
– Вашият Йордан е погребан край Кавала…за отечеството…
– Вашият Кольо загина в боя край Кавала…за…
– Вашият Георги…край Кавала. 
Край Кавала, в няколко дни, в едно сражение, в един общ гроб. 

От Дреново, от Игралище, от Яково, от Богородица, от Тонско 
Дабе, Кръстилци…Откъде още, Господи…

– Не ми казвай нищо от ония приказки сега, кмете Тодоре. Не 
ми говори за дълг, дългове имам. Стига. Не ги казвай и на другите 
вдовици, няма да послушат. Свекървата е готова да умре, няма да 
го прежали Вельо и тя, децата си от скута при нея съм остави-
ла. Остави приказките. Децата ни като зверчета гледат, хляб от 
жълъди им меся, остави приказките. Харен човек си, жив да си, не 
думай нищо, думай ги тия приказки на някой празник. 

Що да каже кметът Тодор, що да каже и той не знае. Седем 
мъже взеха от Дреново, шест черни писма дойдоха, седмият го ня-
маше още и за него нищо не се знаеше, а ерген беше още. Майка му се 
спомина, докато вест чакаше за него, сирак отпреди беше останал, 
та съвсем сам беше вече, ако си дойдеше здрав и читав. 

– Благо се върна, Вельовице. Благо се върна. 
– Благо! Благо на Митра? Благо от войната? ! 
– Благо. От войната. 
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– Хвала тебе, Господи, запазил си го. 
– …та съм дошъл да ти кажа, че се върна. Казал съм му в кмет-

ството да стои, да се обръсне само, да ви не плаши и в кметството 
да стои. Нали бяха заедно…пък аз тръгнах да ви събирам. Сигурно 
ще искате да ви разкаже…

– Той нали е бил там? 
– Ако знам, ке ти кажа, ако не знам, що ке ти кажа? 
А в малката стая на кметството вече бяха се събрали Злата, 

Стефановата жена, Стойна, жената на Георги, Атанасовата Ружа, 
Кольовата Яглика. Дотича запъхтяна, морна, отслабнала като вей-
ка и Рада, Йордановата невеста. 

Плач, олелия. Кметът Тодор се видя в чудо, не може да ги успо-
кои. Започнаха шест жени да припяват на умряло, шест имена да 
викат, на четири посоки да се кланят, дано ги върнат на тоя свят. 
Дворът на кметството се напълни с деца, по плета се подпряха 
майки, сестри и друга рода. 

– Стига! Стига! – опитваше се да надвика плача и олелията 
кметът Тодор. – Какво сте заприпявали, никой не погребваме сега, 
чувате ли ме, никой! Жив човек се е върнал в Дреново, жив, а вие…

Може ли някой да надвика припяване на майка, опяване на жена 
и детско хлипане? Може ли, кмете Тодоре, дето ги молиш една по 
една да спрат, да спрат и да чуят. 

– Говори, Благо! 
– Какво да говоря? – изправи се изплашено оцелелият Благо. – Не 

знам какво да кажа…
– Каквото си е било, това кажи! Не видиш ли, че тука си като в 

гробище? В гробище се казва, каквото е…Пред майка си все едно…
Нека чуят! 

Напет младеж беше Благо, Митриния син, не се поддаде на плача 
и олелията, докрай остана безмълвен, нищо не трепна по него, дори 
медалът му, пришит към куртката войнишка. Нищо не трепна, ос-
тана прав като топола, като пръчка от габър. Очите му останаха 
сухи като на истински войник, ръцете бяха стискали здраво пуш-
ката и нямаха право сега да трепват, окаляните и скъсани сигурно 
до вчера войнишки дрехи препрани и зашити незнайно къде. Лице-
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то, откакто му беше казал кметът Тодор да се обръсне, чисто и 
пригладено. Войник, истински войник. 

– Ние бяхме във Втора армия, втора дивизия, четвърти полк, 
трета дружина, пета рота, първи взвод! – като на доклад издекла-
мира оцелелият Благо, ефрейторът Благо. 

Кметът Тодор кимна одобрително и дори беше готов да отда-
де чест, ако не видя овреме сухите погледи на жените. Те гледаха 
Благо не като войник, войната беше за тях много далече, там, къ-
дето бяха зарити в един гроб мъжете им. Войната беше изкопала 
този гроб и ги беше зарила в него. Нямаше тук армия, дивизия, ня-
маше полк, рота и взвод. Имаше само дружина. Като дружина бяха 
тръгнали те от Дреново и само един се беше върнал и им говореше 
не за тяхната мъка, а за някаква…Жени, кога са били войници, да 
знаят. 

– Сраженията бяха жестоки, ние обстрелваме тях, те об-
стрелват нас, снарядите вият и правят всичко на пепел, а коман-
дирът на полка, един як и здрав българин, е толкова голям, само 
крещи:”Напред, бойци! Напред, на нож! ” – разпалваше се още оцеле-
лият Благо. 

– Благо! – обади се първа Атанасовата Ружа. – Тия ги разказвай 
на кмета. На мене ми кажи какво стана с Атанас. 

– Атанас беше герой! Всички знаете колко беше здрав и пъргав, 
като котка беше и там. Затова го пращаха заедно с други момче-
та в тила на врага, да лови вражески войници и ги довежда при нас, 
пленници да са и сведения да дават. Там са го и убили, между двете 
линии. Искал да запази пленника, повече данни да даде французина, а 
мината разкъсала него самия. 

– Ти видя ли това? 
– Не! На лов за пленници не изпращат всеки. И другите от село 

не бяха. 
– А моят Кольо? – с пресъхнала уста попита Яглика. 
– Твоят Кольо беше картечар. Винаги отпред, винаги отпред 

с картечницата. Не се боеше от нищо. Косял врага като откоси 
сено, когато един снаряд ударил картечното гнездо и го разпръснал 
на парчета. Едва го събрахме твоя Кольо, почест да му отдадем. 
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– Ти не беше ли наблизо, Благо? 
– Много хора край картечарите само им пречат, Яглике. 
Кметът Тодор мълком потвърди с глава и Яглика сведе поглед, 

събра ръцете една в друга, сякаш ги молеше да си дават кураж една 
друга и да не треперят. 

– Иконката на св. Георги не можа да го запази моя Георги, а? 
–тъжно проплака неговата Стойна. – Не бой се, Стойне – ми каза, 
като тръгваше, – адаша св. Георги ще ме пази, на врата го нося... 

– Кой може да се запази от холерата, Стойне? Никой не може да 
се запази, като се присламчи холерата към него. Стопи се като свещ 
твоя Георги, като перце беше станал, когато го копаеха. 

– А иконката на св. Георги на него ли беше тогава? Белким на 
оня свят го закриля …

– Не знам, не съм го видял. Болните от холера други ги гледаха, 
нямахме право да ходим при тях. 

– Нали бяхте от едно село, Благо! Другите ходиха ли? 
– Не…знам! – несмело отговори Благо. – Може и да са ходили. На 

мен командира на полка не ми даде. 
Жените вкупом вдигнаха глави и го погледнаха. Само кметът 

Тодор гледаше покрай него, сякаш знаеше нещо. Знаеше и пак тряб-
ваше да попита:

– Защо не ти даде на тебе? Ти какъв беше на командира, та не 
ти даде? 

– Ординарец. Трябваше край него да съм, да изпълнявам каквото 
ми каже, постоянно край него да съм. Няма да ходиш при холерните, 
ми каза, може да се заразиш и после мене да заразиш. Холерните вече 
са отписани. И да ходиш, и да не ходиш – все тая. 

– И ти не си отишъл едно последно “сбогом” да кажеш на моя 
Георги! – настръхна Стойна. – Страх те беше от едно “сбогом”? 

– Що е това ординарец, кмете Тодоре? – блеснаха сухите очи на 
Рада, Йордановата невеста. 

– Помага на командира. 
– И какво му помага, щом последно “сбогом” не може да каже? 
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Кметът Тодор замълча, защото знаеше какво ще стане. Из-
бърса отново потта с кепето си, изръкомаха във въздуха, сякаш да 
обясни вместо думи, погледна Рада и свъсено рече:

– Какво, какво. Чисти му, пере го, ходи, където го пратят. 
– Нещо като жена, а! – сложи ръцете си на кръста Злата, Сте-

фановата жена. 
– Нещо като…
– Аз няма да те питам нищо за моя мъж, Благо ли си, какъв ли 

си. Аз мъж имах и мъж исках да ми разкаже за него. 
– И аз не искам да знам от тебе, Благо – това беше Рада. – Още 

не се бяхме взели с моя Йордан, още не се бяхме взели като хората, 
запас го взеха. Чаках го да се върне, деца да имаме, мъж чаках, а кме-
та тебе те повикал. Свършиха ли мъжете, кмете Тодоре? 

Стана Вельовица не знаеше що да стори. Наблизо бяха колибите 
им с майката на Благо, помагали си бяха много пъти за едно друго. 
От един рид винаги се вижда какво става на другия, видяла беше 
много години как старата, съсухрена и болнава жена се мъчи да от-
гледа сама едничкия си син. Тъкмо порасна отмяна да й доведе и го 
взеха на война да ходи. Не го дочака, а момчето живо си беше дошло, 
живо, здраво и без драскотина. 

– Говори, Благо! – отсечено рече кметът Тодор. – И да не искат 
да чуят от тебе, те трябва да знаят истината, трябва да знаят 
как са загинали мъжете им, били ли са мъже и юнаци. Говори, ти 
казвам! 

– Йордан, Вельо и Стефан загинаха наведнъж. И аз бях там. 
– Най-отпред! – възкликна Стана Вельовица, сякаш за да успо-

кои душата на Благовата майка, когато един ден се срещнат от-
татък. 

– Отпред! Много време ни обстрелваха, много народ избиха и 
командира ме прати при тях, отпред, на бойната линия. Нямаше 
достатъчно патрони, врагът се виждаше вече наблизо и когато ко-
мандирът извика:”На нож! ”, всички се втурнахме от окопа навън 
със страшен рев. Вельо, Стефан и Йордан бяха първи. Видях ги по-
сле, щиковете бяха още в ръцете им. Аз им затворих очите. 



-74-

Разплакаха се отново всички жени, разплакаха се, без да припя-
ват, разплакаха се тихо и кротко, за бог да прости. Хлипаха, че все 
е имало кой да им затвори очите на мъжете им, земляк, земляк и 
селски. 

– Защо спря дотука, Благо? – навъсено попита кметът Тодор. – 
Нали ти рекох, тука си като в гробище, като пред майка ти, всичко 
кажи. Кажи как оцеля ти само! 

– Аз…аз…скочих с останалите, но се спънах, ударих се лошо и…
продължих напред пълзешком. Виновен ли съм, че жив останах? ! 

Навън в двора на кметството, по плета на двора, вътре в мал-
ката стаичка всичко замлъкна. Кметът Тодор, който винаги знае-
ше блага дума да каже, мълчеше сега и към Благо гледаше, към Благо 
и към шестте вдовици. 

– Не мога аз да те съдя! – приглушено рече, когато и Благо го 
погледна. – Не мога аз, нека те кажат! 

И млъкна. 
– Виновен! – първа се обади Стойна, жената на Георги и излезе. 
– Виновен! – почти изсъска Рада, невестата на Йордан и излезе. 
– Мухльо! – дори не го погледна Злата Стефаница и излезе. 
Атанасовата Ружа и Кольовата Яглика махнаха с ръка, не иска-

ха думите си да хабят. Излязоха. 
Надигна се и Стана Вельовица, огледа хората на двора, накацали-

те по плета деца и тихо, повече на себе си, продума:
– Господ съди един ден там, горе…А тука, при нас…Имаш си 

рид, стой си на него, разхождай се като изоставен щъркел. 
Никой нищо няма да ти стори, ти сам…

ИМАНЕ
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Знаеш ли някъде да има закопано злато? 
Как съм виждал тия жълтици, колко пъти съм се завирал из пу-

щинаците да копая и да търся, как съм се молил на бога да ми пока-
же къде са. Скрия се някъде, вдигам ръце към небето и питам Господ 
да ми покаже къде ги има пустите му жълтици. 

Зер, без тях, измъкване няма. 
Но и Господ, синковецът, знае да мълчи. Всеки си имал място. 

Неговото не го знам аз къде е, а моето той го е посочил още с раж-
дането – троскота из Огражден. 

Ниви – кръпки, пущинаците след тях – провираш се, та да по-
сееш нещо. Тръните дращят лицето ти и никой не те чува, когато 
питаш Господ защо не те прибере. 

Че и умирачката е капризна. Не й се вре на умирачката навътре, 
сред тръните, чака те тя на гюме сред широкото и праща сред бо-
длите само пепелянки и усойници. 

Малко зверче с комат хляб. Това бях аз. Останалото – тръни, 
троскот и змии. А сред тях – сирак с една мотика. Нивите – кръп-
ки и аз в кръпки. Но само кръпките бяха мои, нивите – не. 

Аргатин. Кръв ти капе от ръцете, скубеш троскота, а той зад 
тебе се прихваща отново и още по-жилаво. Слънцето ме огряваше 
там, слънцето ме оставяше там. Като примка около врата, като 
примка, от която няма измъкване, няма излизане. 

Не мразех никого, намразих всичко. 
Един ден пропсувах и реших. Наточих един голям нож, намерих 

отнякъде отколешен пищов и всичко беше ясно. По Огражден поне 
пущинаци и тръни дал бог. И тъмнина – едни да тръшнат на земя-
та пребитото си от работа тяло, други да причакат тоя – оня. За 
пари. 

Легнах в един дол, целият настръхнал. Чакам. Шумне някоя 
шумка, аз се ослушам по-яко. Таралеж прощъполи – аз скокна. Очи-
те ми кървят от злоба, лошо се пише на тоя, дето мине оттука и 
сега. 

А ме беше страх. Страх ме беше и треперех. 
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По едно време чувам тих, приглушен говор и стъпки. Разбрах, че 
бяха двамина. Единият стъпваше по-тежко и отмерено, другият 
ходеше с по-бързи крачки, сякаш притичваше, за да го догони. 

Извадих ножа от поясока, турих патрон в пищова и чакам. 
Пътят криволичи току до мене, наоколо в дола само тръни. Два-

мината идат, идат към храста, зад който се бях скрил и не знаят 
какво ги очаква зад него. 

А моята злоба се стопи изведнъж, избяга проклетницата нагоре 
по дерето. Сърцето ми затупа като лудо, иска да избяга след злоба-
та и то. 

Дадох си зор да се върна в себе си, скачам пред двете сенки и 
викам със зверски глас:

– Стой! Вдигни ръцете! 
Едната сянка извика от страх с женски глас, другата, по-ед-

рата, се озърна тутакси насам – натам, но и тя вдигна покорно 
ръцете. Не се удържа на пищов, нож и мъж, пребраден през лицето 
със стар шал и кърпа. 

Допрях ножа до гърлото на мъжа, а другата ми ръка стиска 
здраво пищова. Не ме интересува нито кои са, нито що са, само 
парите да дават. 

– Давай парите! – рева, наострен и страшен. 
– Петре! Ти ли си, лельо? – чух вместо отчаяни писъци и ужас 

ме вдърви целия. 
Разбрах, че съм случил леля и мъжа й. 
А кърпата падна сама от лицето ми. Шалът ме омота и ме 

стегна като примка. Стоя втрещен, не мога да гъкна, камо ли пък 
да ги успокоя, че вярно, аз съм разбойникът. Леля ми започна да хли-
па и нарежда: ”Стефане, Стефане, ако беше жив, да видиш докъде е 
стигнал Петър…”

Ти знаеш ли кой е Стефан? Баща ми. Баща ми, когото убили го-
дини преди това в също такъв храсталак, няколко дерета по-ната-
тък. Търсили пари, като мен, от тоя, дето ги няма. 

Отведнъж ме блъсна някаква сила, всичко се отприщи и пред 
очите ми мина за миг и целият ми беден живот на вълче, гледано от 
роднини, и това, че преди малко щях да обирам точно тях, и това, 
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че някой запази онова, което бе грешно да се случи. Издумах едно 
“Лельо! ” и нещо пак ме хвана за гърлото. Избягах като дух нагоре, 
по дола, исках час по-скоро да се махна от това проклето място. 

Крих се из габъра няколко дни. Исках да съм сам, далече от всич-
ки, а не можех. Колибите бяха пръснати из ридовете и от всеки 
баир можеше да се види какво става на другия. Не можех да мръдна 
извън габера. 

А когато задремвах нощем, свит на вълче, пред очите ми изли-
заше майка ми, която никога не съм виждал. Умряла е при моето 
раждане, но аз знаех, че е тя. Гледа ме, гледа ме моята майка и дума 
не отдумва. 

Така ме намери един от братовчедите. 
– Не – казвам му, – Петруше! Няма да се върна. Нека ми прости 

леля, майка ти, ако може. Тука вече няма място за мене. 
– И татко така вика, ама майка не дава дума да се издума – 

пълни очите братовчедът. – Той никъде не е избягал, няма къде да 
отиде, ами върви го търси. Доведи го тука, прошка да му е… – и се 
разплакала. 

– Не, Петруше! – пълня очите и аз. – Донеси ми довечера малко 
хляб тука, на това място и…сбогом…

Че като се разрева онова ми ти момче, коскоджамити мъж вече, 
не ще да тръгне. Реве и дума – ела, бе бате, няма къде да отидеш. Не 
знам какво си направил, но майка ти прощава, чуваш ли! Защо искаш 
майка да се поболее? 

Олекна ми, право да ти кажа. Освен тях, никой друг нямах на 
този свят. 

Слязох, залових се за работа здраво, по цял ден не вдигах глава 
от троскота. Помогнаха ми да си направя колиба и ето ме и мене 
стопанин с парче земя. Даже се и ожених, че от предишния хайдук 
не останало нищо и сватовете се склонили за зет като мен. 

Ти си мислиш, започнал е животът, значи. Хубавото, макар и с 
труд на къртица, е дошло. А знаеш ли какво е да аргатуваш – не си 
вече единак, а нямаш нищо, освен една колиба. Държиш нещо в ръце-
те си, всичката работа минава през тях, но всичко изтича между 
пръстите, ако че са жилави като дряновици. Търпях до едно време, 
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дълбае ме нещо из гърдите, подува се и а – а да избухне, но дълго вре-
ме се сдържах. Жената работи до мене и мълчи, па току прокълне 
и пита бога защо е така. Кой бог, ма, кипвам, майната му на твоя 
бог. Няма го твоя бог, хич не го е еня твоя бог за ония, що се мъчат 
като грешни дяволи. Не е човек твоя бог, щом едни аргатуват цял 
живот, а други са чорбаджиите и те са им господари на живота. 

А леля ми и мъжът й умряха за три дни. Него отдавна го мъче-
ше охтиката, а нея я свърши отведнъж. Останаха братовчедите 
без никой, както мене някога. Въртят се около мене, да ги науча на 
едно друго, та да си стъпят на краката, да работят тия две – три 
нивички, които им останаха. 

И тогава се появи чорбаджи Дине. Не съм ти казвал за него, пък 
и що да ти казвам. Чорбаджия. 

Пълни пригачи жълтици имаше още от турско, имане голямо. 
Баща му, казват, хванал една кадъна заедно с детето й, докато бя-
гали край Струма надолу. Защо е окъсняла тая кадъна след другите 
турци, никой не знае, но я хванал бащата на чорбаджи Дине, заканил 
се, че ще я хвърли в Струма заедно с детето, ако не му каже къде е 
закопала парите си. Завързал я за клона на една върба, дето висял над 
реката и само го навеждал надолу, да я потапя до главата. Дълго не 
му казала тая кадъна, но когато завързал и детето така, кадъната 
казала всичко. 

Оттогава иде тоя чорбаджилък, но да не мислиш, че бащата на 
чорбаджи Дине пуснал кадъната и детето й да си вървят по живо, 
по здраво. Пуснал ги, но по реката, удавени, да няма кой да каже. 

Тогава изкопал жълтиците и дошло имането, първом за него, 
после за сина. 

Заедно с имането и достовете, все важни люде от града. Ядеше 
и пиеше с тях чорбаджи Дине, щото парите и другарите често са 
едно. А ние, и други като мене, му аргатувахме по цяло лято за едно 
парче хляб. 

Е, тогава дойде той, чорбаджи Дине. Дойде на кон, натруфен, с 
броеница. Той говори излеко, а конят му фучи, ще ни стъпче. 

И за какво дошъл, мислиш? Леля и мъжът й имали да му връщат 
дългове, но той не искал вече дълговете от братовчедите, те ня-
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мало откъде да му ги върнат. Затова иска нивичките на братовче-
дите. Негови трябва да станат. 

Вади една хартия от джоба си, намерил някакви лъжци, дето 
за по една ракия майка си ще продадат, те подписали, че е така, та 
и съдът решил. ”Съд е това, вика, съд! Няма накъде да вървите! 
Нивите са мои! ”. И току ми завира тая хартия в очите, да я про-
чета. 

Вдървих се, както някога в дола. Не мога да отдумам. А той 
прочете високо тая хартийка и обръща коня да си върви. Демек, 
всичко свърши. 

Не му беше за пръв път. И други хора бяха изпищели, че така на-
правил и с техните ниви, така им ги взел. Затова реших да опитам 
с добро. 

– Чорбаджи Дине – викам му – може и така да е. Не знам. Ама 
ти оставяш тука три деца без нищо. Троха няма да имат, като им 
вземеш нивите. 

– Те пак ще си работят нивите – подхилква се чорбаджи Дине. 
– Те пак ще ги работят, ама няма да са техни. Ще аргатуват, няма 
да умрат. От труд не се умира! – и си тръгва с наперения кон, по-
наперен от него. 

– Ей, Дине, нямаш ли страх от бога? 
– Ти ли ще ме плашиш с бога бе, голтак такъв! – изкрещя и за-

махна с камшика. 
Още го помня тоя камшик през лицето ми. 
Как съм се стърпял, не знам. Затворих се в себе си и никому ни 

дума. 
Започнах да го следя. Отдалеко денем и отблизо нощем. Гледах 

да видя къде ходи, що прави, кога се прибира. 
Нямаше син, а дъщеря му живееше в града, та две внучета бяха 

през цялото лято при него. Когато чорбаджи Дине се прибереше по 
мръкнало в къщи, внучетата с радостни викове го прегръщаха. Мъ-
нички, чистички, добре облечени, тичаха към него, а от намръщени-
ят чорбаджия не оставаше нищо. Навън псуваше наляво и надясно, 
биеше, когото речеше, а тук, зад дувара си, държеше дълго децата 
на колене, разказваше им приказки, та и заспиваха там. Старата 
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чорбаджийка тогава ги внасяше в къщата и дълго двамата още се-
дяха на трема, да ядат бяло сладко със стафиди. 

Аз гледах от дупката си, започвах да се усещам гузен от това, 
що мисля, но щом тръгнех късно през нощта да си вървя, пред очи-
те ми заставаха другите, свитите на кълбо в моята колиба. 

Всеки ден се повтаряше същото и всеки ден някой изпищяваше 
от чорбаджи Дине. 

Чак към края на лятото чорбаджийката започна да стяга деца-
та за града и видях една сутрин чорбаджи Дине да ги отвежда. Те 
му махаха с ръце от един изписан кабриолет, той яздеше отстрани 
с черния си кон и им се усмихваше. 

– Дядо – обръщаха се встрани от пътя те – ами това твое ли 
е? 

– Мое е – отвръщаше им той. 
– Ами това, дядо? – посочваха те на другата страна. 
– И това е мое – отново се усмихваше той. 
– Всичко ли е твое, дядо! – възклицаваха децата учудено, а чор-

баджи Дине оглеждаше с поглед околовръст, за да се убеди сякаш. 
– Мое е, мое е. И ваше е. 
Минаха покрай нивата, на която копаеха братовчедите и отми-

наха. И тя беше негова. Негова и на внуците му. 
А на мен ми притъмня, че слънцето печеше адски. Всичко ми 

притъмня и си рекох, Петре, ти трябва да го сториш. Що да сторя, 
не мислех, само мъката ми напираше отвътре и злобата ме даве-
ше. 

Отидох следобяд до явора на Камеливица, в чиято хралупа бях 
скрил отколешния пищов и ножа, едва дочаках да се мръкне и при-
тъмня ли горе – долу, още на вечерната зара тръгнах за дола. Легнах 
в храстите и зачаках. Чорбаджи Дине нямаше навик да спи в града, 
щеше да се върне. 

Колко време е минало, не знам, но чух още отдалеко стъпките 
на коня. Нямаше кой друг да бъде, освен чорбаджи Дине. Другите, и 
да имаха коне, бяха все хилави, а тоя стъпваше тежко, по господар-
ски. Чакам аз да се приближи и ме е страх да не ме напусне злобата, 
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та да се поразговорим едно – друго с чорбаджи Дине, но злобата си 
знае работата, все по-голяма напира. 

Започнах вече да различавам в тъмното – виждам коня, отпус-
натата фигура на чорбаджията и се приготвих да скачам. А пусти-
ят му кон, кучето му господарско, започна да пръхти. Усети ме. 

– Тпруу – у! Горе ръцете, чорбаджи Дине! 
Чорбаджи Дине вдигна ръцете, но постоянно искаше да се брък-

не в поясока. 
– Не се бъркай – викам, – не се бъркай, че видиш ли го! – и се при-

ближавам по-близо с пищова. 
– Какво искаш, Петре? – вика. – Пари ли искаш? Колко? 
– Нищо не искам! Слез само от коня, да не си чорбаджи Дине, 

само Дине да останеш. Поне веднъж на равна нога да сме с тебе. 
Свлече се от седлото и пак се опитваше да се бръкне в поясо-

ка. 
– Не хитрувай, Дине! – викам му. 
– Ама аз…пари да ти дам. 
– Твоите пари не ми трябват. За друго съм те спрял в тъмно-

то! Искам да ми кажеш кое е твое наоколо и кое не е, ако има тако-
ва, зер да сме наясно! 

– Ти…ти…ти знаеш кое е мое. 
– А можеш ли да го отнесеш със себе си? Колко можеш да взе-

меш? 
– Ето ти, ето ти една кесия! – тихо стене чорбаджи Дине. – 

Още една ще ти дам, да ме запом…
Гръмна изстрел, куршумът просвири край ухото ми, стрелях и 

аз. Чорбаджи Дине се свлече на земята. Конят побягна, побягнах и 
аз и докато бягах, хвърлих пищова в реката. 

На сутринта дойде полиция, започнаха да разпитват по коли-
бите, дойдоха и до мене. Отде да знам, викам, кой е и защо го е на-
правил. Чорбаджи Дине беше харен човек, много харен човек беше. 
Сигурно е за пари. 

Питаха още много, нищо не се разкри. Жена му, старата чор-
баджийка, дълго време проклетисваше, но не ме изплаши. Аз си бях 
прокълнат. 
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И какво мислиш, стана? Отиде си чорбаджи Дине и нищо не от-
несе, ама други чорбаджии дойдоха, че не може без чорбаджии, а пък 
без аргати хептен не може. 

Сега чакам. Чакам оная, Пребрадената. Отдавна ме търси, ще 
й се да ме прибере. Сигурно отдавна да ме е прибрала, ама де ще ме 
намери от тоя пущинак в другия пущинак. Не обича умирачката в 
тръни да се свира, чака на гюме отвън. 

Остаря вече и Пребрадената, та ще се видим да си поприказва-
ме скоро. Знам какво ще ме пита:

– Що утепа Дине? 
Аз нищо няма да й кажа. Умирачката трябва да знае защо. 
Само ще я погледна. 
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МАГАРЕТО С ФЕНЕРА

– Каранфило, Каранфило! 
Каранфила се показа на прага на малката, схлупена къщурка в 

долния край на Яково, откъм пътя за Петрич. 
– Каранфило, да знаеш какво е чудо станало! 
Мъжът й, Януш, не беше много по чудесата, повечко по ракия-

та беше понякога, сигурно и сега беше така. Но ако беше така още 
сега, през следобеда, нищо добро нямаше да излезе за него, каквото 
и да беше чудото. 

– Казвай, Януше, казвай, че меся. 
– Какво месиш, нали свърши брашното. 
– Като знаеш, за какво питаш. Триците от жълъдите меся, де-

цата нямат какво да ядат. 
– Ще имат, ще имат – гордо повдигна глава Януш. 
Май не беше пил. 
– Ще имат, бял хляб ще ядат. Петрич е пълен с германци. 
– Какво ме интересуват германците? 
– Продадох им магарето. 
Каранфила сложи ръцете си на кръста, Януш побърза да извади 

от пояса си парите. Голяма пачка пари, много пари! 
– Толкова пари за едно магаре! 
– Те, германците, по много пари дават. Много пари имат гер-

манците, печатат си ги край Петрич. 
– В магазина няма нищо, защо са ни тия пари? 
– То и в Петрич няма много – примирително каза Януш. – Ама 

нали пари да имаме, за черни дни. 
– И за какво им е на германците нашето магаре? 
– Не знам. Изкупиха всички магарета, дето хората бяха отишли 

на пазар в Петрич. И още търсят. Щели да ги качват по планината, 
по Беласица. Работа нещо с тях да си вършат. 

Каква беше тая немска работа с магаретата, Каранфила не мо-
жеше да знае. Но и двамата с Януш знаеха, че селска къща без магаре 
не може. Януш потърси друго да купи, но по цялата яка на Огражден 



-84-

магаре не можеше да се намери. Германците ги бяха изкупили, нищо 
не се продаваше. Теглиха така няколко дни – дърва на гръб, вода на 
гръб, а когато трябваше да се разоре малкия парцел зад къщата, 
вече клекнаха съвсем. 

Пусти пари за черни дни! 
Докато една сутрин не се чуха страшни гърмежи отдолу, от-

към долината на Струма и по-насам, към Петрич. Всички яковлии 
се затекоха на баира над селото да видят какво става. 

Цялата планина Беласица беше в пушеци и огън. Самолети на-
литаха над нея като оси и хвърляха бомба след бомба, свиваха после 
към Кожух, излитаха отново и пак пускаха бомбите. Оръдия гърмя-
ха откъм Петрич и техните снаряди също към планината отиваха. 
Огнен ад се издигаше над Беласица. 

Да трая пукотевицата, да трая докъм следобед, до вечерта 
всичко утихна. Тежка тишина налегна Беласица, Огражден, долина-
та на Струма и Струмешница. Цялата планина Беласица гореше и 
отблясъците стигаха небето. 

– Германците са превзели “Метаксас”! – това съобщи важно 
кмета, като се разхождаше важно пред кметството. – Нищо не 
може вече да ги спре. 

Какво не можеше да спира германците и защо трябваше да ги 
спира, Каранфила не се интересуваше. Децата й гладни бяха, скъсани 
ходеха, едва връзваха двата края. Ако не можеше да продадат някой 
товар с дърва на пазара в Петрич и ако по нивите дойдеше някоя 
суша, тогава съвсем лошо щеше да стане. Германците водили война 
с гърците – чудо голямо. 

Затова Януш с глас на войник й обясни още на баира, докато 
пламъците грееха в далечината, че на Беласица имало гръцка отбра-
нителна линия, че германците я атакували, превзели я и вече оти-
шли към Солун. Голяма война имало и минала и оттука. 

– Януше! – каза тя кротко. – Пийни си ракийката и утре да хо-
диш да дириш магарето. Щом твоите германци са към Солун, не им 
трябва нашето магаре. Сигурно е по планината. 

Замина Януш рано сутринта. Още далече беше преди съмване, 
първи петли се чуваха. Не беше само Януш, и други мъже от селото 
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видя Каранфила, даже такива, дето не си бяха продали магаретата, 
а сега магарета бяха възседнали и бързаха да отидат към горящата 
Беласица. 

Цял ден Януш не си дойде. Мръкна, стана тъмно като в рог, 
месечината никаква я нямаше. Само отделни огньове от Беласица 
тлееха още и осветяваха малко пътя от Петрич насам. Каранфила 
се взираше в тъмното за човека си, децата гризаха по едно коматче 
клисав хляб и също чакаха, не можеха да заспят. Татко им Януш 
беше дал магарето, а те му удариха толкова рев за него, че Януш 
хиляда пъти обеща повече да не прави това. Дано го беше намерил, 
Марко беше хитро магаре и сигурно се беше скрил, какъвто беше 
плашлив. 

Чак към втори петли по пътя от Петрич се зададе нещо, кое-
то изплаши Каранфила. Много светлинки по пътя за Яково, много 
светлинки се клатушкат и приближават насам. Разтърка сънените 
си очи, децата скочиха начаса. Така беше. 

Другите светлинки продължиха нагоре през селото, едната сви 
към тяхната къща и докато Каранфила излезе, децата вече прегръ-
щаха черния Марко, а до него гордо и уплашено някак си се опитва-
ше да се усмихне Януш. 

– Намерил си го! Жив е Марко! 
Радост голяма! Марко така натоварен, че едва пристъпва, 

а върху врата му, фенер. Сигурно и другите магарета с фенери са 
били! Виж ги ти пустите му германци какво измислили! 

Разтовариха магарето, внесоха всичко в къщи. Имаше цели два 
чувала бяло брашно, две тенекии маслини, кашкавал, сирене, даже и 
едни войнишки чепици. Как го беше донесло всичко това магарето, 
Каранфила не смогваше да се начуди. Така му се зарадва, че го погали 
по главата и го забърса със сухо сено, цялото беше в пот. Прегърна 
го, целуна го по челото и го остави да пръхти. 

– Чакайте, деца! Чакайте да омеся една хубава питка! Не се 
блъскайте! Приберете кашкавала и сиренето в долапа! Тенекиите с 
маслините, щом не са отворени, няма да се отварят сега! Сега има 
за ядене! Казвай, татко Януше! 
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Колко отдавна Каранфила не го беше наричала така, Януш дори 
не си спомняше. Топлина се разля по тялото му, още повече като 
видя вперени в него очите на трите си невръстни деца –Огнян, Сир-
ма и Струмка. Не знаеше какво да разкаже и какво да премълчи, че 
много кръв видя днес, децата щеше да изплаши. 

– Много хора бяхме по Беласица днес – започна, сякаш се оправ-
даваше. – Имаше от всякъде. Едни си търсят магаретата, други 
друго гледат. Те пък си дошли с магаретата, с мулета. А магаре-
та много бяха останали, всичките с фенери, барабар с наш Марко. 
Германците са ги пускали по козите пътеки нагоре, по дърварските 
пътеки, да си помислят гърците, че много войска иде и свети, да 
започнат да стрелят и така германците да разберат откъде стре-
лят. Магаретата сигурно ги е било страх вълци и мечки да не ги 
изядат, а то гърците са ги трепали с картечници. Други магарета 
пък са пускали по поляни и коларски пътища, та като навлязат там, 
където е минирано:”Бум! ”, и магарето го няма. Така са разбрали 
германците кое гръцко къде е и после юруш върху тях. Много мага-
рета разкъсани на парчета видях. 

– Добре, че нашият Марко жив е останал! – запрегръщаха се 
децата едно през друго. 

– …И много войници. Беласица все едно, че са я орали с тия бом-
би, такова е. Касапница. Изтепани момчета, гърчетата останали, 
германците си ги прибрали техните. Жални майки гръцки, още не 
знаят, дека момчетата им веке са умрели. 

Децата напълниха очи. Напълниха се очите и на Каранфила. Само 
Янушовите останаха сухи, нали войник е ходил, всичко е видял. Гла-
сът му го издаваше що е видял:

– …Окопите пълни с убити момчета, един наляво, друг надясно, 
трети назад се преметнал. И в бункерите имаше избити, ама пове-
чето навън, сражавали са се. 

– Да не изгори питката, Януше! – погали го по рамото Каранфи-
ла. – Децата умират от глад, това бяло брашно добре ще им дойде. 
– Още малко да се опече, още малко потрайте, де. 
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– …А в бункерите светулка до светулка. Нашите сиромаси с 
фенери, народът влачи ли, влачи. Кой какво намери. Пушки, пищови, 
картечници, патрони – бол. 

– Ти да не си взел такива неща за тук? – сепна се Каранфила. 
– А, …не. За какво ми са пушки. Пушки на бедняци не трябват. 
Каранфила влезе в другата стаичка, откъдето вече се носеше 

миризмата на прясно опечена пита. Донесе я, увита в голямата 
бяла кърпа и едва усмири децата да я оставят минута – две да по-
диша и да поизстине. 

– …Пълно всичко, не само оръжие. То маслини, консерви, зехти-
ни, салами и що ли, що ли още не. Кашкавал и сирене на пити. Е, и 
брашно имаше…

И погледна Януш към жена си, сякаш чакаше дали да продължи 
да разказва за разорената от бомби планина или да се нахвърлят на 
питката. Цял ден не беше ял. 

В погледа й, в погледа й обаче светнаха тъмни пламъчета и Януш 
знаеше що значат те. 

– Чакайте! Чакайте! Чакайте! – удари през ръцете гладните си 
деца Каранфила. – Никой да не пипа, без да му кажа! Ти, Януше…, не 
си ли купил брашното и другите работи с германските пари? 

Януш, какъвто си беше дребен, се сви още повече. Погледна дъ-
хавата питка, погледна децата си, не погледна към жена си и продъл-
жи да мълчи. 

– Не ги ли купи от Петрич тия работи с германските пари? 
Това те питам! 

– Ако искаш да знаеш – изговори на един дъх Януш, – ако искаш 
да знаеш, с тия германски пари нищо не може да се купи. 

– Значи, ти си ги взел от избитите войници? ! От умрелите 
гърци си ги взел! 

– …Всички правеха така, Каранфило! – вдигна най-после поглед 
към нея Януш. – Не видя ли колко магарета отидоха нагоре? Умрели-
те са си умрели, те няма да го изядат, мравките ще го изядат. 

– …Ти…ти…вампир ли си? – попита тихо Каранфила. – Вампир 
ли си, Януше…от умрели кръв да пиеш? 



-88-

После стана от масата, погледна умолително към децата си, 
взе дъхавата питка и я изнесе навън. Подаде старите сухарчета на 
децата и ги накара да си легнат. И още не бяха заспали децата, два-
мата с Януш бяха изнесли всичко донесено навън. 

И тая нощ, и другата, и много други нощи минаващите по пътя 
за Петрич виждаха през малкото прозорче на една схлупена къщичка 
в долния край на Яково да гори свещ, свещ в кандилото за умрели. 
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СРЕДНОЩ

Тъмно е навън. Заспало ли, умряло ли. Един Господ знае. 
Високо, високо се е вдигнала месечината, на колко ли къдели раз-

стояние от запуснатото село, свети по Корията и търси живин-
ка. Окапалите дъбове на отсрещния баир хвърлят страшни сенки 
– привидения, тополите по мочурливото дере, широките камъни 
– площици, покрили старите гробища, за да потънат заедно с тях – 
всичко, всичко мълчи. 

Стои Велика, подпряна на чепатия си хвойнов бастун, прилепи-
ла сбръчкано чело до опушеното прозорче. Гледа. Зад нея огънят в 
огнището крее, опитва се да загасне, само тук – таме облизва ъгли-
те на изгорелите вече главни. 

На леглото болният простена, изговори няколко несвързани 
думи и отново всичко утихна. 

– Що има, Марко? Що викаш? Да те обърна на другата страна, 
а? 

Болният едва – едва кимна с очи. Лицето му се обърна към ста-
ята, очите подириха светлината на огъня. 

– Спи, Марко. Рано е още да се съмне. Много има да се мине до 
зарана. 

Старецът я гледаше и сякаш искаше да каже нещо. 
– Отиде си, още като се стъмни, Кръстана Донковата. И ней-

ният Донко нещо се бил поболял, да го види що прави. Васил идва по 
мръкнало да нацепи някое дърво, не се гледа и той, че едва си вдига 
панталоните сам. Нацепи малко, па се умори и си отиде. 

Старицата говореше, а само едно мърморене се чуваше в стая-
та, но очите на болния под вдигнатите бели вежди все я гледаха. 

– Викам му” – Абре Василе, що си не седиш край огъня у вас, та 
си завдигал тая брадва! Що можеш ти веке? 

Ти, вика, знаеш ли що е мъжко другарство? До гроб, до гроб, тъй 
да знаеш! ”

Хм. Велика се загледа по-задълго в главата, облакътена на тъка-
ната кафява възглавница, попридърпа чергата оттук – оттам, зави 
болния по-добре и се умълча. 
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Ясен летен ден е. Спуснало се е отгоре онова ми ти слънце, гори 
всичко от пек. 

Сякаш въглени парят под босите й крака, но Велика трябва да 
занесе изпраните черги до колибата, ще се кара иначе татко й, Ге-
орги Остена. Пък не иде вече – мома е, голяма мома, чеиз започна да 
прави. 

Пътят криволичи все покрай реката, ниски гъсти яворики я до-
косват, задяват се с нея, пращят в краката й стари пръчки като 
стари ергени – белким стигне по-скоро, че пуста жега се не трае. 
Подвила е саята до коленете, разкопчала е няколко телени копчета 
под бялата шия – никой няма да срещне по пътя в такова време. 
Камък се пука от жега, хората по сенките се крият. 

Божичко, Марко иде отгоре! Пуснатата сая пусна и червенина-
та по лицето, няколкото разкопчани копчета не може да закопчае, 
ръцете трябва да държат чергите. Защо нямаше повече ръце, да 
няма къде да сложи и тях! 

Велика може да се отбие от пътя, ама кога друг път ще го срещ-
не така, той сам и тя сама, а го сънува всяка нощ. Един е Марко в 
тия сухи планини – висок, смел, хубав, толкова голям, че е изпълнил 
малкото й, вече моминско сърце. 

Може би си мисли, че под изпраните черги няма никого и те плу-
ват сами в тази лятна мараня? Може би си мисли, че някоя стара 
мома е изпрала остарелите си черги и едва ги влачи към провисна-
лата си колиба? А може би пак се е забързал някъде и не поглежда 
настрани, ще я отмине като едното нищо. 

– Добър ден, бате Марко! 
– Дал ти бог добро, момиче – отвърна той усмихнато и понечи 

да отмине. 
– Моля ти се, бате Марко, повдигни ми малко чергите, че на 

една страна взеха да ме носят. 
– Че защо такова малко момиче толкова черги носи? 
Спря се. Спря го. Загледа се, загледа се в нея и започна да се учуд-

ва, да се учудва и да се усмихва. 
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Земята сякаш притрепера под краката й. Тя стоеше заруме-
няла, потънала в ситния пясък от срам, но не тръгваше. Беше й 
толкова горещо от тоя пясък край реката. 

– Що има, моме? 
– Нищо, ба…Марко! – едва промълви и устните й се залепнаха. 
– Какъв батьо съм ти аз? – засмя се той. – Не се ли виждаш 

колко си пораснала, аха – аха колкото мене! 
Тя нищо не отговори. Земята спря да притреперва, но я залепи 

за себе си и Велика не можеше да се мръдне. Очите й пиеха жадно 
от неговите и не можеха да ги изпият, нито да ги изпият, нито да 
отминат по-нагоре, сянка в явориките да търсят. Но слънцето не 
беше на небето. Слънцето я изгаряше тук, до нея, стопяваше я и я 
оставяше само на очи. 

И очите на Марко ставаха все по-широки, той пристъпи към 
нея и хвана раменете й. Какъвто беше здрав и силен, можеше да я 
вдигне и да я отнесе цялата, заедно с чергите, където и да е, само 
с него да е. 

Не можеше да му се нагледа. 
Устните й сами се повдигнаха до бузите му. Ръцете сами се 

повдигнаха и погалиха бузите му. Чергите паднаха на песъчливата 
пътека, вдигна ги Марко и не знаеше къде да ги дене. Нейните черги! 
С тях тя можеше да го завива и да бди край него, да го гледа как спи 
и да чака да се събуди. 

– Чие момиче си ти? – все се смееше той. – Кой е баща ти? 
– Георги Остена. 
Сякаш с нож го преряза. Усмивката слезе от лицето му, за миг 

то остана учудено, сетне помрачня, навъси се – облак начумерен. Тя 
изтръпна, нищо не можеше да разбере, да разбере какво лошо стори, 
какво сбърка, та чак черен стана Марко. 

– Харно…Харно. 
Повдигна като перце тежките черги, сложи ги на раменете й и 

отмина. 
Едва се прибра в къщи Велика. Отпред, до разградените тръни, 

що бяха като порта за двора, седеше баща й и белеше царевица. 
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– Хайде, що се забави толкоз… – възтежко отекна гласът му. 
– Остави чергите бързо и сядай да белиш, че ще се стъмни. Нали ги 
беше прала, какъв е тоя пясък по тях? 

– Спънах се, тате. 
– Къде ти гледат очите? 
– Уж гледат, а не можаха да видят. 
– Да не си срещнала някого на пътя, та се забави толкова? – и 

присви очите. 
– Да. Марко. 
През погледа на баща й за миг премина нещо гузно, постоя малко 

и се скри дълбоко някъде навътре. Навън гняв излезе. Тя слушаше 
виковете му, блъскаха я неговите закани. Не смееше да се издаде, 
плачеше, а сълзите й потъваха навътре в нея, като тежка суша, 
която не дава на живинката да вдигне глава нагоре. 

Не се мина много време и се разбра кои са убили преди година 
бащата на Марко, дето казал на един войвода от ВМРО – то, че 
той си е стопанин на къщата и на семейството, че животът си е 
негов и не може някакъв си търчи – лажи войвода да му каже какво 
да прави в дома си. А преди това войводата му казал, че тая вечер 
той и четата ще му бъдат на гости, колко агнета да заколи и какви 
баници да наточи жена му, с повече масло, пък за ракията той си 
знае. И вино, ако няма, да купи. 

Така беше вече със всички. Където каже войводата, там. Кога-
то каже войводата, тогава. Както каже войводата, така. Трябва-
ло да има ред. 

И я караше войводата по ред. И се спазваше реда, че иначе чичо 
Коле леко коле. 

Избухнал беше бащата на Марко, че тия войводи вече надничаха 
под чергите на хората и даже там нареждаха какво да се прави. Не 
се беше сдържал бащата на Марко да му се мешат в къщата, какъв-
то беше барутлия. 

А баща й, баща й Георги Остена, и той с пушка пукнал, да не го 
нарочи войводата, че не слуша що му се командва. 

След по-малко от година донесоха в една черга и баща й. Пушка-
та отсреща беше пукнала и за него…
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И дойдоха много войници нагоре по Огражден, та за една нощ 
изловиха де що имаше войвода. По бели гащи ги изловиха. Толкова им 
беше останало от войводството, за една нощ свърши. 

Старицата се сепна, повдигна глава и се изправи. Трикракото 
столче се обърна и удари пода. Огънят в огнището тихо се беше 
изнизал. 

Велика се наведе, придърпа чергата и промърмори като в полу-
сън:

– И що стана, Марко, после. Ти отиде на една страна и кой знае 
сещал ли си се за мене. Отраснаха и моите, и твоите деца и се запи-
ляха далеко от Огражден. 

Никога нищо не съм ти казала, че беше все с жена си, бог да я 
прости. А моето си остана в мене. 

Прошка ми дай, че го мисля и сега. 
Присегна се, докосна ръката, която беше увиснала от леглото 

и уплашено извика. 
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КЕМЕНЕ И ГАЙДА

Що е гайда, всички знаят. Що е кемене, много малко. А кеменето 
е братовчед на гъдулката, но по-беден. Няма толкова струни, а ко-
гато няма струни, преплетени конски косми извиват мелодията. 

– Не е точно така – дълбоко и убедително ще отговори Панчо, 
Панчо от Драгуш, дето свири и на гайда, и на кемене. – Кеменето 
не е по-бедно, кеменето е по-скромно. Аз ако ви захвана една жална 
мелодия на кеменето, очите ви така ще се насълзят, че три години 
след това сухи ще бъдат. 

А за гайдата е и така, и не е така. Сама гайда не може да свири. 
Важен е гайдарджията. Ще се намери някой да ви засвири квик – 
мик, та ще ви се отще и от гайда, и от всичко. 

Това е Панчо музиканта от Драгуш, а Драгуш е най-близо до из-
ворите на реката Лебница. Панчо всяка сутрин ходи да си наплиска 
очите от тях, за да му е чисто и светло цял ден. 

Сигурно се и потапя в тях, защото е винаги чист и угледен, 
висок и як, червендалест мъж, а очите му чисти и вглъбени някак 
си навътре. 

Мъж, камък да стисне, вода ще пусне. Рало да натисне, земята 
ще прерови и бразда като окоп ще направи. Мотика да хване, като 
перце ще бъде в ръцете му, та никой пирей, никой троскот няма да 
му устоят. Къде ти, пирей и троскот въобще няма да се раждат на 
неговата нива, като знаят какво ги чака. 

Панчо обаче нито рало натиска, нито земята с мотика копае, 
а към пирея и троскота не поглежда. Не стиска камък, а сяда върху 
него и започва да свири. 

Не може годеж, сватба, кръщене без Панчо. Панчо ще ти доне-
се и радост, и удоволствие, и веселба. Такова хоро се тропа, че чак 
водата в изворите на Лебница се вълнува и бърза да излезе по-бързо, 
та по-бързо край Драгуш да мине, да забави колкото може своя ход 
и повечко да се полюбува. 

Ала да не ти е Панчо мъж, да не си на мястото на Панчовата 
жена Дана, гюзел Дана. Хубава жена, работна, всичко й иде отръки, 
но си е като без мъж. 
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На другите жени мъжете им тежката работа вършат, а жена-
та само помага. Кой трябва да ходи за дърва от гората, кой трябва 
да ги реже и да ги цепи? Кой трябва да изоре нивата, дълбокия пирей 
да изскубе с дикела, кой лозето да прекопае и да го пръска? Мъжете, 
разбира се. И още колко други работи са мъжка работа! 

Мъжка работа, но не и на Панчо. Дана ходи за дърва, Дана ги 
реже и ги цепи, Дана оре и пирей изважда, Дана лозе копае с дикела и 
го пръска, Дана лозе бере, грозде меле и вино слага. Чак подир, като 
стане виното, иде и Панчо. Да й се чудиш на тая Дана как е още 
гюзел Дана, хубава демек. 

По тия малки ниви драгушлии нагъсто се събират, другите ни-
вички завчас много ръце ги прекопават, а в нивата на Панчо само 
Дана копае. Панчо седи отстрани на някой камък, поздравява идва-
щите и ония, които си отиват и само сменя гайдата с кеменето. 
Остави друго, ами и четирите дечурлига край него се въртят и с 
крак потропват, такт отмерват. 

Панчова работа, Панчова работа за чудо и за приказ, за смях на 
хората. 

Пусти Панчо, одумват го людете от Драгуш, па и наоколо, 
одумват го, докато седи и се чуди на гайдата ли да засвири или на 
кеменето. Засвири ли Панчо, всички забиват още по-дълбоко моти-
ките, въздишат и мълчат. 

Че Панчо знае как огражденска душа да подхване и да насити. 
Да ти изпее песен за децата, малко за любов да попее, за някой стар 
войвода понякога, а най-вече за мъката огражденска, която отвся-
къде може да дойде. Това й стига на душата огражденска, другото е 
труд отпреди да съмне, докато се стъмни, че и по-подир. 

Пък за труд, какво да пееш, тя душата ти в гърлото отива, не 
може тогава гърлото песен да пее. 

Копаят драгушлии, копаят и въздишат, прекопават и си тръг-
ват, Панчо с игрива мелодия ги изпраща, чак докато на нивата сама 
Дана остане, че Панчо поне децата занимава, да не й се пречкат. 

Ех, Дано, Дано, гюзел Дано…
Разсилният на селото, бай Славчо, тръгна да го търси днес още 

към девет часа сутринта. Обиколи две – три нивички, дето имаха 
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двамата с Дана, не го намери никъде. Отиде чак на ливадата им 
край изворите, нямаше го и там. Друг път не се беше мотал толко-
ва да го търси, просто го чуваше откъде свири и веднага там, а сега 
нищо, пълна тишина. Може би болен беше легнал, а заръката на кме-
та беше да го намери, каквото и да става, без него да не се връща. 

Оставаше само една нива, тютюневата, ако го нямаше и там…
Сигурно го нямаше, нищо не се чуваше. Колкото по приближаваше, 
толкова по-горещо му ставаше на разсилния бай Славчо. Валяха 
много дъждове тая пролет, нивите бяха изкласили човешки бой, 
толкова работа имаше по тях, че някой и прав да стои, няма да се 
види, а ако е наведен, хептен. Ама Панчо наведен, не е било. 

Нямаше го. Реши, за всеки случай, поне да повикне, може да беше 
влязъл вода да пие. 

– Панчо! Панчо! 
Нищо. 
– Панчо, бре! Излез, ако си тука. 
Чу се прошумоляване вътре, а след това гласът на Дана:
– Кой го търси? 
– Разсилният съм, бай Славчо. Кметът го вика. 
– Кажи му, че няма да дойде! 
– Как така няма да дойде? Кметът го вика! 
– Ако ще да го вика и кметицата, няма да дойде! 
– Тука ли е барем? 
– Тука е, ама няма да се покаже. 
С разлютена жена по Огражден по-добре не се занимавай, нищо 

не й обяснявай, нищо не увещавай. По-добре си тръгни и изчакай да 
мине яда й. Бай Славчо знаеше това и си тръгна. Нямаше и час, до-
тича запъхтян кметът Кочо. 

– Панчо! Панчо! Бързо излез! 
Шум от стъпки се чу насред тютюневата нива. И мълчание. 
– Излез, Панчо! Знам, че си тука. Излез, работата е спешна! 
След минута – две, като пристъпваше едва – едва, сред разцъф-

телия тютюн се показа Панчо. Целият зачернен от катрана, ръце-
те му и те черни, с разрошена коса, напластена с катран. 

– Що става това чудо, Панчо! Що правиш ти в нивата? 
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– Копая. 
– Да не се е случило нещо? Отивай да се измиеш и с мене ще 

дойдеш. 
– Не мога, господин кмете. Имам да копая. Всички сме вътре, и 

жената, и децата. 
– Друг ден ще копаеш! Сега трябва да дойдеш с мене. 
– Не мога, господин кмете. 
– Как така не можеш? – кипна кметът Кочо. – Ти знаеш ли, 

че довечера събрание има, гости от Петрич ще дойдат, слово ще 
държат за новата власт. Организация ще се прави. Ще ни дерат на 
кремък, ако музика няма. 

– Не мога, господин кмете. 
– Ти опозиция ли си? 
– Не, господин кмете, ама такова…
– Какво? 
– Жената счупи кеменето. 
– Тогава с гайдата! 
– Гайдата я спука след това. 
Кметът Кочо започна да вика гръмогласно, че така се проваля 

отечествена власт, че това няма да остане безнаказано, ако не се 
намери начин. Съвсем изпадна в захлас, когато от средата на тю-
тюневата нива се чу гласът на Дана:

– Другарю кмете! На Панчо му спуках гайдата, ако го забереш с 
тебе, на тебе главата ще ти спукам! 

– Заканваш се на народната власт? – почервеня, позеленя и на-
края морав стана кметът Кочо, но отвътре изсвистя един камък, 
колкото юмрук, профуча край него и падна отвъд пътя. 

Кметът Кочо знаеше това, което знаеше и разсилният бай 
Славчо. Тръгна си налютен, а след около час дойдоха пъдарят Нушка 
с пушката и разсилният бай Славчо, хванаха Дана от двете страни 
и я затвориха в мазето на кметството. Гюзел Дана върви между 
тях, стиска мотиката, ама не я вдига, че е срещу властта, върви и 
само гневни погледи мята, а около нея се държат за полите й чети-
ри сополанковци. Най-отзад ходи Панчо, на едната му ръка спукана 
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гайда виси и ручилото се влачи по земята, с другата ръка кеменето 
носи, ама лъка му изправен на пръчка и ни един косъм по него. 

Хора се събират по площада, високи гости се чакат от Петрич, 
гюзел Дана не знае гости ли ще дойдат или милиционер, да я отведе 
към околийското. 

Кметът Кочо, вече преминал най-големият му яд, само я по-
глежда зад решетката и нищо не казва. Поглежда час по час по пътя 
и все угрижен остава. Угрижен остава, ама дяволито се подсмихва. 

Докато вижда гюзел Дана нейният Панчо, вижда го през прозор-
чето как разчорлен тича по улицата насам и му се развява антери-
ята, вижда го запъхтян да спира пред кметството и на висок глас 
да вика:

– Господин кмете! ... Другарю кмете! Чак до Игралище ходих, 
чак там нова гайда намерих. 

Моля ти се, кмете Кочо, пусни жената дома да си върви, че няма 
кой да нахрани децата… Ще свиря, как няма да свиря…Веселба нали 
е…

Отиде си начаса гюзел Дана към къщи, децата да си нахрани, 
къщата да си погледне и каквато работа има, да си я свърши. Ня-
маше нужда даже на събранието да отива и гостите от Петрич да 
посреща, дето за новата власт, народната, ще говорят. Нали Панчо 
остана да свири с новата гайда, щеше да й разкаже. 

Де сега да си дойде Панчо, де сетне да се дойде Панчо, нощта 
превали, Панчо го няма. И трети петли пропяха, слънцето се готви 
да изгрее, Панчо не си идва. 

Що да види гюзел Дана на изгрев слънце! Двама милиционери на-
товарили в един джип Панчо, гайдата му, новата, спукана, главата 
му и тя. Отфучаха по пътя за Петрич, не можа Панчо дори за сбо-
гом да махне. 

Разсилният, бай Славчо, й донесе един лист още следобяд. 
“В името на народната власт осъжда се Панчо Ризов от село 

Драгуш, музикант и дребнобуржоазен интелигент затова, че след 
като общоселското събрание разбрало, че религията е опиум за на-
родите, той не разбрал, а започнал да гледа накриво. 
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Прието било от общоселското събрание, без никой дума да 
каже, предложението на ръководителите от Петрич, животните 
от новото ТКЗС, поради липса на голям обор, да бъдат вкарани в 
селската църква. 

Мълчанието било знак за съгласие и тогава кметът на селото 
поканил на сцената въпросният Панчо да изсвири “Интернациона-
ла”, пък той излязъл отпред, разкъсал със зъби гайдата си и започнал 
да удря ръководителите с ручилото по главите…”
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НЕБЕСНИТЕ КОЛЕСНИЦИ НА ОВЧАРЯ ИЛИЯ

Не я знам коя година беше точно, после хилядо деветстотин 
и петдесета беше. Бях овчар много години, и тая също. С голямо 
стадо, кооперативно, щото вече се бяхме свлекли от Огражден – и 
стока, и мака. 

Влашките кошари са на хвърлей място от Кожух, малката пла-
нина. Покрай Струма, покрай Струма, най-много за час и си там със 
стадото, то на воля да пасе, а ти да се разхождаш и да се подпираш 
на гегата, кооперативно някак си. 

Така беше и тоя ден. По поляните на Кожух и край реката ста-
дото си щипеше по някоя трева, а аз повече във водата гледах, че 
много риба беше излязла. Откъде беше дошла тая риба, не знам. По-
вечко риба по Струма оттогава насам не е излизала. Водата вреше 
от нея и не можеше да се разбере нагоре ли плува или надолу отива. 
Щураше се като ошашавена, мяташе се насам – натам, че и нагоре 
подскачаше. 

Народ се събра да види това чудо невидяно. Не само да види. Кой 
с чувал, кой ризата си пълни, каруци надойдоха и хора плис – Кърнало-
во, Старчево, Рибник, Михнево и по-нататък, по-нататък и нагоре. 
Грабят от реката с голи ръце и хвърлят на брега. Мята се рибата 
отвън на сухо, подскача – подскача, пък изцъкли очи и притихне. 

Смесиха се овце, риба и хора, стадо стана разнородно. 
И се чува по едно време нещо да бучи, бучи и иде насам, сякаш 

хиляди каруци по чакъл тропат, тропат и се не свършва. Струма 
приижда, си казах, народ не види, сега ще ги отнесе всичките. 

Погледнах, докъдето поглед види нагоре по реката, все същото. 
А бученето се увеличава, главата ти затиска надолу, към земята. 
Бучи и главата ти на шиник прави. 

Тогава глава нагоре вдигнах, сигурно небесните сили се бяха сби-
ли, докато ние риба събираме, сигурно облаци бяха надошли и не-
бесна кавга бяха отворили. Сигурно вече си блъскаха главите като 
кочове и свитки – светкавици излизаха от очите им. 
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Не бяха облаци. Един голям аероплан идеше отгоре, над Струма 
летеше и бучеше страшно, а около него по-малък, но по-пъргав са-
молет го обикаляше от едната и другата страна, покачваше се връз 
него, крилете си клатеше, сякаш искаше отгоре да кацне. 

Големият аероплан по едно време слезе още по надолу, тъпанче-
та на ушите ни щеше да спука, малкият самолет още му налита 
като джинка и не го оставя, притиска го отгоре, сякаш по гребена 
иска да го кълве. Натиска го да слезе. 

И да искаше да кацне големият аероплан, нямаше къде. Изправи 
се тогава с носа нагоре, опита се да се вдигне, като за последно, а 
отзад се видя огън да излиза от малкия, огън от картечници, след 
секунда се и чу стрелбата. 

Малкият самолет запали големия, запали го, както се пали 
листник дъбова шума от светкавица. Големият аероплан пламна и 
започна да пада, да се извива наляво – надясно. Откъсна се опашката 
му, на големи парчета се разпадна и полетя към земята огън. Идеше 
огън, после дойдоха и писъци. 

Жална майко, нищо не знаеш. Разби се самолетът на върха на 
Кожух, разхвърли парчета из цялата малка планина, в реката падна-
ха късове и водата зацвърча. 

Ламарини ли? ... Не. Човешко месо, парчета обгоряло човешко 
месо плуваше по реката и без живи хора я остави. Всичко живо ужа-
сено избяга навън, по брега, а по брега също човешки парчета, чо-
вешки парчета без дрехи. Колко бяха, колко бяха, не знам. 

И очи, очи, толкова много очи. Човешки очи, изцъклени човешки 
очи до изцъклените очи на рибата. 

Народът, що беше тука, тръгна да бяга. Накъде, и сам не знае. 
Тичат обезумели, щурат се наоколо, няма път наникъде, отдето на 
чисто да се излезе и да се избяга. 

Леш. Хорски леш. И тишина, ще те оглуши. Нищо живо не беше 
останало тука, дори живите, що нураха наоколо, и те като умрели 
бяха. Човешки курбан. Защо му трябваше на Господ тоя курбан, не 
знам. 

Дойде милиция, с джипове, с автомати. Народът, като ги видя, 
че идат, пощръкля съвсем и се хвърли на всички посоки да бяга, да 
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бяга, накъдето му видят очите. Като овце, като моите овце, дето 
не можех да ги събера. 

Скупчиха се около мене овцете, главите една в друга завряха, 
опора търсят сред себе си и от мене. Кучетата отдавна бяха избя-
гали и виеха нагоре, чак към Влашките кошари, отдето дойдохме. 
Виеха на умряло. 

– Ти видя ли нещо? – дойде при мене един намръщен милиционер 
с автомат, сякаш се готви и овцете ми на парчета да направи. 

– Не! Нищо не видях! 
– Как така не си видял? Отгоре е паднало, видял си. 
– Аз не гледам нагоре! 
– Тогава си чул! 
– Чух колесниците на свети Илия да се търкалят по небето. 
– Абе ти овчар ли си или си луд? – заканително ме доближи дуло-

то на автомата. – На решето ще те направя! 
– Луд овчар съм. Може ли да си вървя с овцете? 
– Нищо не си видял! Нищо не си чул! Разбрахме се, нали! 
– Нищо…
– Върви си тогава. 
Излъгах го, че нищо не съм видял. Аз видях нищото. Свети Илия, 

свети Илия, адаш…
Една седмица не пускаха пиле да припари околовръст Кожух. 

Една седмица камиони товареха и камионите хващаха пътя, незнай-
но накъде. Покрити камиони, с брезент и покривало отзад, та нищо 
да не се види. 

Тоя, големият аероплан, казаха, голям враг ни бил. Израелски, пъ-
лен с евреи и със шпиони. Едва не сме го изпуснали в Гърция да избяга 
и нашите тайни да изнесе. 

Може. 
Може, ама тия, евреите, сигурно и децата си от малки правят 

шпиони, парче по парче да ги късаш тия деца, тайните не издават. 
Накъсаха ги, толкова парчета от деца видях, очите ми вече побе-
ляха, а все са пред мене. С тайните им си отишли от тоя свят, с 
детските си тайни. В играчките са ги скрили, в играчките, що се 
търкаляха край тях. 
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След седмица рекоха, че вече можем да пашуваме стадата си, 
както преди. 

Отидох на Кожух с овцете си. Нещо ме гонеше натам, викаше 
ме да ида, мъката да погледам и пак да преживея. 

Всичко беше почистено и преметено. Сякаш нищо никога не е 
имало, самолет не е падал, хора не са мрели, разкъсани на парчета. 
Всичко бяха прибрали, до последния нокът. И от хората, и от са-
молета нищо. На места само личаха по-тъмни петна по тревата, 
там, където кръв беше напивала в земята. 

Другото беше го отнесла реката. Отнесла беше и хората, и ри-
бата беше отнесла. Като мъртва и Струма беше, мътна, та чер-
на. 

Овцете не искаха да пасат, не навеждаха глави към земята, 
скупчваха се една в друга и ме оставяха да гледам това, дето вече 
го нямаше. 

Тръгнах си. Направих няколко крачки, почти насила ги направих, 
че нещо назад ме дърпаше. И тогава ги видях. 

Съвсем, съвсем настрани имаше една туфа от трънки, така 
преплетени една в друга, че не можеше да се влезе, нито можеше да 
се види вътре, нито можеше да се усети, ако кучетата не се разла-
ят и с муцуни да ми посочат къде да гледам. 

Две ръце. Две ръце, мъжка и женска. Преплетени една в друга, 
обгорели заедно така, че да не можеш да ги разделиш. Горките! Бяха 
се държали една за друга до сетно и така бяха останали, една в дру-
га, и на тоя, и на оня свят. 

Озърнах се уплашено, дали ме вижда някой, дали и някой друг 
вижда ръцете човешки. Нямаше никой. Излязох от трънките, изпо-
дран до кръв, страх ме беше и от ръцете на умрелите, и от очите 
на живите. Озъртах се, озъртах се. Никой. Извадих от торбата 
белият пешкир, с който увивах комата си хляб, полях двете ръце с 
малко вода от манерката, завих ги, както си бяха, изкопах с ножа 
малка трапчинка между корените и ги закопах. Там, в трънките, в 
преплетените трънки, които не знаеха къде свършва едната и от-
къде започва другата. 
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А пешкирчето ми малко, колкото за хляба, та пръстите на ръ-
цете останаха навън и като положих всичко в земята, сякаш пръ-
стите за корените на тръните се захванаха. 

Някакъв знак исках да сложа, знак да оставя за тия две ръце. 
После си казах, че знаците изгниват, разпадат се и на прах стават. 

Нека си расте трева отгоре. Тревата е най-добра. 
Няма по-добра от тревата. 
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 Ч И Ч О К

 Първа част
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ЧИЧОК

– Немой пали оген, Дончо, 
сичко ке изгоре. 
– Много арно, бре Огражден, 
нема само яз да гора! 

Народна песен

Планината е ниска, изгорена от слънцето, което толкова я оби-
ча, че по пладне често присяда тук да обядва. Изважда от прокъса-
ната си торба увито в пешкир парче сирене, една – две глави лук и 
повечко хляб. Яде бавно, трудно преглъща и току се озърта за извор. 
Но извори няма. 

Водата е някъде долу, в ниското, откъдето се чува шумът на 
пресъхващата река. Наоколо е само пожълтелият от жега тро-
скот, кафява метличина сред него, някоя и друга хвойна, забила но-
кти дълбоко в земята, както и чичоци, които дебнат да стъпиш с 
бос крак на пътеката, за да се забият до костта. 

Тогава слънцето поглежда със снизходително съжаление наоко-
ло, присвива устни при вида на редките, криви и окастрени дъбчета, 
въздъхва дълбоко и тръгва да си ходи. Хиляди пъти си казва, че няма 
какво да прави тук, а нещо все го влече. 

Ако рече, слънцето би могло да се спира и в Пирин отсреща, да 
се полюбува на високите мури, да проблясва зад непристъпни зъбе-
ри, да пие до насита вода от всяко дере, после да полегне на зелена-
та трева и да послуша как листата си шепнат приказки за вехти 
войводи. 

Но не го прави. Слънцето спира тук всеки ден, гледа как овцете 
завират глави една в друга, проследява пътя на мравките, които, за-
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дълбани в себе си, въобще не го забелязват, а една костенурка даже 
му е обърнала гръб. 

Тогава слънцето си казва, че утре ще отиде другаде, свят ши-
рок, става от стария пън и отива в една кошара да спи. 

А на другата сутрин? Сутринта, само ще хвърли един поглед 
насам, пък тия голи чукари да правят каквото щат без него. 

Наднича плахо със зачервено от съня лице и…разбира, че пъпът 
му е хвърлен тука, че където и да ходи, споменът за тук ще носи. 
Сяда на вчерашния пън и мисли. Какво мисли, това вече никой не 
знае. Мигар някой може да разбере какво мисли слънцето! А то 
така дълбоко се замисля, че бръчките по челото му се превръщат в 
сухите дерета на тази планина. 

Какво да го правиш, такова е слънцето на Огражден. 
Но не всякога е така. Да не попадаш сред тези сухи дерета, ко-

гато огненото око на слънцето се разлюти от нещо. То започва да 
тъмнее, тъмнее и става тъмноалено, привиква космати облаци око-
ло себе си, скрива се зад тях и ги оставя да властват. Изтръпнали 
от ярост заради дългото чакане, облаците нямат мяра в нищо и 
изливат не порой, а потоп. 

Водата няма време да попие сред троскота, тръгва към дере-
тата и бягай далече от тях. Талазите носят камъни, шума, колиби 
и необуздано се хвърлят в реката Лебница. Разпенената мътилка 
боботи по пътя си и удря полегналата снага на Струма. 

Стъписани пред стихиите, по бреговете стоят хората и бръч-
ките на деретата се стелят по лицата им. 

Дано няма пак някой отнесен, запази го, Господи! 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Никой не знае как, но тая нощ от Гръцко си дойде Дончо Зла-
тков. Дали някой се зарадва, никой не може да каже, ама настана 
смут по Огражден. Завърнал се беше не кой да е, а Дончо Златков. 
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Мнозина го знаеха, а най-вече го познаваха габърът, хвойните и 
всичкият друг гъсталак. Старите люде на планината го помнеха от 
малък, това беше синът на Ристо измикярина, по-малките ограж-
денци бяха израснали с него, но майките на още по-малките вече ги 
плашеха с него. 

Не беше такъв някога Дончо Златков. Приличаше на всички ос-
танали и в беднотията, и в държанието си. Е, чичо му Сандо често 
го хокаше, че и биеше като малък, но чак дотам…Порасна Дончо, 
ожени се, родиха му се момче и момиче и изведнъж…

А сега? Сега беше друго. След оная нощ, в която изчезна, малко 
хора го бяха виждали повече от един път. Втори път не можеха, че 
Дончо Златков, по баща Ристов, я караше без прошка. 

Да кажеш, че имаше защо, не беше така. Ако някой беше сбър-
кал нещо, виновен беше, че беше сбъркал. Ако не беше сбъркал, ви-
новен беше, че не беше. И така, и инак – след Дончо Златков е имало 
човек и вече го няма, изпила го е месечинката. Само ястреби и врани 
подсказваха на роднините в кой гъсталак да го търсят. 

Еле, откак се запиля с бандата си надолу по Гръцко, народът 
стана по-спокоен. По едно време даже се чу, че са го убили и сякаш 
веселие настана. 

Едни говореха, че бил заварден от потеря, пушките се чували 
през целия ден;други, че го хвърлили в зандан и там го затрили, тре-
ти – че за пари между самата банда станала данданията. На това 
последното обаче почти никой не вярваше – всички знаеха, че Дончо 
не ги прави тия работи за пари. Кръвта го влечеше или пък дявол 
знае какво, но пари – не. Колко пъти беше се случвало парите да се 
търкалят недокоснати около жертвата. 

Както и да е. Всички отдъхнаха по Огражден, защото никой не 
беше сигурен с него. Само едно не можеше да се разбере – дали го 
жали жена му Вена в Богородица и дали неговият побратим Мила-
дин не знае нещо повече за него, та на всички им е олекнало, а само 
той помага на децата на Дончо да връзват двата края. 

Много говореха, мнозина се радваха на тая смърт. Нищо не из-
лезе вярно. 
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Тая нощ овцете на Стефан Запров се бутаха все в единия край на 
кошарата, докато ги доеше, но овцата си е овца – накъдето тръгне 
една, натам и останалите. Кучетата си лежаха спокойно, спокоен 
беше и Стефан Запров. 

Когато издои и последната овца, взе две ведра и понечи да тръг-
не към колибата, но изплашен ги изпусна. Ведрата паднаха в крака-
та му, издрънчаха глухо на камъка и се отърколиха по наклоненото. 
Спря ги чак плета. Млякото се разля сред овчия тор и потече на 
мътни вадички. 

– Защо бре, Стефане, си хвърляш така млякото? – проговори 
сянката отсреща. 

Чобанинът замръзна. Свети Боже, та това беше мъртвецът, 
Дончо Златков беше. 

– …цял ден си ходил за това мляко, а сега давиш с него кърлежи-
те. Грехота е това, Стефане, грехота е, не бива така. Така пари се 
не събират. 

Сянката говореше, завита в ямурлук, но лице не се виждаше в 
тъмното. Стефан се прекръсти, а гласът отсреща се засмя:

– И в пазвата да си плюеш, пак съм аз! 
– Доне, ти ли си, бе? – вдърви се устата на овчаря. 
– Ако има друг Дончо Златков, може и да не съм аз, ама няма. Е, 

ще ме пуснеш ли да вляза или ще ме изгониш? Да си вървя, а? 
– Не, не, какво говориш…Влизай, влизай, скъп гост си ми…мо-

таеше вече приказката Стефан. 
Сянката излезе наяве. Дончо беше, целият Дончо! Помагай, Гос-

поди, курбан ще ти сторя! 
Влезе Дончо Златков в кошарата, огледа ъглите, залости вра-

тата, свали патрондаша и подпря един от пищовите си до коля-
ното. Протегна ръце към огнището и втренчи присвити очи към 
стопанина. 

– Защо бре, Стефане, толкова се чудиш, че съм дошъл? Не сме 
ли ние с тебе стари достове? 

– Чу се, че са те затрили… – излеко подхвана Стефан, като не 
знаеше къде да сложи ръцете си. – Още преди време…
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– Що бре, Стефане, да ме затриват? Аз да не съм некоя кекава 
баба, та да им се оставя. Не се е родил тоя, дето ще ме затрие…
Пък може и да се е родил, ама да не го познавам. Може ти да го 
познаваш, а? – заговори излеко и Дончо и злобата му започна да се 
провира през раздалечените предни зъби. 

– Така чух, така казвам… – започна да губи себе си Стефан Зап-
ров. 

– Харно…Харно… – съгласи се Дончо. – Вервам ти. Пък и тряб-
ва да ти вярвам. Чорбаджия си, пари пръскаш, черпиш…

– Е, случва се по някой път. Аз почерпя, мене почерпят. 
Нещо жегна под лъжичката Стефан Запров. Дончо знаеше и 

това. 
– Голямо пиене си дал, Стефане, голямо. Само ти си оценил мо-

ята умирачка, както трябва. И що ти е трябвало да се хвалиш, 
песни си пял, че и хоро…

– Не е вярно, До – Дончо! – започна да пелтечи Стефан. Знаеше 
какво следва. 

– Харно де, харно…Нека да не е вярно – съгласи се за втори път 
нощният гост. – Аз, ако не ти вярвам, щях ли да дойда при тебе? 
Можех да те гръмна и през плета. 

Стефан Запров потрепера. 
– Сега слушай и си събирай ума…Най-напред ще отидеш при 

Вангел Ставров и ще го доведеш тука. Жив, умрял – тука. Да не 
ходя аз там, още по-лошо ще стане и за него, и за неговите. Кажи 
му, че съм му донесъл армаган от Гръцко. 

След това ще отидеш при моя побратим Миладин –кажи му 
къде съм, да дойде да ме намери по втори петли. При жена ми в 
Богородица няма да ходиш, а и моят побратим да не й казва, че съм 
дошъл. 

Оттам веднага отиваш в Старчево при Мито комитата. Да 
събере хората тази нощ и по трети петли да ме намерят на ста-
рото място. 

Ако някой друг разбере, че съм при тебе, смятай се за утрепан. 
Стефан Запров потъна в тъмното. 
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– – – – – – – – – – – – – – – – – 

Беше мъглив ден на 1912 година, когато слухът за идването на 
българските войски по долината на Струма се разнесе сред мало и 
голямо. И българи, и турци го чуха. 

Българите трепетно очакваха идването им, турците треска-
во се готвеха да бягат натам, откъдето преди векове бяха дошли 
дедите им. Настана особено междуцарствие, в което едните вече 
не се отдръпваха от пътеката, когато се зададе турчин, а самият 
турчин се правеше, че не забелязва. На турците не им беше до му-
рафети, техният Аллах беше повелил да се махнат оттук. Идеше 
Господът на раята. 

Откакто се помнеха и откакто се бяха помнили предците, пра-
воверните бяха господарували тук, но идеше друго време. 

Нямаше кой знае какво да спечелят в тази планина, където 
властваше троскотът и раята като къртици го унищожаваше, за 
да оцелее. Какво богатство можеше да има тука! 

Богатите правоверни живееха долу, в ниското, покрай Струма. 
Голям ров разделяше самата долина от първите ридове на Ограж-
ден и който от българите го прескочеше надолу, отекваше изстрел. 
Раята по Огражден дълго бе дълбала този ров и знаеше, че от него 
излизане няма. Рядко го прескачаха и обикновените правоверни, и те 
нямаха какво да търсят надолу, по долината. 

Долу бяха бейовете, а нагоре по Огражден трябваше да осъ-
ществява волята на падишаха самата турска рая, защото не може-
ше всички да са първенци. 

Ама каква беше тая воля, какво беше това чудо! 
Бейовете бяха едно, за тях се чуваше най-вече веднъж в година-

та, когато провождаха хора да събират данъците за тях. 
Иначе бейовете си живееха в палатите край Струма и как я 

караха и раята, и правоверните нагоре по Огражден, малко ги беше 
грижа. Важното беше да плащат, каквото е отредено, и да миру-
ват. За другото имаше други правоверни, те да се занимават. 
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Само от време на време до бейските порти достигаше вестта 
за едно – друго по планината. Някой прокъсан селянин успяваше нещо 
да се оплаче, да получи някоя блага дума и обещание, че съгрешилият 
правоверен ще бъде наказан най-строго. Оставяше в двора на бея я 
агне, я яре или нещо друго и си отиваше доволен, че тая вече няма 
да я бъде. 

Тръгваше си по живо, по здраво. Как да си развалиш рахатлъка за 
един българин? Пък и тия, нашите, поне да се крият малко. Съвсем 
през просото са я подкарали. 

А тия, нашите, както ги наричаха бейовете от долината, се 
бяха размесили с българите по Огражден както бели и черни бобени 
зърна. Белите бяха повече – такива бяха и носиите, такива бяха и 
лицата им, когато срещнеха някъде черните. 

Черните бяха на същото дередже, но бяха турци. А това беше 
нещо друго. Можеш да биеш, че и да убиеш. Можеш да глобяваш, да 
закачаш българките, да ги пощипваш пред мъжете и децата им, а за 
другото все ще се намери сгода. Пък да псуваш и да въртиш камши-
ка – воля твоя. Колкото щеш. 

Някоя овца кривнала от стадото – твоя е, някоя крава ражда 
отрочето си и ти случайно минаваш оттам – твое е. Как иначе – 
правоверен е минал оттам и кравата е родила здраво и читаво теле 
– милостта на Аллаха се е разпростряла върху тях и стопаните 
им. Инак би могла да умре и кравата, и телето. Справедливо е то-
гава да се дели. 

Ето такива правоверни бяха нападнали като скакалци Ограж-
ден, когато дядовците на дедите бяха още живи. Нямаше мира от 
тях. Откъде бяха дошли, кой знае, но бяха тук. – Ние може да ня-
маме нищо, казваха те на раята, – но сме правоверни поданици на 
падишаха. Това стига за всичко. А вие сте роби, овце. Тая овца като 
я гледам тука, мога да й ударя ножа. Същото мога да сторя и с теб. 
Оплаквал си се на бея, а, хайде, гяур, да вървиш при твоя бог сега. 

Народът по Огражден ги наричаше кърлежи и това означаваше 
всичко. Нерядко някой от тях, съвсем прехвърлил мярата, запълва-
ше големия ров между планината и долината или влизаше в някое 
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дере, без да излезе от него. На негово място идваха обаче други и 
искаха още повече. 

Хаир на Бога, че не бяха все такива правоверните. Ето отта-
тък например, в Гюргево, на два часа път от Богородица, живееха 
други турци. Възрастните хора по Огражден помнеха кога те са се 
заселили по тоя край. Да са, да са трийсет – четирисет години. Тия 
турци бяха избягали от горните български земи по време на голяма-
та война с московеца. Тогава московецът стигна и тук, и по-надолу, 
ама нещо стана, върна се назад и пак турци дойдоха тука. 

Тия турци в Гюргево бяха дошли тогава. Властта им даде цяло-
то землище. Нищо че беше в планината, тяхната котловина имаше 
богата земя, имаше река, имаше яко слънце. Направиха си турците 
в Гюргево къщи, стана хубаво село, къде – къде по-хубаво от бъл-
гарските. И което беше най-чудно – българите от околните села 
ходеха в Гюргево без страх, никой не ги закачаше в него. Другите 
кърлежи по Огражден умираха някой от тях да стане пъдар, та да 
лежи, да бие и глобява – тия от Гюргево само работеха. От сутрин 
до вечер работеха земята си. 

Петдесетина комина димяха вече в Гюргево, все повече деца се 
виждаха по улиците и къра. ”Още ли турци, Боже! ” – бяха се кръс-
тили огражденци при идването им, но от тия, новите, золуми ни-
какви нямаше. 

– Ние – казваше техният субашия на изумената рая, – ние сме 
видели всичко. И хубаво, и лошо. Затова искаме да сме комшии, а не 
врагове. 

Другите отидоха в Анадола, ние лошо не щем. 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Слава Богу, молеха се хората по оброците на Огражден, тая про-
лет и това лято не бяха като другите. Зимата падна много сняг, но 
още по средата на февруари полъхна топъл вятър от Беломорието 
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и го стопи. Удариха хубави дъждове след това, а слънцето накара да 
поникне и това, което не беше садено. 

Раззелени се всичко. Кладенците по деретата имаха много вода, 
реката Лебница преливаше из коритото си и пълнеше и без това 
пълноводната Струма. 

Цяло лято стадата пасяха на воля, тревата от години не беше 
стигала до коленете. Пасяха на воля стадата, а по обяд минаваха 
през Аврамовския преслап, за да пият от големите каменни корита 
под вековните извори на Нигрея и да пладнуват. 

Този извор не пресъхваше и при най-голямата суша, какво оста-
ва сега, през тази година. Предишни години обикновено тук ги чака-
ха кърлежите, за да вземат най-хубавите агнета и да ги опекат. 

Сега бавно настъпваше есен, а кърлежите ги нямаше никакви. 
Изпокриха се някъде, през ден можеше да се срещне някой. Движеха 
се вече на тумби, по няколко човека на куп, държаха си кураж един 
на друг. Повечето правоверни бяха слезли вече долу, по долината на 
Струма, да търсят закрила от бейовете, но и бейовете нямаше 
кой да ги закриля. 

От оброчния камък на Кръсто се виждаше как по цял ден се 
точи по долината синята лента на турските войници, а помежду 
оръдията каруци, пълни с фереджета. Все надолу, все надолу към Се-
рес и после към Солун. 

Свлякоха се от Огражден онези поданици на падишаха, които 
казваха, че им стига само дето са правоверни, смесиха се с войници-
те, помагаха им да извличат оръдията от блатата край Струма и 
се изгубиха и те. 

Които успяха. Немалко от тях плувнаха по Лебница, че имаха 
големи грехове да плащат. Реката ги носеше в Струма и ужасените 
войници виждаха как край безкрайната им колона водата носи и дру-
ги, посинели и без униформа. Мурабе. Война е. 

Ясно беше какво става по Огражден, но лудост беше да се пра-
ти войска нагоре по коритото на Лебница, за да навлезе сред плани-
ната. По-бързо, давай по-бързо надолу, към спасението. Планината 
току – що се беше разтворила след Кресна. Още едно такова дефиле 
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и от низамите нямаше да остане никой. Колко души избиха само 
търкаляните отгоре по Кресненското дефиле камъни. 

Оттекоха се. 
Беше късен следобед, когато от Кръсто се видяха последните 

облачета прах, които вдигаше оттеглящата се турска войска. Бъл-
гарската войска още я нямаше. 

Край Струма настана тишина. Тополите, тръстиките в тре-
савището, преплетените върби по двата бряга – всичко се притаи. 
Лодката, с която се минаваше реката, отдавна беше отплувала на-
долу. Само синджирът, вързан за кола на брега, лежеше захвърлен 
край устието на Лебница. 

– Кьорав турчин няма наоколо – чу се дрезгав глас от ракитака 
край речния брод. – Всички са избягали. 

– Ти какво искаш? Да стоят тук и да ги колиш! – разсмяха се 
гърлесто един през друг още няколко гласа. 

– Бре бързи, бе! – не спираше първият. – Един не можеш да стиг-
неш за кадем. Ножът ми ръждяса. 

– Малко ли ти бяха край Игралище и Палат бре, Тасе? – изцвили-
ха в дрезгав хор останалите. 

Малко след това на устието на Лебница изпод върбите изскочи 
група от десетина мъже. Тук реката, преди да се влее в Струма, се 
разливаше нашироко и можеше да се прегази. Мъжете бяха брадяса-
ли и прашни – едни облечени с ямурлуци, други с антерии. Само един 
имаше нещо като куртка, но не можеше да се каже дали е българска 
или турска – беше кална, покрита с петна кръв и неумело шити 
кръпки. 

Всички носеха в ръцете си пушки, а на коланите им висяха пи-
щови и ножове. През раменете бяха опасани с патрондаши, а джобо-
вете на всички издути. Най-едрият беше преметнал голяма кожена 
чанта. 

– Тасе! – обади се той, докато другите се обуваха. – Да закопаем 
чантата, да изпразним и джобовете тука някъде, а? Не мога веке да 
нося, тежи…
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– Ти луд ли си бе, келеш! – кипна дребният и кьосав с подобието 
на куртка. – Да закопаем тука толкова злато, та да го вземе някой 
наготово! 

– Ти какво, а? – скочиха срещу него и останалите. – Да не си ко-
пал вече от него? Хък… – и прокараха длан през шиите си. 

– Чакайте, братя, не съм! – отдръпна се уплашено най-едрият. 
– Не съм, ви казвам, ама много работа иде тая нощ, път има дотам. 
Нали оттам ще дойде многото злато…продължи да се оправдава 
той. 

– Млък, че убивам някого! – насочи пищовът си дребното кьосе. 
– Тук аз командвам! 

Останалите млъкнаха. 
– Тръгваме по реката нагоре, към Богородица. Парите ще оста-

вим там, при сигурен човек. Защо се трепахме толкова дни? 
А сега – по колибите на Огражден! Който срещнете от тия, 

нашите бъзльовци отсам реката, му казвате:”Искаш ли да трепаш 
турци и да станеш богат? ”Вземате ги с вас и…както сме се раз-
брали! Мирни и кротки били, защо да бягали, зло не сторили нико-
му…Турчин ли е…Ясно? ! 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Какво ставаше тая нощ вътре в Гюргево, Господи? Турците 

ли се сражаваха толкова отчаяно, та гърмежите се надпреварваха 
един друг и пукотевицата държеше вече няколко часа. Колко въоръ-
жени е имало там, нали поне това село беше мирно и кротко! Що не 
се предават, можеше да има прошка за някои! Колко ли от нашите 
са затрили и няма ли да има свършване всичко? 

Това преминаваше през главата на Ристо Златков, докато се 
взираше вече за кой ли път в тъмното към тесния друм, водещ за 
турското село. Бяха го оставили тук на пост още когато се беше 
мръкнало, а сега нощта трябваше вече да е преваляла. 

– Онова, което става вътре в Гюргево, теб не те интересува! 
– беше му казал войводата Тасето Ментански. – То е наша работа. 
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Твоята е да седиш тук, млад си, виждаш добре в тъмното. Ти ще 
гледаш пътя от долината насам. 

Ако се зададат турци, тичаш веднага да ми кажеш! Ако са дру-
ги хора – също. 

– А ако е българска войска? –осмелил се беше да попита Ристо 
Златков. 

– Също! – избухнал беше Тасето. – И внимавай да не заспиш или 
да отидеш другаде, че те затривам, да знаеш! 

Да заспи, да заспи сега, тук? ! Хм. Ристо Златков и без това 
малко спеше, какво оставаше да го направи сега. Можеш ли да зас-
пиш, когато зад тебе се чуват гърмежи, охкания и писъци. Къде да 
отидеш, след като Тасето Ментански ти е казал да не мърдаш ни-
къде? 

Тоя дребен човек беше много серт и всички се страхуваха от 
него, даже и комитите от четата му. Кърлежите, че бяха право-
верни, рипаха насън, щом чуеха името Тасето Ментански, та мно-
зина ги лъжеха, че са му роднина и така плашеха с името му. 

А истината беше, че Тасе Ментански не закриля никого, той 
себе си закриляше. Пари му дай на него. Пари и жени. Вземаше пари-
те от който падне, нямаше значение турчин ли е или българин. То 
комай негова беше тая територия по високото –Игралище, Палат, 
Кранджилица, Иваново, Зойчане, Дреново, Яково, Богородица. Къде 
се криеше, никой не знаеше или пък никой не казваше. 

Като дойде и ти каже:”Тая нощ съм при тебе! ”, ще търпиш. 
Търпиш и се усмихваш, чест голяма, че ти е дошъл Тасето Мен-
тански на гости, барабар с бабаитите си. Заколи нещо по-голямо и 
го опечи, дай по една ракия и си скрий женската челяд. Ще търпиш, 
нямаше начин. 

Е това беше Тасето Ментански. Дребен, ама вреден, както каз-
ваха хората. И при Ристо Златков беше идвал няколко пъти вече, 
особено откакто Ристо се ожени. И Ристо беше клал агнета, и той 
беше давал ракия, както всички други. То какви люти хора си мъл-
чаха и даваха, та Ристо! Братът Сандо беше лют като пиперка и 
избухлив като барут, но и той се усмихваше на Тасето. 
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То и братът Сандо беше вътре сега, в Гюргево. Що ли става с 
него? Сигурно бие турците, какъвто си е лют. 

Братът Сандо, по-голям със седем години, често му се подигра-
ваше, че е мека Мара. Вярно си беше това, Ристо беше мек, жалос-
тив. Сякаш бяха знаели какво ще излезе от него, та го бяха кръстили 
така. Гледаше да направи добро, не се караше с никой, камо ли да се 
сбие. Като гледаше какво прави Сандо, понякога го молеше:”Недей 
така, бате Сандо, не е човешко! ”, за да получи я ритник като малък, 
я презрително махване с ръка, когато поотрасна. Дори собственият 
брат го смяташе за малко смахнат, та често му казваше, когато 
беше по-усмихнат:”Ей, Ристосе, като тия бръмбари по пътеката 
си. Докато си търкаляш топчето, някой ще ти стъпи отгоре и ще 
те смачка. Беше наш Ристо и го няма. Нямам си брат като мене 
да сме заедно и това е! ”А друг път направо му крещеше:”Стига си 
говорил с овците и козите! Озъби се бе, човече, озъби се, когато ти 
се зъбят! ”

Хм, да се озъби! Да се озъби Ристо не можеше. Нито пък да от-
мъсти за някоя обида, както правеха всички около него. Още преди 
да се появи злобата, нещо я изстъргваше отвътре и жалост го на-
лягаше. Всички знаеха това и когато бяха в добро настроение, прос-
то го подминаваха като тия бръмбари, за които говореше братът 
Сандо, а когато имаха желание да излеят яда си върху него, внимава-
ха да не е наблизо Сандо, защото той не си поплюваше. 

Дори агне не беше клал никога, та когато дойде Тасето с негови-
те обирджии, голям смях падна. Те се смеят, превиват се одве, а на 
него кръв и сълзи му капят едновременно. Всички го бяха тъпкали – 
и кърлежите, и Тасето, и брат му Сандо, а той се усмихваше. Каква 
беше тази усмивка и защо идеше, кой знае. 

– Каква, каква, смахната, ето такава! – промърмори си на глас 
Ристо Златков, докато за пореден път се взираше напред, в тъмно-
то. – Ако не беше смахната, сега нямаше да си тук…

Какво правеше тук, Господи? Кой пазеше и от какво? Турци ня-
маше да дойдат, кой ще ти тръгне посред нощ да се завира из гър-
межите. 
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Защо тръгна Ристо, та не се остави да го пребият, но да бъде 
край колибата си. Там, край колибата имаше нужда от него сега. 
Защо избяга оттам? Не можеше да бъде вътре, но поне наоколо да 
бъде, може да потрябва сред тая смут. 

Как ще я кара занапред, Ристо Златков не знаеше. Днес всичко 
се преобърна и нямаше вече накъде. 

Сутринта слязоха с Мара до реката, да опере тя голямата чер-
га, върху която спяха. Трябвало да бъде съвсем чиста, че нещо ново 
щяло да има. Толкова ново, че Ристо се подсмихваше под заострения 
русоляв мустак и се питаше дали ще бъде момче или момиче. Жена 
му беше трудна от няколко месеца, колко точно Ристо не знаеше, 
но коремът й вече беше доста голям, та и мотиката хващаше по-
рядко. 

Слязоха до бистрата Лебница, сред която имаше големи обли 
камъни и чергата по-бързо щеше да изсъхне върху тях. Вчера вече 
Мара реши, че трябва съвсем чиста да бъде, та той събра стадото 
си с това на Сандо/то и колко ли овце имаше/и го остави на него. 
Трябваше да слезе с Мара до реката, чергата беше голяма, тя не 
можеше да я вдигне сама. 

И чергата беше голяма, и мулето беше плашливо. Можеше да си 
сигурен, само ако го водиш за ръка. 

Изпра Мара, чергите изсъхнаха по белите камъни, натовари Рис-
то всичко на мулето, качи се отгоре и Мара, че нямаше да може 
инак да изкачи баира. Тръгнаха. Дали му беше тежко на пустото 
муле или жегата го напече, но Ристовата ръка изсъхна да го дърпа 
нагоре. Затова Мара взе повода на оглавника му в ръцете си, а Рис-
то мина отзад да го подкарва. 

И тогава се случи…
Ристо Златков се ослуша. Зад него вече почти не се гърмеше, 

долитаха писъци и мъжки гласове, примесени на турски и български. 
На всички беше ясно как ще свърши всичко това, дори и на Ристо. 
Селото беше в падина. Обкръжили го бяха отвсякъде и никой не мо-
жеше да избяга. Доколко щяха да се държат турците, не се знаеше, 
но, види се, силите им бяха на привършване. 
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Дали Тасето Ментански щеше да прости на някого, също беше 
ясно. Тасето не прощаваше на никой. Много го бяха били кърлежи-
те като малък, озлочестили бяха майка му и оттогава за Тасето 
прошка нямаше. А най-вече голяма плячка щеше да излезе от това 
село. 

Отново жал налегна Ристо Златков. Това село беше мирно, тия 
хора, неколцина от които познаваше, не бяха сторили зло никому. 
Поне тук, в този край. 

Някъде издълбоко обаче се обади гласът на баща му, когото паз-
вантите на бея бяха убили преди години долу, край Струма. Баща 
му, Дончо Златков, събираше овчи кожи по селата на Огражден и 
пазарен ден слизаше в Петрич или Свети Врач да ги продаде. Какво 
беше станало, така и не се разбра. Срещнали го пазвантите и вечер-
та хора го донесоха в една черга, подут, целият потънал в кръв. Ди-
шаше още тежко, искаше да каже нещо, ала така и не успя. Издъхна 
през нощта. Турци! Не бяха ли турци и тия отзад, малко ли зло бяха 
сторили техните хора? 

Жалостта си отиде и се върна още по-силна. Пред очите му 
отново премина онова, което се случи днес по пътеката от реката 
към колибата. Мулето беше тръгнало добре, та не ставаше нужда 
дори да го удря с пръчката. Мара говореше нещо отгоре и се обръ-
щаше често да види дали я слуша. Добра жена беше, кротка и до-
бра. Трябвало да почистят из основи и колибата, и около нея, нужно 
било. 

Тогава Ристо Златков видя, че по пътеката след тях, долу, към 
реката още, се изкачва и малка група мъже с пушки. Първият от 
тях вдигна пушката във въздуха и гръмна. Викаха нещо настрани, 
но Ристо нема време да чуе. Мулето скочи изведнъж, изправи се на 
задните си крака и хукна да бяга. 

В първия миг Мара се задържа отгоре му, вкопчи се в самара, но 
веднага след това и мулето, и Мара се скриха от погледа му в усое-
то. Ристо се спусна след тях зашеметен, започна да вика, обхванат 
от ужас, спъна се един, два пъти в паднали черги, а след завоя на 
пътеката намери и Мара, паднала в хвойните. Никъде нямаше кръв, 
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но стенеше едва – едва. Ударила се беше зле. До колибата нямаше 
много път, пък и мъжете го застигнаха. 

Направиха носилка от клони и отнесоха Мара горе. 
– Вай, вай, какво стана, мамка им турска! – викаше разгърден 

Тасето Ментански, докато разпращаше бабаитите си да събират 
мъжете от колибите при Нигрея. 

Обезумелият и изплашен до смърт Ристо едва стигна до коли-
бата на брат си Сандо, където живееше майка им. Когато я доведе 
при Мара, старата се бави много вътре. Накрая излезе и прошепна 
само:

– Момче си щял да имаш. Пометна го. И тя умре. 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

– Що си се разревал бе, ей! – задърпа го някой за ръкава. – Какво 
си се разкишкавил? За тия отзад ли ревеш! 

През мрежата на сълзите Ристо Златков едва различи силуета 
на един от Тасевите бабаити, но продължаваше да се тресе от кон-
вулсии. 

– Баба! Размекнал се тука, а ние сме го оставили да ни пази! До-
бре ни пазиш, ако разбере Тасето, на огън ще те пържи! 

Огънят в душата на Ристо Златков не спираше, пържеше го и 
отвън, и отвътре. Горещи вълни го обливаха и го тласкаха нанякъде, 
ръцете му трепереха, по лицето му потекоха кървави вади. Поглед-
на дланите си и видя бликащата изпод ноктите кръв. Забивал ги 
беше в троскота на сухата земя. 

– Още час и нещо и ще се съмне. Тасето рече тогава да дойдеш 
пред джамията. Щяло да има нещо и за тебе. Дотогава стой тука 
и няма да цивриш, ами си отваряй очите на четири. Тия в селото 
вече са… – и той прекара длан през шията си… – само отвън ако 
дойде някой…

Отиде си. Някъде в селото пропя оцелял петел и събуди всич-
ко живо у Ристо Златков. Не го интересуваше вече нито Гюргево, 
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нито Тасето Ментански с огъня, дето щеше да го пържи, нито пък 
някаква плячка, която щели да делят. 

По-бързо, по-бързо към колибата. Там трябваше да бъде, там 
бяха неговите хора, макар и мъртви. Когато майка му излезе днес 
от колибата, каза само:

– Ти нямаш място тука сега! Аз ще я окъпя, аз ще я приготвя! 
– А детето, мале, него кой? – едва бе прошепнал Ристо. 
– И него ще сложа в чергата. 
– Ами аз, мале? 
– Ти какво! – сопна му се тя. – И тебе ли искаш да те убият 

тия? 
– Не искам, мале. Искам тук да съм – примоли се той. 
– Ристо! – започна да му се кара тя, но се разплака. – Ти…двама 

погребваме…трима ли искаш да бъдат? Аз ще оправя всичко…това 
не е мъжка работа…

Иззад ъгъла вече идеше Тасето Ментански. 
– Утре сутринта да бъдеш тука! – гледаше вече със сухи очи 

майка му. – Тогава ще обадим и на роднините…
Така Ристо Златков тръгна с останалите мъже, които Тасето 

Ментански подканяше я с думи, я с приклада на пушката си. Пове-
чето от тях тръгнаха обаче с желание, извадиха от зидовете на 
колибите скрити пушки и ножове. 

Ристо вървеше сред останалите като насън, дори брат му Сан-
до не го забеляза на Нигрея, където се събираха всички. В очите на 
Сандо блестеше жарава, в очите на Ристо се стелеше само пепел. 

Отзад, в Гюргево, пак пропяха петли. Трябваше да тръгне. Само 
да си плисне на очите една шепа вода от двора на крайната къща. 
Една шепа, за да вижда по-добре. 

Приближи полека и отвори портичката. Почти всички къщи в 
Гюргево имаха издълбани герани в дворовете си, трябваше да има и 
тук. Пътеката за къщата свиваше към градината. Ристо тръгна 
по нея. След десетина крачки видя герана и го отвори. Над селото 
вече бе надвиснала мъртва тишина и капаците изскърцаха зловещо, 
а от дрънкането на синджира го побиваха тръпки. Кофата с вода-
та се удряше от зид в зид и биеше като камбана. Най-после излезе 
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отгоре. Половината вода се беше разплискала, от другата Ристо 
жадно отпи. Плисна си с шепа на очите и му просветна. Сега назад 
и бегом към мъртвите. 

Тръгна бързо по пътеката и тъкмо когато минаваше покрай 
ъгъла на къщата, нещо отвътре изскимтя, та Ристо чак подскочи. 
Котка някаква се обаждаше. Направи крачка, котката изскимтя 
още веднъж. И още веднъж, но това вече май не беше

скимтене, а сякаш…
Ристо се приближи до малкото прозорче, вторачи поглед през 

него, но не видя нищо. Каза си, че така му се е сторило и понечи да 
си тръгне, но звукът се чу още веднъж, още по –изразителен. Полу-
дявам ли, Боже, разтърка слепоочията си Ристо Златков, защо още 
се гавриш мен, не ти ли стигаше днеска. Но звукът не спираше, тая 
котка плачеше като малко дете. 

Ристо се прекръсти, отвори входната врата и влезе в пруста. 
Застана и се ослуша. Нищо. Влезе в някакъв килер, щракна с огниво-
то и започна да занича. Качета и тави бяха разхвърляни и обърна-
ти, чували с брашно бяха разпрани, сигурно с нож, и от тях подът 
се белееше. От един чувал дори още се ронеше несмляна царевица. 
Някой бе тършувал много яко, но това, което Ристо търсеше, го 
нямаше тука. 

Влезе в една голяма стая с миндери. Чергите бяха разхвърляни, 
килима на пода събран в ъгъла. И тук нищо. Отново се върна в пру-
ста, наново се прекръсти и разбра, че наистина е полудял. 

Изведнъж иззад другата врата гласът пак се обади. Ристо пот-
репера и полека отвори. Легло, разхвърляни дрехи, куп черги на кълбо 
и…нищо друго. 

Особен дъх имаше тази стая. Като че ли тук бе имало…Удари 
отново кремъка в огнивото и се заозърта. Пак нищо. Но точно кога-
то направи крачка навън, гласът отново изскимтя. Ристо се хвърли 
по очи и започна да опипва с дясната ръка. Върховете на пръстите 
му докоснаха някаква черга, увита на вързоп, хванаха някаква връв. 
Несвестен вече, Ристо издърпа вързопа изпод леглото и го вдигна. 
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Вързопът се разплака. Ристо го остави върху чергите, извади 
огнивото. Ръцете му трепереха. Опита да щракне веднъж, два, три 
пъти. Най-после огнивото хвана и блед пламък освети вързопа. 

Господи, та това беше малко дете, пеленаче! 
Краката на Ристо отмаляха, душата му опря в гърлото. Една 

вена на слепоочието щеше да се пръсне. Олюля се и приседна на лег-
лото. Ами сега? 

Какво да прави с пеленачето? Коя беше майка му? Защо го беше 
оставила само? ”Невесто! Невесто! ” – извика Ристо няколко пъти, 
като обиколи пак стаите. Никой не се обади. ”Невесто! – отчаяно 
извика още веднъж. ”Невесто! ”

Пеленачето във вързопа се разплака. Тогава пред очите на Рис-
то Златков премина пак силуетът на Тасевия бабаит, дето беше 
дошъл при него преди малко:”Ония от селото веке…”и прекара длан 
през шията си. 

Това дете …това дете нямаше вече никого. То беше оставено 
само на себе си. И на Бога. 

На кой бог, Господи? Това пеленаче беше турче, техният Аллах 
щеше да го пази. Какъв Аллах, Боже, ще го пази, колкото ти опази 
моето! Та това дете, повито с пелени още, също ще загине. Не го ли 
изпращаше самият Господ това дете? Ристо погледна нагоре, но не 
видя нищо, само опушените греди. 

Дете, ама турче! Турче, ама дете! 
Сякаш сила някаква го блъсна, Ристо Златков грабна вързопа, 

дотича до външната врата и се ослуша. Мъртва тишина се стеле-
ше над Гюргево и само нечии пиянски глас, някъде навътре, се опит-
ваше песен да закара. 

Излезе Ристо полека и опипом на улицата, озърна се още веднъж 
и хукна. До неговата колиба денем имаше около час и половина път, 
денем, по светло. Ристо Златков тичаше в тъмното, притиснал 
вързопа до гърдите си, спираше по за един дъх, откриваше лицето 
на пеленачето, успокояваше се, че диша и хукваше отново. 

Леко зазоряваше, когато похлопа на вратата на колибата си. 
Майка му отвори, като чу гласа, обърна се навътре и отрони:
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– Всичко е готово веке…Изкъпала съм я, преоблякла съм я, не-
роденото ти дете също е в чергата, при нея. Време е да тръгваш по 
роднините и да им обадиш. Нека дойдат да се простят. 

– Мале! Мале… – побутна я по рамото Ристо и гласът му пре-
съхна. – Аз…аз…такова…аз нося едно дете, мале…

Майка му се обърна, погледна го в очите дали не е несвестен и 
видя вързопа. Откри полека наметалото и промълви:

– Що? ... Отдека си взел това дете? Оти ти го носиш? Дека е 
майка му? 

– От Гюргево, мале… – гласът на Ристо отново прошептя. – 
Нощес Тасето Ментански и другите съсипаха Гюргево. Всички живо 
е изтрепано там. Майката на това дете сигурно също. Жив човек 
няма веке в това село, мале…

– Турче ли си взел, Ристо? – изхриптя гласът на майка му. – Тур-
че ли, чедо…

– Мале, мале…
Майка му Янинка вече плачеше и нареждаше. Седнала на черга-

та до мъртвата, се навеждаше напред – назад и нареждаше. Галеше 
мъртвобялото лице на Мара, ровеше с ръка из чергата, що я увива-
ше, и виеше. Ристо стоеше насред колибата, надвесен над всички, 
държеше вързопа в ръце и чуваше само отделни думи:”Маро…гос-
поди…детето…турче…писано…господи…”

Детето от вързопа се разплака. 
Старата жена още хлипаше, но спря да нарежда. 
– Мале…Мале… – не го изпускаше Ристо. – Дете е, мале…И 

моето дете щеше да бъде такова, мале…Дете е…Дете е…Чуеш 
ли ме, мале? Дете е…Моето дете ми го взе господ и това дете ми 
изпраща, мале, това дете мое да бъде…мале. 

Майката мълчеше, приведена под черната шамия. Детето от 
вързопа се разплака още по-силно. 

– Така е писано, мале…Аз ще го гледам…Аз ще му бъда и татко, 
и майка…Само ние с тебе знаем, мале, всичко. Само ние знаем, че е 
умрела и Мара, и детето…Мале…Мале…Това дете ще е моето…

Навън се развиделя съвсем. Червеното око на слънцето хвърли 
един ъгъл насам, за да види какво става по Огражден. 
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– – – – – – – – – – – – – – – – – 

Беше вече пладне, когато мъжете от околните колиби започна-
ха да се връщат от Гюргево. Пред колибата на отсрещния рид се 
показа и високата снага на брата Сандо, която влачеше нещо. Ос-
тави го вътре, излезе пред кошарата, пусна овцете навън, погледна 
насам и започна нещо да вика, да вика и ръкомаха. 

Ристо нищо не можа да разбере, само по ръкомахането видя, че 
Сандо го вика да иде там. Още от малък се боеше от брата Сандо, 
изплаши се и сега, но продължи да седи пред колибата си, все едно, 
че нищо не е. 

Тогава брат му Сандо тръгна оттам. В първия миг Ристо по-
нечи да стане и да се скрие вътре, при майка си, след това понечи 
да влезе и да я предупреди, но не направи нито едното, нито друго-
то. Майката на двамата беше вътре с детето и с мъртвите, сега 
щеше да се реши ще има ли живот и за Ристо, или ще си отиде и 
той. Така го беше налегнало нещо отгоре, че му беше все едно ще 
умре ли или не. 

Братът Сандо, какъвто беше лют и барутлия, можеше като 
едното нищо лошо да стори. Ако не го направеше той, щеше да дой-
де пък Тасето Ментански – сигурно бяха видели, че Ристо го няма 
на поста край Гюргево. 

Но вчерашната смърт на Мара и на детето изгори душата му 
отвътре. Нощес разбра, че хората мрат като мухи. Щял да си иде 
и Ристо Златков – да си иде. Светът няма да се свърши. И без туй 
всичко стана мъртвило. 

В този миг чу гласът на детето от вързопа. Пак се беше раз-
плакало, Ристо бе забравил за него. А Сандо нямаше да прости и на 
пеленачето, ако разбере истината. Защо бе донесъл това дете от 
Гюргево Ристо Златков, ако останеше сега безразличен към всичко? 
Та Господ бе запазил това дете в касапницата нощес, дал му беше 
знак, че трябва да живее. Ристо ли щеше да го зареже отново? ! 
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Стана от камъка, на който беше седнал. Видя, че Сандо е съв-
сем близо. Отвътре го повика майка му. Още не беше стигнал до 
колибата, когато, зачервен и запъхтян, Сандо беше вече на поляна-
та. Отвори Сандо уста да вика нещо, но се отвори и вратата на 
колибата отвътре и на прага застана майка им. 

В ръцете й беше детето, увито в друга черга. 
– Ристо! А, и Сандо иде. Още по-харно. Мара умря, не можа да 

издържи. Хаир стори Господ, че поне детето остана живо. 
Момче имаш, Ристо, с момче те дарува Бог. Ела да го вземеш, 

че имам още работа покрай Мара. 
Ристо стоеше като закован на троскота, запъхтяният Сандо 

започна да гледа ту него, ту майка им. А нейните очи бяха зачервени 
и сухи, ръцете държаха здраво детето в новата черга и се протя-
гаха напред. 

– Хайде, бре Ристо! Що чекаш? Това дете е твое…
Ристо се хвърли напред, грабна го и го притисна до себе си. Така 

го притисна, че детето изплака. 
– Така ли се държи дете бе, ей! – развика се Сандо. – Ще го уду-

шиш! 
После наведе глава и млъкна. 
Майката ги погледа минута – две, очите й отново се напълниха 

с влага. Безшумно влезе вътре. 
– Хайде честито, Ристо! – приближи се братът Сандо. – Голям 

да стане, да не го е страх от нищо. Другите да ги е страх от него. 
Като го срещне някой, да се отбива от пътя му. 

Ето от мене една жълтица. 
Сандо бръкна в джоба си. Продрънкаха пари. Подаде една жъл-

тица, а Ристо не видя радост в очите му. Затова смутолеви нещо 
да благодари, и сам не разбра какво каза, погледна пак към брат си и 
повече не вдигна поглед от детето. 

– Да ти кажа, Ристо – побутна го по рамото Сандо, – това дете 
може да ти спаси главата. Нощес дойде при Тасето Ментански един 
от неговите хора и му каза, че ревеш за турците в Гюргево. Тасето 
начаса затърси човек, да го прати да те убие. Добре, че му доведоха 
една млада ханъма, та забрави за тебе. Затвори се с нея в една стая, 
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ама изскочи след малко целият изподран, с кръв и мляко на устата. 
Види се, тая ханъма още е кърмила…тогава самият той тръгна да 
те дири. Спря се, само защото почнаха да делят плячката…

Ристо потрепера, притисна детето до себе си, погледна изот-
долу брат си и не отдума. 

– Молих му се…смахнат е, викам, прости му. И други се оба-
диха, че ти си си такъв. Едвам го разкастри, едвам му разкара, да 
знаеш. 

На устните на Ристо пропълзя незнайно откъде лека усмивка, 
която той се опита да скрие, но Сандо беше я вече забелязал. 

– Смахнат си не, ами си отминал! – викаше вече той. – Сутрин-
та, като му казаха, че те няма на поста край селото и невардени 
сме останали, мене щеше да убие. Какво се смееш, идиот! – и вдигна 
ръка над него. 

Вратата на колибата рязко се отвори и на прага застана майка 
им. Косите й бяха разбъркани, черната шамия изкривена настрани, 
а в очите й онзи поглед, с който посрещна някога убитият им баща 
в чергата. 

– Сандо! Ристо ти е брат. Умирачката е дошла при него, не 
видиш ли? Ударил те оня кьос Тасето войвода, ти що не го удари? 
Само Ристо ли знаеш да удряш, щото няма да отвърне! 

Сандо омекна. 
– Мале… – понечи да каже нещо. 
– Млъквай, Сандо! Да не съм те чула повече. Остави брат си да 

гледа детето, а ти тръгвай по роднините. Да идват по-бързо, да 
погребем Мара, времето минува. 

Сандо тръгна, но, ненаправил и няколко крачки, се върна обра-
тно. 

На рида пред колибата се показа Тасето Ментански с хората 
си и много мулета, които едва ходеха от товар. Така и ги завариха 
– пребледнелият Сандо, Ристо, който притискаше детето до гър-
дите си и майката, с машата в ръка. 

– Добър ти ден, бабо Янинко! – понамести пищовите си Тасето 
войвода. – Помага Бог. 

Старата жена не отговори. 
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– Добър ти ден, викам, бабо Янинко! Да не си оглушала? – на-
търти. 

Старата жена отново не отговори. Мълчеше и го гледаше в очи-
те. Тасето Ментански понечи да се усмихне, но само единият ъгъл 
на устните му се поизкриви. Бабаитите му се хванаха за ножовете, 
той ги погледна и те пуснаха ръце. 

– Не щеш, значи, да ми отговаряш. Защо? 
– Тасе! – обади се най-после бабата. – По-харно е да си вървиш 

по-пътя. Отдека си дошел, там да си вървиш. 
Тасевите хора отново се хванаха за пищовите. Тасето отново 

ги погледна, те отново пуснаха ръце. 
– Ти, дърта главо, много добре знаеш, че на войводата Тасе така 

не може да се говори. Главата ли не ти трябва? 
– Е, хайде, Тасе! Що чекаш? 
– Чакам. Знаеш защо чакам. 
– Защо бре, Тасе, чакаш? 
– Защото майка ми Цвета, бог да я прости, ти е била другарка 

на младини. Защото заедно сте израсли и ме е заклела твои хора да 
не закачам. 

– А – а! – засмя се старата жена с нервен глас. – Че ти майка 
имал ли си, бре Тасе? 

Още недовършила думите си, Тасето се хвана за пищова, наска-
чаха хората му. 

– Ти, стара главо, ти много знаеш, ама сега ще ти светя масло-
то, да ме запомниш. 

– А – а, всички са те запомнили! – стоеше старата на прага на 
колибата, без да се помръдне и да изпусне машата от ръце. – Всички 
са те запомнили, ама само с лошо. 

И майка ти, Цвета, не ти е казала да вардиш само моите хора. 
Лъжеш, Тасе! Майка ти не ти е казала да колиш другите, знам я аз, 
Тасе. Майка ти не беше такава…Как не си запомнил майка си Цве-
та…

Тасето беше извадил вече пищова, хората му се скупчиха около 
старата жена, до която, кой знае как, се бе озовал и Ристо с дете-
то. Сандо също подпираше Тасевите хора. А Тасето…



-130-

Старата жена изрече името на майка му и това го спря. Обър-
на се, погледна с лют поглед хората си и те се отдръпнаха няколко 
крачки. 

– И що стана, бабо Янинко, като не беше такава? – рече по едно 
време Тасето, а гласът му притрепера. – Ти ли не знаеш какво ста-
на! – гласът му идеше някъде отдълбоко, очите му станаха безпо-
мощни, цялото му голобрадо лице заприлича на малко дете, готово 
да се разплаче. 

Войводата, войводата Тасето Ментански да се разплаче? ! …
– …Знам, Тасе, що стана с нея в Игралище. От тоя позор и умре, 

горката. 
– И няма да ги коля? ! – възвърна се гласът на Тасето. – Като 

пилци ще ги коля, тяхната…
– Не псувай, Тасе! Майка мога да ти бъда, пред майка не се псува. 

Твоята майка пострада и ти трепеш други майки с децата им. Да 
отмъстиш. По-леко ли ти става от това? Не се ли насити, Тасе? 
Защо нощес си изтрепал толкоз народ в Гюргево, какво са ти сто-
рили гюргевци, а? 

– Що ме съдиш, стара жено, турци бяха това. 
– Турци…Турци…. въздъхна старата. 
– …всички бяхме там, мъжете от всички колиби. И твоите 

синове бяха там, особено единият. 
Той погледна към Сандо, който се беше подпрял вече на колиба-

та. 
– Тоя ти син е юнак, бабо Янинке! Юнак над юнаците! Колко 

турци скочиха върху него, все ги съсече. 
А тоя, дето е до тебе с тая черга, е мухльо. Дръж си го за пола-

та и не го пускай по-далеко, че реве. 
Вързопът в ръцете на Ристо се разплака. Тасето чак подскочи, 

направи от изненада крачка назад и се засмя. Засмяха се и комитите 
му. 

– Я каква била работата! – смееше се вече с глас войводата 
Тасето Ментански. – Дете му се родило на Ристо, а аз искам на пос-
та си да стои. Главата исках да ти отсека, ама сега ти прощавам. 
Хайде ела тука, ела целувай ръка. 
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Ристо се приближи с пеленачето. 
– Войвода да стане! – викна пред всички Тасето Ментански. – 

Да не се плаши от никой! Кръв за кръв да менява и прошка да не 
дава! 

Извади от кемера си една жълтица и я остави в пелената
на детето. После се обърна към Сандо:
– Па да се радваш и ти на това дете! Радвай му се като на 

твое! 
Сандо беше бездетен. 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Близо десет години беше женен вече, а дете не се раждаше. Как-
во ли не правиха – ходиха при врачки и баячки, молиха се отчаяно 
на оброчището на Кръсто, палиха свещи в църквата в Богородица, 
Сандо пребива жена си от бой – нищо и нищо. 

Жена му Кита се поболя от знахари, поболя се и от Сандо, но 
не можеше да добие дете. Мълчаливо страдаше в колибата, ако ня-
маше работа, почти не излизаше от нея, кръстосваше като прилеп 
кошарата, особено когато дойдеше времето за агнене на овцете. 
Сандо я дебнеше тогава дали някое от агнетата няма да й стане 
любимо, за да го вземе и да го заколи пред очите й. Тогава Кита се 
затваряше съвсем и трябваше Сандо да се заканва, за да отидат да 
копаят на някоя нива. Сандо вървеше напред, крачеше широко с дъл-
гите си крака, тя ситнеше на няколко метра зад него и не вдигаше 
поглед. Беше дребничка, кротка и притеснителна жена, а мъката 
от бездетството съвсем я накара да се свие. 

Сандо някога я харесваше, задявал я беше по седенките, особено 
когато започнеше Кита да пее. Тя имаше тих, но много хубав глас и 
когато запееше, всички други млъкваха. Това особено харесваше на 
Сандо, защото и Кита млъкваше притеснено, та хората започваха 
да го молят него да я накара да пее. 
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Само той можеше. Две негови думи й бяха достатъчни да поеме 
дълбоко въздух, да отвори широко очи и да подкара песен. Пред по-
гледа на всички се разстилаше цялата долина на Струма, отсреща 
Пирин се мръщеше, че няма мома с такъв глас, а отсам, в Огражден, 
мало и голямо примираше да слуша за онзи юнак, дето взел пушка 
срещу турците и тя станала неговото възглаве. От само себе си 
нейният любим Сандо се вживяваше в този юнак, замахваше наляво 
и надясно, правеше лъвски скокове по хорото. Другите ергени ста-
ваха тогава дребни камъчета пред него, да не си пък на мястото на 
някое турче – кърлежче, осмелило се да се хване и то. 

Побоища ставаха от каквото и да е, но ако има млад турчин 
и Сандо е наблизо, нямаше нужда да се търси повод. Сандо самият 
беше достатъчен повод – или онзи го погледнал накриво, или Сандо 
се блъскаше в него, а излизаше, че е блъснат, или пък нямаше нуж-
да и от това. Откакто пък турците затриха баща му, се забрави 
съвсем. Не минаваше ден без спукана турска глава, без подпухнала 
турска глава, без кръвясал турски поглед. 

Колко засади само му направиха читаците, Сандо все се отър-
ваше, отърваше и подиграваше. Млад, висок, с широки плещи и яки 
ръце, събаряше по трима наведнъж. Турчетата го гонеха, кърлежи 
му се заканваха, пазванти го дебнеха – Сандо

си беше Сандо. 
Море, веднъж щеше да остане без глава. 
На една сватба през зимата две турчета – бабаитчета си бяха 

позволили да гърмят по хорото, щото сватбарите не им давали още 
ракия. Извадили бяха и ножове, хорото се беше пръснало с писък, 
че в петък вечер момите правят фируглицата за сватбата и само 
моми били. Намерил се обаче отнякъде Сандо, сбил се яко с турче-
тата, едното стреляло с пищов по него и го ранило, но самото то 
останало след това да ходи с патерица. Както ги оставил Сандо и 
без пищови и ножове, слезли двете турчета в равнината при аянина 
и му се оплакали. 

Срам! Срам и позор! Шевкет бей им се подиграл хубаво, че не 
могат да озаптят един българин и пратил потеря с тях. Присти-
гат глутницата на аянина на колибата – тук Сандо, там Сандо, 
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няма го. Много псувни отнесла майка му Янинка, много бой отнесъл 
брат му Ристо, та оттогава е малко несвестен, но така и не се раз-
брало къде е Сандо. Преровили турците всички колиби, целият га-
бър обърнали наопаки, къщите в Богородица направили на дармадан 
–няма го. Засадите им хванали кой ли не – само не и Сандо. Сякаш в 
земята бил потънал. 

Ето така, лека –полека приближават озверелите турци къща-
та на Кита. 

Баща й, ще не ще, ги кани да влязат, но още на прага пред тур-
ците застава и ги посреща една пъргава и усмихната мома, облечена 
като за Великден, покланя им се и подава вече греяна ракия. Турците 
остават като гръмнати – отвсякъде ги гледат накриво, само тая 
мома със зачервени бузи и закачлив поглед ги среща като най-скъпи 
гости. Тая, моята Кита, е откачила съвсем, помислил си баща й, 
смръщил вежди и я отпратил в другата стая. Усещал я, че нещо 
крои, но не знаел що е и се уплашил за дъщеря си. А турците, сакън, 
спогледали се накриво и лошото започнало да иде. 

Да, обаче нагиздената мома застанала насред стаята, дето 
турците били, и рекла на баща си:

– Тате! Бий ме, пребий ме, аз оттук не мърдам. У нас толкова 
рядко има гости, сега са дошли такива големи юнаци, а ме отпра-
щаш. Тук ще остана и това е. Юнаци искам да погледам! 

Бащата застинал на мястото си, стопанката му носела бяла 
шамия и побеляла повече от шамията, а вироглавата мома продъл-
жила да налива греяна ракия на турците, докато ги сгряла съвсем. 

– Мари моме, ти не си мома, а шейтан! – засмял се водачът на 
потерята. – Аферим! 

– Не шейтан, войводо пехливан, а шейтанка! – усмихнала се мо-
мата. – Като те гледам такъв юнак, искаш ли и една песен да ти 
изпея? 

– Я да видим! – подканил я развеселеният турчин. – Някоя от 
нашите, турските песни, знаеш ли? 

– Знам, как да не знам! То вашите песни са песни за мене. Аз пес-
ни за юнаци обичам, не за овци и кози. Юнаци ми дай на мене. 
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Че като запяла Кита оная песен за бея, край който шетали ху-
бавите ханъми, на турците дъхът им спрял. Пяла и наливала, пяла 
и разливала, докато накрая турците с песни си тръгнали, съвсем 
забравили за какво са дошли. 

– Ашколсун, моме, ашколсун! – викали те, подпирали се един на 
друг и пак викали. – Не си мома ти, не си мома, а шейтан! 

Момата вече не спорела дали е шейтан или шейтанка, усмихна-
ла се още веднъж, че и с ръка махнала на турците, па тръгнала да се 
прибира от портата към къщи. Чак на портата била излязла да ги 
изпрати тия юнаци! А на прага в къщи я чакал баща й, такава плес-
ница и отвъртял, която й държала влага много дълго време. 

Толкова дълго, че още й пареше. Кита обичаше да си спомня за 
този случай и за усмивките, които беше подарила на турците. Гре-
яната ракия ги беше упоила и имаше защо. В другата стая, под лег-
лото й, вече втори ден лежеше Сандо, нейният Сандо, сънуваният 
мил Сандо. Втори ден лежеше под леглото, без да мръдне, за да не 
разберат майка й и татко й. 

А когато турците си отидоха, излезе Сандо от скривалището 
си и я поиска за жена. Баща й удари и на него една плесница и му я 
даде. 

Но това беше преди десет години. Сега беше друго. Годините 
минаваха, всяка надежда да имат деца беше напуснала Кита и кол-
кото хора срещнеше тя по пътя, все мислеше, че с погледите си я 
питат за това. Затова отбягваше погледите, отбягваше и самите 
хора, когато това беше възможно. Ала къде можеше да се скриеш из 
тия голи чукари, можеш ли да се скриеш от хорски очи? Кита почти 
не излизаше от колибата, гледаше тъжно игривите агнета и искаше 
вече да умре. За песен отдавна не беше и помисляла, гласът й оста-
на, колкото да отговаря нещо на Сандовите въпроси. 

А тази привечер сякаш не беше като другите. Няколко дни бяха 
отминали, откакто Сандо се върна весел и доволен от Гюргево. В 
погледа му лъщеше нещо мътно и кърваво, а си свирукаше весело. 
Донесе оттам една печка, няколко делви със жито, другото не се 
видеше. Мулето щеше да падне от товар. После излезе в тъмното 
с една лопата и една четворна торба, която подрънкваше, губи се 
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някъде, върна се с празна торба и поиска да вечеря. Яде, сякаш ни-
кога не е виждал ядене през живота си, накрая дори се опита да я 
погали. 

Кита мълком се отдръпна настрани. Нищо не я топлеше вече, 
сякаш беше мъртва отвътре. Сандо бе донесъл и на нея една пъст-
ра забрадка и много настояваше тя да я забради. Кита отказа и 
това. 

Сандо мълчеше за Гюргево, а Кита знаеше, че там няма дюкян, 
няма откъде да я купи тая забрадка. Дюкяни за такива неща има-
ше в Петрич и в Свети Врач, но Сандо бе ходил не там оная нощ, 
а в Гюргево. Тя погледна забрадката, погледна след това Сандо и 
мълчаливо я хвърли в огнището, да изгори. Сандо скочи, все едно, че 
той бе стъпил в огнището, вдигна ръка да я удари, тя се наведе и 
зачака. Вдигнатата ръка бавно се спусна, Сандо я напсува на майка 
и излезе. 

После се върна, поиска ракия и два дни не изтрезня. Вампир ся-
каш се бе вселил в него. На третия ден взе чували жито и царевица 
и слезе към Лебница на воденица. Още го нямаше. 

Нещо обаче беше станало тая привечер, на душата на Кита кой 
знае как беше станало ведро и тихо. Тя излезе пред

колибата, постла една цедилка на големия камък и седна. Запо-
чна да преде, а нишките от хурката излизаха ту тънки, ту дебели. 
Тя погледна ръцете си, позачуди им се и спря. 

Полъхна топъл вятър от юг, разроши косите й, като че ли я 
милваше галено – галено. Кита вдигна поглед, видя далече надолу ця-
лата долина и почувства част от онази лекота, която я спохожда-
ше като момиче. Взе гребена и започна да се реши. Наведе главата 
си, гъстата й, дълга коса падна в скута. 

В този миг чу иззад себе си момчешки глас:
– Добър ден, лельо! 
Подскочи изведнъж от уплаха, обърна се и видя момче на осем – 

девет години, а зад него едно сиво магаре. Погледа го няколко мига 
недоумяващо. Не беше тукашно. Откъде се беше взело това мом-
че? Момчето чакаше и я гледаше. 

– Добър ден, момче! – отговори му най-после. 
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Момчето беше облечено хубаво, магарето му имаше дори чер-
вен пискюл на главата. А момчето поздрави така, че нещо жегна 
Кита през сърцето. Тя застана нямо пред него, то продължаваше 
да я гледа и не казваше нищо. По лицето му беше изписана такава 
мъка, че Кита се догади каква е работата. Момчето стоеше пред 
нея, стискаше повода на магарето си, което се навеждаше за някоя 
щипка трева. Преглътна това дете няколко пъти и устата му от-
рони :

– Ами, лельо, аз… – и нищо друго. Вдигна лявата си ръка, за да 
изтрие бликналите детски сълзи и Кита видя в нея малък фес. 

Тогава Кита разбра всичко. Нещо я затъкна отвътре, задави я, 
тя влезе в колибата, излезе пак и не знаеше защо. Най-сетне се сети 
и го попита:

– Ял ли си нещо? 
Момчето само наведе глава. Кита изнесе бързо хляб и сирене, 

изнесе още хляб и още сирене, изнесе мляко и не спираше да гледа 
това дете. То гълташе залците, почти без да дъвче, сети се по едно 
време, погледна умолително към нея и отчупи парче хляб и на мага-
рето, което пъхаше носа си в него. 

Мръкваше. Подрънкването на клумбите, които връзваха на ня-
кои овце, за да звънят, вече се чуваше от околните ридове. Момче-
то започна да се озърта страхливо. 

– Имаш ли къде да спиш? Тъмно е веке…попита страхливо и 
Кита. 

– Нямам, лельо…Нищо нямам…Не знам вече къде съм…Само 
това магаре…

Божичко, ами сега! – гледаше го Кита. Това момче беше загубено 
без нея сега, то трябваше да остане тука, а Сандо още го нямаше да 
го попита. Друго дете да беше, пак щеше да го пита, че Сандо беше 
озлобял на целия свят и не позволяваше нищо през главата му. 

А това дете беше турче. Стоеше на пътеката и чакаше. 
– Ами ти – и…такова…откъде идеш? 
– Не знам вече откъде, лельо. Върнах се в Гюргево, оттам съм, 

ама там сега е само пепел. Няма никой…
Кита потръпна. 
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– Ти – и…не беше ли там…тия дни? 
– Не, лельо…Мен баща ми ме изпрати преди три месеца в 

Кресна при един ковач. Занаят да уча. Пък вчера майсторът ми 
каза:”Ремзи, мътно време настана, по-харно да си идеш, край ваши-
те да си! ”Даде ми една жълтица за труда и ме отпрати. А нашите 
сигурно са заминали…

Момчето се разплака. Кита се приближи до него, погали го по 
главата и гласът й се задави. 

– Не бой се, че…Ремзи, тука ще спиш, пък после ще видим. 
– Жива да си, лельо…Къде щях да ида, ако не беше ти…Ами 

магарето, лельо? 
Кита се усмихна. Постла сено в по-малката одая на колибата, 

донесе две нови черги и пак се усмихна. Момчето заспа още с ляга-
нето. Тя го зави добре, постоя загледана в него, изтри една сълза, 
проронила се кой знае откъде, въздъхна дълбоко и излезе. 

Седна на прага пред колибата и вече знаеше, че каквото и да 
става, няма да позволи нищо лошо да се случи на това дете. 

Беше вече среднощ, няколко пъти беше влизала в одаята на мом-
чето, че то викаше някого насън, когато си дойде Сандо. Сандо раз-
товари чувалите с брашното, тя му помогна да ги прибере вътре. 
Чак тогава той я попита:

– Ти какво така кукуваш? Що не спиш? 
– Чакам те да ти кажа нещо. 
– Що не го оставиш за утре, ами си се окумила сега? 
– Не може утре. Сега. 
– Хайде казвай, де! – стрелна я с поглед той. – Какво си измис-

лила? 
– Нищо не съм измислила. То само си дойде. 
– Кое е то? – повиши глас Сандо. 
– Не бързай да викаш! – тихо му каза Кита, но в гласа й се про-

вряха неотстъпчиви нотки. – Ще ти кажа… – тя вече го гледаше 
с онзи поглед, с който някога беше отпратила турската потеря 
от къщи. – …ще ти кажа, но само едно нещо преди това – ако ти 
кажеш “Не! ”или му сториш нещо лошо, аз ще умра. 

– Какво ти става, Кито? Оти ме плашиш? 
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Тогава Кита му разказа всичко. Разказва и плака, плака и разказ-
ва. Сандо мълча дълго, накрая се засмя пресилено и промърмори:

– Харно…Трябва ми измикяр. Овцете станаха много, няма кой 
да ги пасе…

– – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Така, изведнъж за някой и не съвсем за други, Сандо стана чор-
баджия. Колко пари имаше, никой не знаеше. Откъде бяха дошли, 
неколцина подмятаха с половин уста, страх ги беше от буйния нрав 
на Сандо. Самият той казваше, че толкова години е работил, все е 
изкарал някой лев, пък и бащата на Кита бил помогнал. Лека – по-
лека приказките позатихнаха, увеличиха се поздравите при среща с 
него и псувните, след като се разминеха. 

Отначало Сандо започна да купува овци – направи едно голямо 
стадо, след това още едно голямо стадо, че и трето подире им. 
Не връщаше никого, дошъл да му продаде, а цената на овцете ста-
на такава, че кожите им излизаха по-скъпи от месото. Хората от 
Огражден дълго бяха чакали българското, но халът им не се промени 
кой знае колко. Май все така си остана. Долу, край Струма, имаше 
вече и по-богати българи, а нагоре по Огражден се караше все така. 

Ридът, на който беше кошарата на Сандо, започна да му става 
тесен. При заминаването си турците от долината бяха оставили 
почти на безценица имотите си. Който имаше пари, можеше да ку-
пува, който имаше много пари, можеше да заграбва. А Сандо има-
ше. 

Той започна да купува земя, като слизаше все по-надолу към рав-
нината. Най-напред взе ей така няколко хубави ниви покрай реката 
Лебница, получи се голяма лъка, със силна земя и вода на воля. След 
това купи земя и покрай устието на реката, по течението на сама-
та Струма. Жаждата му за земя и големи стада не само не намаля-
ваше, а се увеличаваше с всеки изминат ден. 

Колкото имаше, толкова още искаше, лаком и ненаситен. 
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– Няма ли да се спреш, бате Сандо? – попита го веднъж Ристо, 
но получи един презрителен поглед и млъкна. 

Сандо беше вече от голямото добрутро, голям човек, с мно-
го имот, не беше нужно дори да отговаря на слабохарактерния си 
брат. Откъде – накъде и наш Ристо ще го пита кога ще спре, Ристо 
акъл ще му дава. Да си гледа там детето и да си мълчи. Не стига, че 
Сандо му дава хляба в ръцете, тръгнал и той като другите гольовци 
да говори. Завист наша, завист българска, ей. Като ти е некадърен 
задника да сториш нещо, седни си на него и трай. Ама не, откъде 
шуто, оттам и бодливо. Ще ти взема аз на тебе, Ристо, стадото, 
ще си взема друг да ми пасе овцете, хора много, и тогава ще увесиш 
цифки пред портата да подсмърчаш. Затова мълчи, мълчи и трай. 
Че и майка вече съвсем е клекнала, ако че не се предава, няма да мо-
жеш да си отгледаш детето. 

Защо, Господи, не даде това дете на Сандо, а го даде в ръцете на 
наш Ристо, дето не може на две магарета сено да раздели. Ако това 
дете се беше родило на Сандо, той земята щеше да отнесе. Стига-
не нямаше да има Сандо, всичко наоколо негово щеше да е. 

Не би. Гледал Господ, гледал – вятър гледал! Неговите работи си 
гледа най-напред и според себе си прави нещата. Господ, пфу! Няма 
Господ, има Ристо, наш Ристос. Накъдето и да ходи, детето му е 
все в ръцете. Пък и тая, моята Кита, очите й все в тях, че и с тор-
бите все подир тях, да имат какво да ядат. 

Гледа все тая моя Кита в Ристо и детето, все в малкото из-
микярче гледа, дето го взе овците да му пасе, турчето с магарето. 
Няма свършване тая турска семка – едните се оттекоха, другите 
в Гюргево ги довършиха, а семката останала – пасе стадото турче-
то Ремзи, магарето около него, че и малко куче се домъкнало отня-
къде. Дори си подсвирква малкият Ремзи – мисли си, че неговите в 
Гюргево са заминали и ще дойдат да го вземат. Заминали са, на оня 
свят, оттам връщане няма. 

– Та така, Ристо, така да знаеш! – обърна се Сандо към следва-
щия го на няколко крачки брат. 

– Как, бате Сандо? – попита недочул Ристо, като повдигна це-
дилката с детето на гърба си. 
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– Е така, както ти казвам! – троснато отговори Сандо. 
– Аха… – понамести пак цедилката настигналият го Ристо. 
– Къде си повлякъл пак детето с тебе? Ти овце ли пасеш или 

дете гледаш! 
– Е…усмихна се Ристо със своята усмивка… – То…
– То…Бадява ми ядеш ти хляба на мене. Не стига, че и твоите 

няколко овце са в стадото, а отгоре на всичко и пари ти давам. 
Ристо мълчеше. Детето на гърба му проплака. 
– Защо не го остави на майка да го гледа? Нали затова при тебе 

дойде да живее! 
– Че тя, майка, е болна, бате. Много е болна. Едва става тия 

дни от чергите, как да го гледа? 
– Как? Как! Както и да го гледа, по-добре ще е от тебе. И защо 

сте смесили стадата с Ремзи? 
Двамата вървяха сред върбите и ракитака край Струма. Беше 

горещ летен ден, земята излъчваше пара, но тук, край водата, се 
търпеше. Двете стада пладнуваха под сянката на върбите. 

По-встрани от тях, сред пролуките по пътеката, се виждаше 
Ремзи с магарето. Седеше и нещо подхвърляше. 

Изведнъж Сандо сложи пръст на устните си, обърна се към Рис-
то, даде му знак да не мърда и започна да се промъква с тихи стъпки 
към Ремзи. Ристо, неусетно за себе си, също тръгна така. Сандо 
разгръщаше полека върбовите клонки и внимаваше да не настъпи 
някоя паднала вейка. Ристо неусетно стъпваше в стъпките му по 
сгорещения пясъчен прах на пътеката. 

Така доближиха на десетина разкрача до момчето, без то да ги 
усети. 

Ремзи си говореше нещо на турски, подхвърляше някакво камъче 
във въздуха, оставяше го да падне на тревата и пак го подхвърляше. 
Магарето кротко пасеше до него. Детето така се беше отдало на 
играта, че не виждаше и чуваше нищо около себе си, а няколко овце 
от стадото се бяха отделили от останалите и пасяха нататък в 
хорските ливади. 

Сандо отвори уста да се развика, но в същия миг камъчето, ко-
ето подхвърляше Ремзи, проблесна на слънцето. 
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Отворената уста на Сандо си остана няма, той полека изви 
шия към Ристо и го погледна. Лицето на Сандо бе почервеняло от-
веднъж, вените на слепоочието пулсираха учестено. Хвана Ристо за 
ръката и го придърпа зад една върба. 

– Ристо! – прошепна му, – това турче има злато! 
– Ами? – опули се Ристо. 
– Подхвърля жълтици във въздуха, не видиш ли? Колко ли жъл-

тици има още! 
Ристо още не беше погледнал натам, когато Сандо скочи, из-

хвърлен като от пружини. С две крачки беше при Ремзи. 
Изплашени от него, овцете се пръснаха, а Сандо се надвеси над 

момчето, което стискаше нещо в ръката си. 
– Казвай, твойта мама, що не гледаш къде е стадото? Не ви-

диш ли, че са влезли по чуждите ливади! 
Момчето се изправи да погледне, но силната длан на Сандо го 

прикова към земята. 
– Ти знаеш ли каква глоба ще отнеса аз заради тебе! Знаеш ли, 

а! 
Обърканото момче не знаеше какво да каже. Сандо го беше хва-

нал за врата и го разтърсваше, когато пристъпи и Ристо към тях. 
– Бате, прости му, бате. Сбъркало е момчето, няма повече да 

прави така. 
Сандо едва ли го чу, той продължаваше да вика, но изведнъж 

спря, пусна Ремзи и сам седна до него. Приседна и Ристо, доволен, че 
брат му го послуша. 

– Не бива така, Ремзи, – заговори с по-спокоен и дори милостив 
глас Сандо. – Нямаш къде да отидеш, аз те взех за измикяр, хляб 
ти давам, давам ти да спиш в кошарата, пари ще ти платя, а ти 
си подхвърляш тук камъчета край реката. Овцете – в хорските 
ливади. 

– Чичо Сандо…аз без да искам – отвори вече по-широко очи 
Ремзи. – Заиграх се тука, прости ми! 

Ристо се усмихна на момчето, понамести пак цедилката на гър-
ба си и погледна към Сандо за неговата прошка. 
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– Харно, прощавам ти – усмихна се Сандо с единият ъгъл на 
устата. – Ама глоба ще плащам заради тебе. По-добре ти да си я 
платиш. Я покажи с какво си играеш! 

Ремзи го погледна смутено, погледна и към Ристо, чието дете 
изплака в цедилката на гърба му. После Ремзи полека отвори дланта 
си. Жълтицата проблесна. 

– Че ти си бил богат, Ремзи! – усмихна се Сандо с другия ъгъл на 
устата. – Ти имаш злато! 

– Нямам, чичо Сандо, само тази ми е – страхливо отвърна мом-
чето. 

– А, нямаш! – недоверчиво и нервно се засмя Сандо. – Ти сигурно 
знаеш къде майка ти и баща ти са ти оставили пари да имаш. 

– Не, чичо Сандо, не съм ги видял, когато са заминали. Аз… – 
шепнеше вече момчето. 

– Видял си ги, видял си ги и много работи си видял…
– …аз не бях там, когато са заминали. Тая жълтица май…
– Майка ти, де, майка ти и баща ти. 
– Не, не, чичо Сандо, майстора…
– Казвай къде е златото, турско синковче! – скочи отново Сандо 

и се надвеси застрашително. – Казвай, че живо няма да останеш! 
– Ня…нямам злато! – хриптеше Ремзи, защото Сандо го беше 

хванал вече за гушата. 
Ристо отчаяно дърпаше Сандо назад, детето в цедилката пла-

чеше с цяло гърло, Сандо не спираше да стиска Ремзи. 
– Казвай! Казвай, турско семе! 
Тогава Ристо напрегна все сила, прихвана брат си с двете ръце 

отзад и го дръпна. Отмести го малко, Сандо за миг изпусна мом-
чето, то побягна няколко крачки, изплашено до смърт. За секунда 
обаче Сандо блъсна брат си, застигна Ремзи и го спъна. 

– Ще бягаш, а! Ще бягаш ли? ... и юмруците се посипаха един 
върху друг. 

– Защо ме биеш, нямам, защо ме биеш? – с глас плачеше вече 
момчето. 

– Песоглавец турски! – не чуваше вече нищо Сандо. 



-143-

Ристо едва бе се задържал да не падне по гръб и да смачка дете-
то зад себе си, но се бе ударил зле и сега отчаяно се опитваше да 
стане. Ремзи вече не можеше. Ристо го чу как само извика:

– Твои…деца…нямаш, чужди биеш! 
И още нещо на турски. 
Думите удариха Сандо като с камшик. Той спря изведнъж да го 

бие, изправи се несвестен, усети под краката си дебело парче от 
някакъв клон. 

Замахна. Момчето потрепера и притихна. 
Всичко стана за миг. Притича Ристо, извади от цедилката на 

детето си малко бардуче с вода, наплиска лежащият Ремзи, започна 
да го пляска по бузите, молеше го да стане. Момчето остана непод-
вижно. 

Ристо сложи ухо на гърдите му, постоя така, потръпна и се 
изправи. Очите му излъчваха неизразим ужас. 

– Какво му стана? – промърмори Сандо. 
– Не диша…едва чуто отрони Ристо, взе в ръцете си цедилка-

та и мълком започна да гали посинялото си от плач дете. 
– Как…как така не диша? – започна да се възвръща погледът на 

Сандо. – Не диша ли? 
– Умряло е…
– Но ти…ти видя, че аз…аз не исках да го убия! 
Ристо вдигна рамене. 
– …не исках, не исках. Исках само да го сплаша. 
Ристо мълчеше. Млъкнало беше и детето в цедилката. 
– Ами сега? – Сандо започна да се оглежда наоколо. – Сега как-

во? 
Наоколо нямаше никой. Никой не беше видял. Само Ристо, бра-

та Ристо. Сандо го погледна с поглед, в който имаше всичко. В 
Ристовия поглед нямаше нищо. Очите му плуваха в сълзи, нищо не 
се виждаше в тях. 

Сандо вдигна омекналото момче, направи няколко крачки към 
високия бряг и го хвърли в Струма. Реката го погълна и понесе надо-
лу. Сандо се обърна и отново се огледа наоколо. Нищо. Ристо тре-
переше като лист. Магарето! Магарето бе направило същите ня-
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колко крачки след момчето, стоеше на брега и гледаше по водата. 
Един ритник бе достатъчен, за да се затъркаля надолу и да плувне 
по реката. 

Когато Сандо се обърна назад, видя, че Ристо лежи на земята 
по корем, притиска цедилката с детето под себе си и конвулсии го 
разтърсват. 

– Ристо! Ристо! – подръпна го за ръкава. – Стани, Ристо! 
– Не – е! – загърчи се Ристо отдолу. – Не го давам! Не – е! 
– Стани, Ристо! Стани, братко. Стана тя, каквато стана. 
– Не – е! Не – е! – стенеше Ристо. – Не го давам! 
Сандо въобще не го заслуша. Нека си потрепери, той трепери 

от нищо, пък сега ужас го беше споходил. Няма да проговори, брат 
е той. На никой няма да каже, ще мълчи, брат е. Сандо ще му даде 
някоя и друга пара и Ристо ще трае. 

– Ще си мълчиш ли, Ристо? 
Ристо мълчеше. 
– За това тук те питам. Ще си мълчиш ли? Ако някой разбере, 

ще ме вкарат в затвора. Искаш ли брат ти да отиде в затвора? 
Ристо мълчеше. 
– Не искаш, видиш ли! Ето и майка е болна, кой ще ти помага 

тогава да си отчуваш детето? 
– Не ща – пророни се звук отдолу. 
– Какво не щеш? 
– Не ща да ми помагаш. Нищо ти не ща…
– А за другото ще мълчиш ли? 
Мълчание. 
– Ще мълчиш ли, те питам? – и тръгна към него. 
– Ще…мълча. Брат си ми…
Сандо най-после въздъхна. Наведе се и се опита да погали брат 

си по главата. 
Ристо се сви на кълбо, докоснат сякаш от змия. 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
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Първи петли пропяха някъде наблизо. 
Дончо Златков, по баща Ристов, седеше край огнището в коша-

рата на Стефан Запров и чакаше. Беше спокоен откъм това, някой 
да го нападне изневиделица. И най-буйните огражденци бяха прек-
лонили глава пред него и жестокостта му, а онези, които не я бяха 
преклонили, вече я нямаха на раменете си. 

Държавната власт не беше страшна – тя не се интересуваше 
кой знае колко от Огражден, че нямаше какво особено да вземе от-
тук. А и с кметовете можеше да се сговориш – и те са хора, и те 
носят глава на раменете си. Защо им трябва да излизат на кол и 
на въже срещу Дончо и да изчезнат в някой дол, когато можеше да 
получат по нещо от него и да си траят. Всички знаеха кой е Дончо 
Златков и си траеха. И самият Дончо знаеше вече кой е. 

Нямаше кой да излезе насреща му, затова се бяха зарадвали тол-
кова на смъртта му, разнесли я бяха навсякъде. То, като не можеш 
сам да свършиш една работа, чакаш друг да я свърши. 

Язък им за радостта и за извитите хора по мегдана, сега щяха 
да си платят за всичко. Ако се беше дал миналия месец, каква само 
радост щеше да им достави наистина. Да ги питаш какво толкова 
им беше сторил, та празнуваха смъртта му? 

Сега щеше да става, каквото има да става. Сега! Сега щеше да 
пропищи дете в майка. Преди беше нищо или поне беше нищо пред 
това, което сега идеше да стане. От всички наоколо само побра-
тимът Миладин беше помагал децата му храна да имат и да не са 
жадни, беше се грижил за Мара и Ристо, ама дали беше се грижил 
заради Дончо, заради тях самите или…сега щеше да се разбере. Ако 
беше това, третото, прошка нямаше да има и за него. 

Само при мисълта, че може и така да е, както му бяха подхвър-
лили, ръката на Дончо Златков се хвана за ножа. Слаба беше, не беше 
заякнала още от раната преди месец, но щеше да свърши работа. 
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Честта на Дончо трябваше да се измие, неговата чест само с кръв 
се измиваше. Добре, че само в ръката го удариха. 

Дончо Златков отново прехвърли през паметта си онова, което 
се случи преди месец малко над Серес. Пак не можа да си обясни как 
войниците го бяха загащили в оня глух дол, след като всички от пле-
нения преди това керван минаха под ножа и нямаше кой да го издаде. 
Жалко за стоката – мулетата на кервана носеха откъм морето 
платове и алтъни. Много пари бяха това, пазвантите на търговци-
те страхливи се оказаха и се пръснаха като пилци. Много пари щеше 
да има, щеше да има и за петимата му другари, а пък за него…и той 
не знаеше колко…, щяха да стигнат за мъст. 

Още обаче не бяха спрели да делят плячката, видяха войниците 
по баира над дола. Обърнаха мулетата назад – на рида, който току – 
що бяха преминали, също се появиха войници. 

Капан! Бяха ги пропуснали само да минат и тук, в дола, щеше да 
бъде умирачката, спускаше се вече тя към него. Нямаше да може 
вече да отмъщава. 

Останалите петима гледаха него и стояха вцепенени. Войската 
залегна и насочи пушките върху им. 

– Бързо бре, лягайте! – извика Дончо. Убийте мулетата, да пад-
нат, ние зад тях ще се крием! 

Така и направиха. Докато чуваха гръцките команди по баирите 
наоколо, докато войниците приближаваха с прибежки и припълзя-
вания, няколко изстрела проехтяха от Дончовите хора. Мулетата 
паднаха като подкосени и станаха прикритие за него и за четата 
му. 

На войводата Дончо му беше ясно, че дълго няма да издържи, но 
поне да се стъмни, а до стъмване оставаше цял 

час. Да се стъмни, да се запази дотогава, за другото щеше после 
да мисли. После щеше да решава, ако е жив, като се стъмни. 

А след това настана ад. Най-напред гръцкият офицер предложи 
всички да се предадат, тогава милост щяло да има. Дончо Златков 
даже се позасмя. Тоя го имаше за дете. Офицерът извика пак и пак. 

– Чуете ли, бре? – чуха се едновременно тогава няколко гласа от 
всички страни. 
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Дончо гледаше очите на хората си и четеше в тях страх. Не им 
се умираше, а нямаше начин. Ако не се предадеха, гърците щяха да 
ги избият. Ако тръгнеха да се предават хората му, щеше да ги избие 
Дончо. Казал им го беше, още когато видяха капана. Отпред вълци, 
отзад змии. 

– Чуете ли, бре! Предайте се! – продължаваха онези. – Иначе 
няма милост! 

Дончовите хора продължаваха да мълчат и да гледат повече към 
Дончо, отколкото към войниците. Дончо трескаво оглеждаше дали 
не е останал незаварден някой проход, откъдето да се измъкнат, но 
с крайчеца на окото си видя, че най-младият от хората му хвърли 
пищова си на земята, изправи се, понечи да вдигне ръце и да тръгне. 
За частица от секундата само войводата Дончо вдигна пушката 
си. 

Харамията се преметна през мулето пред него. Отсреща уда-
ри залп. Куршумите засвириха отгоре или потъваха в телата на 
мъртвите мулета. Отговориха и Дончовите хора. 

Войниците гърмяха един през друг, Дончо нареди да се отвръща 
само на живо, трябваше да се пестят патроните. Няколко души 
от войската вече се преметнаха във въздуха, докато опитваха при-
бежки. Дончо със свито сърце очакваше офицерът да даде команда 
за юруш, за едновременна атака от всички страни, но офицерът, 
кой знае защо, още не я даваше. Когато се озърна около себе си, раз-
бра. Другите негови хора бяха вече мъртви. Стреляше само този до 
него, но изведнъж нещо заслепи и двамата. Дончо усети как кръвта 
на другия го покри целия, а в последния си миг чу оглушителен гръм. 
Това беше краят. 

…Колко време беше лежал така, в несвяст, не знаеше и той. По 
едно време се усети, че не е мъртъв. Всичко го болеше, в главата 
му сякаш разбиваха с чук камъни, но не беше умрял. Отвори полека 
едното око и видя звездите отгоре. Опита да мръдне единия крак. 
Нещо го беше затиснало, но усети крака си. Опита другия – също. 
Значи, не сънуваше, че е жив. 

Тогава чу говор и се притаи. Съвсем близо, сигурно на десетина 
крачки, разговаряха на гръцки. 
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– Всички сега почиват в казармата, само ние тука като куче-
та! 

– Кучета ли? И кучета не сме. Пред нас само мърша лежи, като 
чакали сме ние с теб край нея. 

– Като взеха нашите, каквото им трябваше, защо трябва ние 
тука да стоим, сякаш утрепаните разбойници ще избягат. 

– Как защо, нали трябва да ги зарием сутринта! 
– Само ние, двамата? 
– Не, ние само пазим. Другите ще дойдат отзаран. 
Значи, само двама бяха! Трябваше да опита да се измъкне. Как 

обаче щеше да стане това, като се усещаше толкова слаб, а те са 
двама? Дончо трескаво започна да мисли, едва повдигна глава и ги 
видя. 

Наистина бяха само двама, съвсем, съвсем близо до него. Щико-
вете на пушките им блестяха на месечината. Засега не можеше да 
избяга, каквото и да прави, но поне разбра, че отгоре го притиска 
половината от тялото на мулето. Явно, бомбата беше разкъсала 
мулето и само зашеметила Дончо. Това беше го спасило. 

– Голямо сражение беше, а! – каза единият войник. 
– Ами! Колко съм участвал в такива, че и в по-големи! – след 

кратко мълчание, надуто отговори другият. 
– И в по-големи? ! 
– Къде – къде. Това нищо не е… – убедено му отвърна вторият. 

– Ти си още новобранец, а аз вече трета година как ги трепя все 
така. 

Последва мълчание. 
– Тия… – обади се по едно време пак първият глас, – тия…дали 

всички са мъртви? 
Дончо изтръпна. 
– Мъртви ли? Въобще не са мъртви. Ей сега ще скочат върху 

нас! – присмя му се другият. 
– Не ми се смей! Страх ме е от мъртви. Ще стана да проверя! 
Дончо се усети изстинал. 
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– Като си нямаш друга работа… – говореше по-дебелият глас, 
но единият войник вече ходеше с наведен щик сред мъртвите Дон-
чови хора и удряше с него. 

Дончо събра всичката сила, която му беше останала, затвори 
очи и зачака. Нямаше на кого да се моли, той не знаеше вече на кого 
да се моли. Дано войникът не го удари лошо. 

Страшна болка в лявата ръка го прониза целия. Острието се 
плъзна покрай костта и изпращя в земята. Дончо почти изгуби 
свяст, но не мръдна, не издаде звук. 

Войникът го прекрачи и отмина. 
– Хайде, стига си трепал умрелите! – присмя се отново по-де-

белият глас. – Лягай да поспиш, че да ме смениш после. 
Като в просъница Дончо видя този с щика да ляга, а след малко 

и другият да допушва цигарата си и да се отпуска на земята. Дончо 
изчака още малко, чу хъркане на два гласа, събра всичките си сили да 
не изохка и запълзя…

Къде се кри после из гори и паланки, как се промъкваше нощем 
като хищник, само той си знаеше. Знаеше още, крепеше го това, че 
трябва да се върне. Да се върне на всяка цена. 

В Богородица бяха децата му, умираше за тях, там беше Вена, 
която…дано не е вярно, ще останат децата без майка. 

Дончо Златков усети как яростта го изпълва отново. Дори не 
сети, че отново е хванал ножа. Куражлии бяха тези, които му под-
метнаха снощи долу, в Дамяница. Ако не бяха сигурни, щяха ли да 
посмеят! Сега щеше да види сам дали е вярно, но имаше още вре-
ме дотогава. Друго трябваше да се свърши по-напред, друг да бъде 
смачкан и размазан. Чичо му Сандо най-напред. Чичо ли? ! 

На вратата се похлопа. Дончо скочи, измъкна пищовите от си-
ляха до огнището, опипом отиде до една малка дупка встрани, коя-
то бе пробил, и погледна. Идеше Вангел Ставров, както бе заръчал. 

– Влизай, бай Вангеле, влизай – отвори му вратата с усмивка, 
която трябваше да изразява разположение. – Влизай, откога те ча-
кам. 

И му подаде ръка дори. По потръпването на другата ръка раз-
бра, че и Вангел се догажда за какво иде реч. 
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– …влизай, не се притеснявай. Аз хора не ям. 
– Знам, войводо… – едва се чу от пресъхналата уста на Вангел. 
– Как си? Какво правиш? 
– Е па, нищо… – все така отговори Вангел. 
– А, нищо! Голяма радост те споходила преди месец, разбрах. 
– Не е вярно, Доне…
– Вярно е, вярно е, бай Вангеле. Твои хора ми го казаха снощи. Че 

ти даже агне си пекъл, голям ихтибар си сторил за мене. 
– Не е вярно, Доне… – продължаваше да гледа в пода на колибата 

несретникът. Той знаеше, че беше вярно и знаеше още, какво иде. 
– Мен, Вангеле, не ме лъжат. Само веднъж. Ти знаеш ли? 
– Не, Доне. 
– Харно…Харно… – съгласи се Дончо и с Вангел, както преди 

час и със Стефан Запров. – Пък и ти знаеш, че аз хора не ям, казахме 
си го, нали! 

– Знам, Доне. 
– Хора не ям, ама е това яре, женското, заколи. Разбрах, че твое 

е било. 
– Недей точно това, Доне…едва отлепи уста Вангел. – Малко е 

още, по цял ден децата си играят с него, ще реват утре…
– Види се, Вангеле, че си ме забравил ти мене веке. Ако не искаш 

утре да реват за тебе, заколи го и го опечи. Това ще ти е откупа за 
твоята голяма радост. Мислех тебе да те коля, ама си веке вмири-
сан. Пък разбрах колко ти е мило това яре и на тебе, и на внучетата 
ти. Заколи го. Ако не ти него, аз тебе! 

Тръгна Вангел Ставров из кошарата, хвана ярето, извади ножа 
от пояса си и застана с гръб. 

– Не така, Вангеле! Обърни се и ела тук! Не се крий, че сълзи 
рониш. Тука поплачи над ярето, да го засолиш със сълзи и друга сол 
да му не трябва. 

Без повече дума да каже, Вангел Ставров закла от един път яре-
то, одра го и го изчисти. 

– Сложи го да се пече! 
Вангел изпълни и това. Намери тепсия, събра ярето в нея и го 

сложи във фурната. 
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– Е, това е друго – похвали го Дончо. – Сега огънят си знае рабо-
тата. А за тебе друга работа имам. 

Вангел Ставров вдигна очи, в които вече се четеше примирение. 
Идеше и неговият ред. 

– Не бой се, бай Вангеле! Ти си бил много плашлив човек… – 
усмихна му се, вместо да замахне с ножа, Дончо. – Друга е работа-
та. 

И го погледна изкосо. Вангел чакаше, навел отново глава. 
– Ти, бай Вангеле, си много стар приятел с моя…чичо Сандо, 

знаеш го, нали! 
– Как да не го знам Сандо, знам го. 
– Е, харно… – каза пак като в несвяст Дончо. – Затова съм те 

извикал тебе. Иди при него и му кажи, че иде, той знае кой иде! Да ме 
чака и да ме посрещне, както подобава. Имаме нещо да си кажем. 

– Не мога, Доне! – изправи глава Вангел. 
– Как смееш! – кипна изведнъж Дончо Златков и извади ножа от 

пояса си. – Тръгвай или си отиде! 
– И да ида, файда няма. 
– Защо? ! – крещеше вече Дончо Златков и от единия ъгъл на 

устата му тръгна пяна. 
– Сандо умря. 
– Какво? – сякаш не го чу Дончо. 
– Умря, ти казвам. Днес. 
Дончо приседна от изненада. Гледаше ту Вангел, ту кривия си 

нож, пак Вангел, силяха с пищовите си. 
– Умря ли, казваш…проговори най-накрая невярващо. – Ако се 

майтапиш, по-добре ще е…
– Хич бива ли майтап с тебе, войводо Дончо. 
– Кой го уби? 
– Никой. Змия го ухапа. 
– Змия? ! 
– Змия. Отишъл сутринта покрай Струма, да си нагледа арга-

тите, разкрещял им се още отдалече, па изведнъж извикал:”Олеле, 
змия ме ухапа! ” и паднал тутакси. Втурнали се аргатите към него, 
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започнали да го плискат с вода, а на него езикът му вече се вдървил. 
Подул се страшно, захъркал и…умрял там още. 

– А змията? Убили ли са я? 
– Не са могли. Видели са само опашката й да се скрива в някаква 

дупка, но ги било страх да ровят. 
– Каква е била – пепелянка? Усойница? 
– Едни казват пепелянка, други – усойница. Само са видели, че е 

черна. 
– Черна? ! 
– Черна. 
Дончо Златков замълча. Направи няколко крачки из колибата, 

върна се обратно, взря се във Вангел, без да го вижда. 
На слепоочието му пулсираше някаква вена. 
Вангел го гледаше внимателно, очакваше някаква мъка да се по-

яви на лицето му, но така и не я виждаше. Племенникът не жалеше 
чичо си. Чак дотам ли се беше вкаменило сърцето на Дончо, да не 
жали за чичо си! Поне за очи, поне за пред хората трябваше да каже 
едно”Бог да го прости! ”. 

Дончо не го каза. Вместо това попита:
– Ами…баща ми…, къде е той? 
– Там е, в колибата. Седи вътре, край запалените свещи за – 

Сандо. Нито мърда, нито шава. Целият ден седя край мястото, 
където змията ухапала Сандо. Крещял от мъка:”Защо трябваше, 
Сандо? Господ е видял, Сандо! ” и други такива. Навъртели се мно-
го хора край него, опитвали да го вдигнат, уговаряли го, че змията 
може и него да ухапе, но не се мръднал оттам. Чак привечер се дов-
лече, скапан, до колибата, да пази умрелия Сандо. 

– Какъв е тоя господ, дето е говорил баща ми? – изчака го да се 
изкаже Дончо. – Какво е видял Господ? 

– Не знам. Види се, побъркал се е от мъка. Или пък, двамата 
братя са си знаели нещо. 

– Какво да са знаели? 
– Не знам. 
– Знаеш! – изкрещя Дончо и отново се хвана за ножа, извади го и 

го допря до гърлото на Вангел. – Казвай! 
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– Не знам… – започна да се моли Вангел Ставров. – Никой не е 
видял…Само се шушука…

– Какво се шушука, Вангеле? – натисна леко ножа Дончо Зла-
тков и капка кръв се появи по Вангеловото гърло. 

– То…какво ли не говорят хората. Шушукат, че там някъде, 
където змията ухапала Сандо, той лошо е сторил на едно момче, 
турчето, Ремзи. Ти беше в цедилката още, момчето се удави в 
Струма. Пък днес говореха хората, че Сандо го е…

– И него ли? ! –направи нова резка Дончо по гърлото на Вангел. – 
И него ли, те питам! 

Вангел не знаеше вече що го пита Дончо. Отвори уста да каже 
нещо, сигурно нещо последно…

– Млък! – не го дослуша озверелият Дончо. – Ти и за баща ми ли 
ще кажеш това! 

Вангел Ставров млъкна, без да е казал нищо. 
– Казвай! И за него ли? – питаше още Дончо и не искаше сякаш 

да го чуе. 
– Не! За Ристо нищо не се говори. 
Като го гледаше страшно, Дончо хвана Вангел Ставров за ра-

менете, разтърси го и го изблъска към вратата. Едва навън, на по-
ляната, Вангел Ставров усети студената пот на гърба си и хукна 
безпаметно надолу по дола. 

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Защо така, съдбо моя? Защо? Защо ти, змийо черна, го стори 
това, дето аз се бях заклел? ! 

Пръв трябваше да си иде чичо му Сандо, пръв той трябваше 
да умре. Нямаше да му прости Дончо, чичо му Сандо трябваше да 
умре. Но не биваше да умре така, все едно, че нищо не е било. Той 
трябваше да умре от ръката на самия Дончо, защото Дончо за него 
се беше върнал най-вече, на него да отмъсти и децата да вземе. Сан-
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до щеше да изкупи всичко, което беше сторил, а много беше сто-
рил. 

Дончо Златков не се интересуваше нито от имотите, нито от 
парите на чичо си. Дори само при мисълта за Сандо вече го обхваща-
ше гнус и ярост. За друго щеше да отговаря Сандо пред него, за дру-
го. Отде се беше намерила тази змия, та беше свършила Дончовата 
работа и той не можеше вече да отмъсти! А жаждата за мъст го 
караше да потръпва целия, тя роди неистовото му желание да оце-
лее при битката с гръцките андарти, тя го водеше през тръните и 
габърите по обратния път. 

Надолу, по Гръцко, Дончо беше разбрал всичко за Гюргево, цялата 
истина, събрал беше достатъчно сила, за да преодолее зашеметява-
щата вест и да изгаря в жаждата си за мъст. Сандо щеше да получи 
заслуженото, заедно с него щяха да сърбат попарата всички, които 
я бяха надробили. И тогава Дончо щеше да изчезне някъде с децата 
и да се чувства отмъстен. Отмъстен и той, и неговите хора, рода-
та му и другите в нещастното Гюргево. 

Дончо щеше да хване чичо си Сандо и да го реже къс по къс. С 
усмивка щеше да гледа как изтича кръвта му, как в конвулсии се гър-
чи тялото му, щеше да се усмихва, когато онзи го моли за прошка. 
Прошка нямаше да има, както и Сандо беше клал безжалостно и 
наред в злощастното село на Дончо, прошка нямаше да има, защо-
то кръвта викаше, кръвта зовеше за отмъщение. Дончо щеше да я 
послуша. 

А сега змията го беше изпреварила, черната змия го караше да 
се чувства объркан и да не знае какво да прави. Сандо, който тряб-
ваше да бъде разкъсан на парчета, беше мъртъв. 

Към Ристо Златков, който го беше отгледал, Дончо изпитваше 
сега злоба и жал едновременно, към жена си Вена ревност и ярост, 
към останалите само злоба. 

Българите щяха да разберат най-после! Щяха да си го получат за 
всичко, което бяха сторили! 

С тази ярост Дончо Златков лягаше и ставаше в последно вре-
ме. Костите на неговите хора бяха наблизо, те викаха кръвта в жи-
лите му. Никъде не бяха заминали те, в Гръцко Дончо беше разбрал 
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истината за клането в Гюргево. Сега идеше другото – зъб за зъб, 
око за око. 

До преди месеци всичко вървеше по старому. Сандо, чичо му, 
продължаваше да богатее, да става все по-алчен и по-жесток. Да-
ваше пари назаем и не чакаше дори ден отсрочка, вземаше нивите 
на хората. Почти цялото поле беше вече негово. Хората го поздра-
вяваха, а след това се обръщаха и псуваха през зъби. Откакто го 
помнеше, Дончо не го беше виждал толкова ненаситен. 

Когато беше малък, самият Дончо често получаваше подаръци 
от него. Сандо го вземаше да огледат нивите, докато баща му Рис-
то пасеше стадото, че все си беше измикяр. 

Кой знае защо обаче, Дончо не се трогваше от подаръците, гле-
даше с неприязън на чичо си и току хукваше да бяга напосоки. Тогава, 
ако го откриеше там, където се беше скрил, Дончо отнасяше по 
някоя плесница от Сандо, а после нови подаръци. 

Селяните наоколо считаха това за нормално. Сандо беше без 
деца, искаше сигурно да подготви Дончо, щото ако оставеше не-
щата на баща му Ристо, измикяр щеше да си остане и детето. А 
Сандо беше сам. Сам с много имот и пари. Какво щеше да ги прави 
един ден? Дори и бащата на Дончо, Ристо Златков, го казваше на 
сина си. 

Така измина време, Дончо порасна и заякна, харесаха се с Вена и 
се ожениха. Родиха се Ристо и Мара, имаха си своя къща от плет, 
измазана с кал. 

И един ден! 
Дончо знаеше, че баба му Янинка е вече много болна и я чакат 

да умре. Баба му, която като малък го прегръщаше, после започва-
ше нещо злобно да го гълчи,, след това се разплакваше и отново го 
притискаше към себе си. Вече беше много остаряла и самата тя 
казваше, че малко й остава, че й е време да си върви. 

Дончо не знаеше, че в деня, преди да умре, тя беше повикала 
двамата си сина. Какво им беше говорила, те си знаеха, но изведнъж 
вратата на колибата се отвори с трясък, отвътре запъхтян изско-
чи баща му Ристо. 

– Бягай, Доне! Бягай, чедо! Ще те убие! 
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Дончо копаеше една леха картофи, стресна се, хвърли мотиката 
и застана като замръзнал. Никога не беше виждал баща си такъв. А 
той тичаше към него разчорлен и бос, спъна се веднъж – дваж, скочи 
като ужилен и продължаваше да вика:

– Бягай, сине! Бягай, ще те убие! 
– Кой ще ме убие, татко? 
– Чичо ти Сандо. Бягай, отиде за пушката. Бягай, сине! 
– Защо ще ме убива? – попита с изведнъж пресъхнала уста Дон-

чо, като правеше първите крачки. 
– Бягай! Скрий се край Струма! Довечера ще те намеря и ще ти 

кажа всичко. Бягай! 
Дончо хукна. Тропотът на Сандовия кон беше вече някъде зад 

него, а яростните викове на конника плющяха с ударите на камши-
ка:

– Мамка ви и турска! Мамка ви и семе, отде остана! Като куче 
ще те застрелям! 

Дончо се хвърли в Струма, към най-дълбокото. Няколко куршу-
ма удариха около него, но не го улучиха. Преплува реката и потъна в 
ракитаците отсреща. 

Денят клонеше към залез. 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Нощта беше тъмна, направо черна. Ниски облаци бяха надви-
снали сякаш до върбите. Водата на Струма поплиснуваше леко по 
брега. 

Дончо лежеше сред високата трева на отсрещния бряг и се взи-
раше в тишината. Ни звук не идеше отникъде, нито нещо се виде-
ше. Какво се бе случило, та се обърка всичко? Каква беше тая тур-
ска майка, дето чичото Сандо я псуваше? Защо искаше да стреля 
по турското семе, а гонеше Дончо, та неговата майка беше умряла 
при раждането! 
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Въпросите притичваха един през друг в главата му, без да се 
спират. Нито един от тях нямаше отговор, но някакво дълбоко и 
тъмно чувство се появи из Дончо, тръгна да шета и не му даваше 
мира. Ако дойдеше баща му, както беше казал, всичко щеше да се 
разбере. 

Дончо Златков лежа дълго и безпаметно, без да знае какво ми-
сли, в някакво полупомътнено състояние, в което всичко се гонеше 
и стана на преплетено кълбо, дето не можеш да го размотаеш. Но-
щта сякаш бе започнала да преваля, когато чу тихите викове на 
баща си:

– Сине! Сине! Дончо! 
Дончо скочи, промъкна се до водата и още по-тихо отговори:
– Да дойда ли при теб, татко? 
– Не, не идвай, може да е някъде наблизо. 
– Ти ли ще минеш? 
– Не мога. Едва ходя. Иди долу, при брода. Там ще се видим. 
Дончо стигна дотам на един дъх. Пътеката вече се виждаше 

ясно, луната поглеждаше нетърпеливо между два облака. Дончо се 
питаше вече защо се бави толкова баща му, дали да се връща да по-
мага, когато го видя да иде. 

Едва ходеше. Дончо се втурна, премина реката на един дъх и го 
видя. Целият подут, с посиняло лице. 

– Какво има, татко? Защо си такъв? 
– Нищо, паднах по пътя. 
– Защо са ти подути и кръвясали очите? 
Ристо Златков мълчеше и гледаше в земята. Дончо го докосна с 

ръка по рамото и когато баща му вдигна глава, от упор го попита:
– Той ли те би? 
Баща му не отговори, само хлипаше. Неизразима жал и ярост 

едновременно изпълниха Дончо. Кръвта му кипна, той сви юмруци и 
беше готов да тръгне. 

– Не, сине, не – погледна го баща му. – Няма да ходиш там, ще 
те убие. 

– Татко! 
– Какво? 
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– Какво има, татко? 
Ристо Златков мълчеше и отново гледаше земята. Дончо хвана 

ръцете му. Трепереше. 
– Защо да ме убива? Какво съм му сторил? 
Баща му се разплака така, че приведените му рамене се разтър-

сиха от конвулсии. 
– Стана тя, каквато стана…Баба ти е мъртва. 
– Тя беше стара, татко. Бог да я прости. Дано Христос я вземе 

при себе си. 
– Бог? Бог! – заповтаря в някакъв унес баща му. – Кой Бог? 
Дончо се вцепени и усети студена пот да пролазва по гърба му. 

Тъмното чувство отново изпълзя от дълбокото и започна да пул-
сира. 

– …Всичко умря с нея…
Дончо мълчеше. Тъмното чувство го хвана за гърлото и не му 

даде да продума. 
– …днеска ни събра. Едва говореше вече. На мене почти нищо 

не ми каза. Само едно “Бог да те благослови за това, което стори! 
”. Тогава Сандо я попита какво съм сторил, та благославя мене, а 
тя му каза:”Това, което…ти…не можа да сториш…никога няма 
да сториш. Откъде взе толкова зло в себе си, Сандо? Само смърт 
около тебе…

– Що съм сторил толкова лошо, мале? – попита я. 
– Сандо, Сандо… – събра тя последните си думи. – Жена ти 

Кита, дето се хвърли в реката, ще изплува някой ден от Струма да 
те пита къде е отишло онова дете, с магарето. Защо, мислиш, се 
е хвърлила на същото място, Сандо? Защо я отнесе и нея водата, 
сине! Стига с тоя имот, Сандо, всичкият ти имот не струва кол-
кото това, че брат ти даде живот на Дончо и внуци има от него…
Какво като го взел оттам…добро е сторил на Господа. Децата са 
деца, Сандо, после са българи и турчета…”

– Как…как…во…говориш, татко? ! Как…как…во…говориш? 
Кой е турче? 
– Ти. 
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– – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Първи петли пропяха някъде по отсрещните ридове, а Ристо 
Златков продължаваше да седи неподвижно до главата на брат си 
Сандо и да гледа подпухналото му, посиняващо лице. Ристо бе поис-
кал да го донесат тук, в някогашната колиба, където бяха израснали 
двамата. 

Новата къща на Сандо долу, в ниското, му беше чужда. Един, два 
пъти беше влизал само в нея. Тази къща там беше само за Сандо и 
приятелите му от последните години – все знатни хора от Петрич 
и Свети Врач. 

Какво като бяха знатни? Нищо. Дойдоха днес с кабриолетите 
си, потюхкаха, поцъкаха с език заради змията, па седнаха отново в 
кабриолетите си и си отидоха, откъдето бяха дошли. 

От години Сандо живееше сам, като единак. Жена му, Кита, 
милата снаха, отдавна се беше хвърлила с един камък на шията в 
Струма. Защо го беше направила, тя си знаеше, не беше казала на 
никого, само Ристо усещаше какво я е накарало да го направи. 

И сега беше тя пред очите на Ристо. Макар и удавена, си беше 
останала същата Кита, сякаш спеше. Само синджирът беше оста-
вил следи по шията й, не беше искал да я пусне водата да я отнесе, 
искал беше камъкът да я задържи тук и да го сложат него отгоре, 
на гроба й. 

Нямаше и месец от смъртта на турчето, на Ремзи, когато се 
случи. Нищо не се намери от Ремзи, само магарето му малко по-на-
долу, заровено в пясъка. То толкова и търсиха – само за очи. Сандо 
се кълнеше пред всички, че ще го намери това момче, където и да 
е. Дано е живо, а ако се е удавило, ще го погребе като хората. После 
започна да казва, че сигурно така му е било писано на Ремзи. Всичко 
затихна. Кой имаше край себе си Ремзи, че да го търси! 

Кой ли! Сандо спеше нощем при стадото край Струма, той чу 
на няколко пъти тихият глас на невестата Кита да търси край 
водата малкия Ремзи. Видя я, тя също го видя, но не се страхуваше 
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от него. Как да иде Ристо да й каже да спре да търси, да й признае, 
че Ремзи е мъртъв, когато знаеше, че очите й все в него бяха преди. 
Снахо Кито, снахо Кито, мила душо майчина, ке си мълча, не мога 
още мъка да ти притуря. 

Така и не отиде при нея в черната тъмница Ристо, не й каза край 
водата да не търси вече Ремзи, че Ремзи беше заминал някъде много 
далече, откъдето нямаше връщане. Не й каза, но тя го беше усе-
тила. Спря се на мястото, дето Сандо удари Ремзи, и не се отлепи 
повече. Кито, Кито, Ремзи, Ремзи, майко мила…

Стекоха се хора отвсякъде, целият Огражден сякаш дойде да 
я погребе, да я изпрати натам, където беше тръгнала, че нали, ако 
някой не може да се върне отнякъде, другият може да отиде при 
него. Жените плачеха с глас и припяваха, мъжете мълком пълнеха 
очите и тайно ги отриваха с ръкавите си, като неудобно се гледаха 
един друг. 

А Сандо? Сандо беше направо разкъсан. Щураше се насам – на-
там, скубеше косата си, взе по едно време пушката да се гърми. 
Едва го удържаха. Трима мъже от най-здравите само него гледаха. 
Какъв плач, какъв вой беше, като я понесоха! 

Защо, Господи, взе тая невинна душа на праведница? Не беше из-
държала тя на бездетството, не беше издържала. Сама бе сложила 
край на всичко, самоубила се беше. А на никой дори не му мина през 
ума, че за самоубийци няма място в гробищата. Само поп Стоил го 
спомена с половин уста, но толкова гневни погледи за миг се стова-
риха върху него, че веднага се разкая и се съгласи. 

Пак там, на гробищата, братът Сандо сякаш беше онемял. 
Само хълцаше с червени очи, краката не го държаха, та мъжете око-
ло него почти го носеха. Дори Ристо, с едната ръка държеше Дончо, 
с другата на Сандо помагаше. Когато дойде времето да се спуска 
тялото, Сандо падна в краката на Кита, извика дваж:”Прости! 
Прости! ” и щеше да се свлече в изкопаната земя, ако не го бяха 
хванали. 

Ех, брате Сандо, брате Сандо, защо трябваше така да става, 
брате Сандо? Какво му е на този свят, та всичко отиде на болно! 
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За злокобната нощ преди години в Гюргево Ристо Златков не 
знаеше що да каже. Какво беше ставало вътре, в селото, зад гър-
ба му, той не беше видял. Чул беше после, макар и само подхвърле-
но тук – таме, и още потръпваше. Лошо се беше случило, но война 
беше отминала. По Огражден много бяха търпели лошото на тур-
ците и тая нощ на кърлежи бяха отмъщавали. Ристо не можеше да 
разбере оправдава ли брат си, но поне го разбираше. Нали и татко 
им беше утепан! 

Но жълтицата, която му бяха дали тогава, пазеше в единия ъгъл 
на колибата. Много рядко я поглеждаше обаче, като че ли не той я 
гледаше нея, а тя него. Страхуваше се от тая жълтица. 

Смирен беше сега братът Сандо, смирено и кротко държеше в 
изстиналите си ръце горящата свещ, но кой не знаеше колко буен 
беше Сандо, кой не знаеше, че никой не може да го спре приживе! 
Както мразеше турците, как ли само се беше изляла тази омраза? 
Ристо се мъчеше да си представи, но от гледката пред очите му 
излизаше само ужас, от който потръпваше. Сандо, Сандо, брате! 
Имаше сила за петима, а ярост за два пъти по толкова. Колко пъти 
беше отнасял пердаха и самия Ристо, но не се сърдеше сега. Каква 
файда вече. 

Но за другото, за Ремзи, Ристо Златков не можеше да забрави. 
Гърчовете на умиращото момче бяха пред очите му и сега, когато 
гледаше затворените клепачи на Сандо и знаеше, че благочестиви 
мисли трябва да го спохождат. 

– За мъртвите или добро, или нищо. Нали така, Господи! 
– Мълчи си тогава, Ристо. 
– Мълча, Господи, но не мога да го забравя. 
– И не можеш ли да простиш? Нали ти е брат! 
– А ти ще му простиш ли, Господи? 
– Не се меси в божите работи, Ристо. Дядо Господ си знае ра-

ботата. 
– Дядо Господи, разберете се с турския Господ, щото турче 

беше това дете. 
– Ех, Ристо, Ристо, ама че си и ти. Господ е един за всички. Пък 

за деца няма Христос, няма Мохамед, всичко е едно. 
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– Е, харно тогава… – успокоено повдигна очи Ристо към прозор-
чето на колибата и видя дядо Господ да се отдръпва от него. 

Види се, отиваше да разговаря със Сандовата душа оттатък. 
Какво ли щеше да отговаря Сандо? 

Ристо Златков погледна пак към брат си. Дали Сандо отговаря-
ше нещо оттатък, на оня свят, Ристо не знаеше, но тук мълчеше, 
скръстил строго ръце. Свещта в тях догаряше и Ристо стана да я 
смени. Ех, брате Сандо, брат брата не храни, тежко му, който го 
няма. 

Днес беше окъпал тялото му, беше го преоблякъл за дългия път 
нататък. Всичко сам. Брат беше това. Брат, който така направи, 
че животът на самия Ристо рухна изведнъж. Годините бяха градили 
нещо, слепвано сламка по сламка, а то се срути за миг, за миг обща-
та колиба се разцепи на две, като от светкавица ударена, та изгоря 
на барут. 

Запиля се някъде по Гръцко Дончо, от лошо по-лошо се чуваше 
за него. Тоя пребил, оня пречукал, докато накрая затрили и него. Кой 
крив и кой прав? Имаше ли крив и прав, Господи, та остави жена си 
сама, защо остави децата си без баща, та само побратимът Мила-
дин се осмеляваше насред всеобщата омраза да помага. 

Хайде кажи, Господи! Кажи и ти, брате Сандо, защо го подгони, 
защо искаше да го убиеш? Толкова пакост ли ти беше сторил? Защо 
не ме попита мене какво ми е било да го отчувам това дете от една 
мръвка месо, та се хвърли върху ми, да смачкаш и мене, брат ти? 
Защо милата, чиста душа Кита се хвърли в реката, та те остави 
сам, единак? А не живееше ли като единак и дотогава? 

И дотогава, и досега. Колко вдовици и колко неженени още ми-
наха покрай тебе подир смъртта на Кита, всичките са искали да 
ги вземеш, ако не за друго, заради парите ти. Колко жени от града 
идваха, да видят уж как я караш сам, пък да измислят нещо и да 
останат да пренощуват в твоята къща, да те докоснат с ръка. Не 
и не. Не, не и не. 

Сандо, Сандо – брате мили, брате лош…
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Ристо Златков заплака отново тихо и кротко, както беше пла-
кал целия ден. От утре нататък друго щеше да бъде. Още по-лошо. 
Брат брата не храни, тежко му, който го няма. 

Стана покрай братовото тяло, попипа с ръка сварената пшени-
ца, погледна пак към прозорчето и замръзна. Гледаше го…? ! 

Колко мъртви ще ми изпратиш днес, Господи? 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – 

На прозорчето се почука. Отмина малко време и се почука пак. 
Ристо гледаше в побелялото лице на брат си и се молеше час по-ско-
ро да се съмне, та да свърши всичко. 

Какво ли не се навърта нощем около място, където мъртвец 
лежи! Идват всякакви тъмни сили и искат да вземат душата му, да 
я отведат със себе си. Нека си чукат отвън, нека мяукат с гласа на 
кукумявки, нека вият някъде с глас на вълк. Ристо няма да отвори. 

До съмване има още време, време на вили – самовили. Ще се пре-
стори някоя на котка, ще дойде да прескочи Сандо и той ще вам-
пиряса. Нека си чукат отвън, които си искат, Ристо знае себе си, 
няма да отвори. 

На прозорчето обаче отново се почука, а и глас някакъв се чу. 
Сигурно идеше някой близък да го смени край мъртвия, а недоспали-
те, зачервени Ристови очи го правеха да прилича на сина, който се 
затри по Гръцко. 

Ристо стана, пристъпи към прозорчето и погледна навън. Беше 
тъмна нощ, ниски облаци бяха надвиснали над Огражден. На прозор-
чето нямаше никой. Сторило му се беше само. Ристо разтърка очи-
те си и тръгна отново към средата на колибата, за да седне край 
ковчега на Сандо. 

Още не беше седнал и отново се похлопа. Този път не на прозор-
чето, а на вратата. 

– Кой е? Кой си ти? – уплашено извика Ристо. 
Отвън се мълчеше. 
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– Кой си ти? Защо идеш? – извика отново Ристо и доближи до 
вратата. – Който и да си, върви си, не виждаш ли, че тук има мърт-
вец! 

Отвън нещо се отърка от тръстиката, с която беше покрита 
колибата. Ристо усети, че беше отново покрай вратата. 

– Ако си човек, върви си с добро, че пушката е в ръцете ми! 
– Пушката не е за тебе! – прошепна гласът отвън. – Пушката 

е за други. Излез навън! 
– Ти кой си? 
– Излез. Ще ме видиш. Лошо на тебе няма да ти сторя. 
Боже Господи, дори и шепотът отвън като че беше на мъртви-

ят вече Дончо. 
– Върви си с добро, човече! – опита се да изръмжи той. 
Онзи отвън се разсмя с глас. Удари по вратата и ясно, отчет-

ливо рече:
– Излез ти. Лошо няма да ти сторя, нали ти казах. Отдръпвам 

се на поляната, да ме видиш, че съм аз. 
Нямаше нужда да го вижда. Ристо ли нямаше да познае гласа на 

сина си, на Дончо! 
Господи, ти можеш всичко! Благодаря ти, Господи! Дончо беше 

жив и беше дошъл да го види тук, в колибата с мъртвия брат. Ти 
можеш всичко, Господи, курбан ще ти сторя, че си го спасил и го 
доведе. Всичко по старому ще…

Ристо отвори вратата и видя по средата на поляната Дончова-
та фигура. Хвърли се към него да го прегърне, но Дончо се отмести 
встрани и ръцете на Ристо останаха празни. Замръзна, сякаш го 
удари някой. 

– Доне! Що има, чедо? 
– Ти знаеш по-добре, че не съм ти чедо! 
– Доне, как да не си? Аз те отчувах! Аз съм, Ристо! – усмихна 

му се той. 
– Не си ми баща, ти казах! – още по-твърдо отсече гласът. 
Ристо замълча. Стоеше насред поляната, не знаеше къде да сло-

жи ръцете си. Взря се в тъмното, за да види по-добре Дончо. Разли-
чи само тънката, източена фигура, загърната в ямурлук. Минута 
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– две никой не проговори нищо. Дончо щракна огниво, запали цигара 
и за миг на тази светлина Ристо го видя – брадясал, изподран и с 
пищови на пояса. 

Изведнъж усети, че краката няма да го задържат, олюля се, 
тъмни кръгове преминаха пред очите му. Започна да се свлича, ко-
гато Дончо се хвърли към него и силни мъжки ръце го хванаха за 
раменете. 

– Какво ти е! – надвеси се Дончо над него и го гледаше като …
син. 

– Нищо, Доне. Ей така, изведнъж…Много ми се събра днес. 
– Искаш ли малко вода? 
Дончо свали манерката си от пояса, извади капачката, подаде 

му я да пие, а с остатъка от водата напръска лицето му. Ристо се 
почувства по-добре. 

Мислите отпреди малко пак дойдоха в главата му – това беше 
Дончо, неговият син, разсърден, лют, буен, но неговият син. Дончо 
ли не знаеше как Ристо го беше отгледал, как не се беше отделял от 
него нито за миг, как Ристо му даде живот. Вярно, сега Дончо беше 
разбрал страшната истина за себе си, но полека нещата щяха да си 
дойдат на мястото. Ристо щеше да му прости, Дончо щеше да му 
прости, а може би и на Дончо щяха да му простят. Кръв е, ще я раз-
береш. Щеше тогава Дончо да намери Вена и децата, да ги отгледа. 
Децата умираха за него. 

Ристо се усмихна в тъмното за първи път днес, но скри усмив-
ката си в длан. Дончо го видя, че се усмихва, наведе се по-близо до 
него и попипа челото му. 

– По-добре ли ти е сега? 
– Да. Премина ми. 
Дончо го подхвана за ръцете под мишниците и го изправи като 

дете. Да имаше как всичко това да продължи, синът отново да бъде 
до него. Сигурно имаше как, моля ти се, Господи, помогни! 

– Сега слушай! – чу Ристо вместо това. – Иди си веднага в на-
шата колиба. 

– Не мога, Доне, работа имам тука. 
– Каква е тая работа? 
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– Брат ми умря днес, чичо ти. Няма ли да запалиш свещ на чичо 
си? 

– Ще му запаля, затова съм дошъл. 
Радостна изненада се разля в очите на Ристо и ги напълни с вла-

га. 
– Влез. Ела с мене. 
– Не! Няма да влизам нито аз, нито ти. 
– Доне! Мъртвец е вътре! Котка ще влезе, ще вампиряса. 
– Тепърва няма да вампиряса. Той си беше вампир. 
– Млъкни, Доне. Чичо ти беше. 
– Чичо ли? Ха – ха – ха – засмя се злобно Дончо. – Огън да го 

гори! 
– Ти…за какво си дошъл? – обърна се към него Ристо, вече от 

вратата на колибата. – Мъст ли дириш? 
– Не влизай вътре, ти казах! – кратко и злобно отвърна Дончо. 

– Лошо ще стане! 
– По-лошо от това, едва ли…каза почти на себе си Ристо и по-

нечи да затвори вратата отвътре. 
– Не влизай, чуваш ли! – хвърли се към него Дончо и отново го 

хвана за раменете. – Моля ти се, не влизай…
– Що…мигар? ... 
– Върви си оттук! Върви си в нашата колиба! 
– Няма да тръгна. 
– Не! Ще тръгнеш! Аз работа имам тука. 
– С мъртвец! 
– Не ме интересува, че е мъртвец! Аз съм дошъл за него. И други 

мъртви има. 
– Колко души зяноса, колко погуби вече, Доне? – погледна го Рис-

то в очите, но срещна само злобен пламък. – Колко човека се отидо-
ха зян от твоята ръка! 

– Моите аз ги знам. Вашите – ти ги знаеш. Нали и ти си бил 
там. 

– Кои са твоите и кои са нашите? 
– Стига си питал! – изкрещя Дончо. 
– И сега – какво? – не се предаваше Ристо. 
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– Сега! Ти ме питаш за сега! 
Ристо стоеше до вратата на колибата и чакаше. Беше заста-

нал с гръб към запалените свещи вътре и с лице към тъмното, в 
което беше Дончо. 

– Няма ли да се наситиш вече, Доне! 
– Колкото се беше наситил тоя, дето лежи мъртъв зад тебе! 
– Добре видиш, той вече е мъртъв! 
– И други са мъртви и не са отмъстени. 
– Как ще отмъстиш на мъртвия? ! 
– Махни се от вратата, ти казах! Върви си в нашата колиба. 
– Няма да мръдна оттука! – подпря се Ристо на каменния зид. – 

Хайде, давай, каквото си решил. 
– Пак ти казвам, на теб лошо няма да ти сторя. Само се махни 

от вратата. 
– Вълк ли съм отчувал, Доне? 
– Махай се! Ще ме вкараш в грях! – пристъпи още по-близо Дон-

чо и започна да рови из силяха си, дето беше огнивото му. 
– Грях ли! Хайде, войводо! Хайде, давай! 
Дончо посегна за миг към силяха, после бързо вдигна ръката си. 

Стоеше на половин метър от Ристо и го гледаше с широко отворе-
ни очи, без да мига. Нищо нямаше вече в тези очи. Погледа го някол-
ко мига, надникна отново вътре в колибата и Ристо видя злобата 
отново в очите му, злобата и яростта. 

– Махай се, ти казвам, за последно! Голяма свещ ще запаля на 
брат ти! 

– Хайде пали, войводо! – усмихна се с единия ъгъл на устата си 
Ристо Златков. – Пали! Юнак съм отгледал…

Обърна се, влезе в колибата и затвори вратата. Дончо чу как я 
залоства отвътре. 

– Хайде, Дончо! Хайде, сине, пали! – не спираше Ристо да вика 
отвътре. – Запали баща си, огън да го гори…

Дончо се втурна замаян към врата, опита се да я отвори. Отвъ-
тре Ристо държеше резето с ръце и продължаваше да вика:”Хайде, 
пали! Пали, сине! Нека изгоря! ”
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Нямаше накъде. Ристо Златков го беше отгледал, но сам избра 
всичко. Сандо трябваше да изгори и пепел да не остане от него, как-
то нямаше и от Дончовите родители. Какво значение имаше, че ще 
подпали мъртвец, когато кръвта вика от Гюргево? Нищо не тряб-
ваше да остане от Сандо. 

А от Ристо Златков? Ристо беше свободен да бяга, както е 
бил свободен и тогава, в Гюргево. Той сам избра вътре, в колибата, 
в огъня. 

С треперещи ръце Дончо Златков извади огнивото от пояса си 
и удари кремъка. Припламна искра. Приближи огнивото до тръсти-
ката по покрива на колибата и удари отново. Тръстиката запуши, а 
след малко пламък лизна по всички посоки. 

Дончо се върна на поляната, обърна се на изток, падна на земя-
та, подпря ръце и започна да докосва пръстта с главата си. Гъст, 
лютив дим започна да се стеле около него. Отвътре се чу пресекли-
ва кашлица. Когато Дончо се изправи, цялата колиба гореше. Никой 
вече не кашляше, но се чу тъп удар. Изглежда, гредите на пламнала-
та колиба започнаха да падат. 

Тогава Дончо се хвърли върху вратата с цялото си тяло, откър-
ти я с пантите и влетя в огъня. Близо до вратата намери гърчещо-
то се тяло на Ристо Златков, хвана го за раменете и затегли навън. 
Ристо беше вече не на себе си, но дишаше. 

Дончо го метна на гръб и тръгна из тъмното. 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Втори петли пропяха някъде наблизо. Мирис на изгоряло доне-
се нощният въздух отнякъде. Дончо Златков седеше в колибата на 
Стефан Запров, пушеше свита в хартия цигара от стрит на ситно 
тютюнев лист и разглеждаше силяхлъка си. 

Не му бяха нужни сега пищовите, пушката в ъгъла на колибата 
беше още по-непотребна. Двата арнаутски ножа стояха закачени 
на колана и чакаха. Идеше и техният ред. 
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На вратата отвън се похлопа. Дончо вдигна вежди натам, но не 
стана да отвори, нито попита кой е. На вратата трябваше да бъде 
побратимът Миладин. Както и беше. 

– Доне! – хвърли се още от вратата Миладин. – Знаех си, че ще 
се върнеш! 

– Влизай, побратиме, влизай! – изправи се Дончо Златков. – Кол-
ко време те чакам да се видим. Домъчняло ми е за побратим. Дойде 
най-после. 

– Нали по втори петли беше казал, Доне! – усмихна се широко 
Миладин. – Втори петли пропяха и аз идвам. 

– Харно…Харно, побратиме…Така е. 
– Къде се изгуби, Доне? Какво ли не се чу! – прегърна го пак Ми-

ладин. 
– Вярно е, побратиме, какво ли не се чува! – отвърна Дончо с 

крива усмивка. 
Миладин, усмихнат целия, не я видя. 
– Хайде, разправяй, Доне…Сигурно много си изпатил…
– А, много…
– Какво ти стана така изведнъж? Изведнъж изчезна, какъв ли 

не те приказват! – не преставаше да го обгръща с топлите си очи 
Миладин. 

– Така ли! Какъв, побратиме? – присви очи Дончо. 
– Право да ти кажа, всякакъв. Колко хора си избил, колко си по-

чернил, колко са те проклели. Много от тях дори не те познават, 
но те мразят до смърт. 

– Че защо бе, Миладине? – процеди през раздалечените си предни 
зъби Дончо Златков. – Какво толкова съм им сторил? 

– Не знам и аз, побратиме. Но каквото лошо е сторено през 
последните няколко месеца, все на тебе го пишат. Все е Дончо Зла-
тков. 

– Ами ако не е Дончо Златков? 
– То и аз това им казвам, ама кой ти слуша! 
– Щото може и аз да съм, но да не е Дончо Златков! – и диво се 

засмя. 
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– Ти какво… – недоумяващо го погледна Миладин. – Да не са те 
ударили по главата? 

– Харно де, харно… – пак се съгласи Дончо. – Може и така да 
е…

– Кое? – подозрително го погледна Миладин. 
– Виж го ти моя побратим Миладин! – прегърна го през рамене-

те Дончо. /Не миришеше на жена/. – Виж го ти…
– Дончо! – изправи се Миладин срещу него. – Побратим си ми, 

но ти не си вече тоя Дончо, който аз имах за побратим. Ти другояче 
гледаш, не като побратим. 

– Как гледам, побратиме? – понамести силяха Дончо и се опита 
да се усмихне. – Лошо ли? 

– Е, лошо. 
– Остави това, побратиме. Кажи какво прави жена ми, как са 

децата? Харно били, казват…
– Харно? ! Не ти отива да се майтапиш, Доне! Майтапиш ли се 

или се подиграваш! 
– Що? 
– Защото на децата ти очите им изтекоха по тебе. Защото 

постоянно питат къде си и няма ли да си дойдеш. Те чуват това, 
което се говори за татко им. Другите деца вече ги замерват с ка-
мъни. 

Дончо нервно се хвана за поясока. 
– Че защо, Миладине? 
– Виж какво, Дончо! – изправи се срещу него Миладин. – Малко 

хора в тая планина ще се осмелят да ти го кажат, затова аз ще ти 
го кажа, като побратим. 

– Хайде, кажи го – не се стърпя Дончо. 
– Дори не можеш да си отговориш сам – погледна го Миладин. 
– Давай де, давай! – мрачно го гледаше Дончо. 
– Зъл дух влезе в тебе от няколко месеца насам. Ти не си ти! 
Дончо гръмогласно се разсмя. Смехът му не беше весел още от-

начало, но в края премина в нервен тик. 
– Вярно е, Миладине, аз не съм аз. 
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– Не ми се подигравай пак. Побратим съм ти, грях вършиш. 
Много работи нямат прошка. 

– Прошка ли? Нямат, прав си. 
– Нямат, видиш ли, побратиме…
– Видя, видя…А какво прави жена ми, Миладине? 
– Какво? ! Че иди я виж, побратиме! Що питаш мене? 
Дончо погледна изпод вежди, помълча малко и отново се съгла-

си. 
– Харно де, харно, ще отидем заедно до в къщи. 
– Аз за какво съм ти? 
– Нали помагаш от толкова време! Нали ми помагаш! 
– Колкото съм могъл, съм го сторил. Никога не съм вярвал, че 

ще те затрият. Знаех, че ще се върнеш. Харно е за децата ти, че си 
дойде. 

– Аферим, побратиме, благодаря, че си ме чакал. Да ходим сега 
в къщи, да се почерпим, че отдавна не сме се видели. Хайде, води! 
Забравих вече тукашните пътеки. 

Тръгнаха. 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Миладин напред, Дончо след него. До селото имаше около час 
път, а по-пряката пътека още по-малко. В тъмната нощ всеки от 
тях вървеше като в ден – всяка пътека, всеки камък, всеки хвойнов 
храст им бяха познати. 

Миладин се обръщаше отвреме – навреме назад, за да види след-
ва ли го Дончо. Толкова тихо стъпваше вече Дончо, че не можеше да 
го чуе ходи ли, или е вече спрял. Усещаше го зад себе си и продължа-
ваше. 

Какво щеше да прави оттук насетне Дончо със семейството 
си, Миладин не знаеше. Прехвърляше наум нещата и така, и иначе – 
за Дончо вече все нямаше място в Богородица. Толкова золуми беше 
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направил последните няколко месеца, толкова беля имаше зад него, 
че никой нямаше да го търпи сега, ако рече да се върне и да бъде та-
къв, какъвто го знаеха от по-рано. 

Всички се страхуваха от него сега. Бяха готови да изпълнят 
каквото и да е, но това беше страх. Страх, защото Дончо не се за-
мисляше за нищо, не се интересуваше от нищо, не се трогваше от 
нищо. Дяволът влезе в него и го хвърляше насам – натам, но все в 
лошо. Колко хора само пропищяха, колко черни забрадки се сложиха! 

Само Дончова работа ли беше или и други струпваха връз него 
своите грехове, Миладин не знаеше. Но че беше и Дончо, в това беше 
сигурен. Тоя кръвясал поглед говореше достатъчно, тоя кръвожа-
ден поглед го издаваше. 

Говореше с побратим, а мислеше за друго. Отиваше да види де-
цата си в Богородица, а нещо лошо кроеше. Добре го познаваше Ми-
ладин, не можеше да се излъже той за Дончо. 

Бяха заедно от съвсем малки. И колибите им бяха наблизо, и жи-
вотът им съвсем еднакъв – беден, с по една кора хляб и парче сирене 
за цял ден. Тичаха подир няколко кози, заедно гонеха гущери, заедно 
ровеха по лисичите дупки. 

И друго им беше еднакво. Дончо беше без майка, Миладин расте-
ше без баща. Охтиката беше прибрала баща му, когато Миладин е 
бил съвсем малък. Той съвсем смътно си го спомняше и дори не беше 
сигурен дали детският спомен не е взел нещо и от някой друг. 

Целият живот на Дончо премина пред очите на Миладин, цели-
ят живот на Миладин премина пред очите на Дончо. Заедно бяха и 
в игрите, и в мъката, и в бедността. Затова тази рязка промяна в 
Дончо попари Миладин. Много време той не вярваше на хорските 
приказки, много пъти се кле пред хора, че не е възможно Дончо да 
стори такива неща, няколко пъти скача на бой заради своя побра-
тим и много бой изяде, че го защитаваше докрай. 

Побратимът Дончо станал разбойник! В това Миладин нито 
вярваше, нито искаше да вярва. Нека хората говорят, каквото 
щат – те за кого ли не говорят. Миладин познаваше Дончо толкова 
добре, че никой друг не можеше да го убеди в нещо друго. 
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Промяната в Дончо си остана за него колкото болезнена, тол-
кова и необяснима. Но необяснима беше тя за всички по Огражден – 
довчерашният Дончо, който зло не беше сторил никому, сега убива-
ше, без да му мигне окото. Черна магия беше направила някоя стара 
врачка, ама каква беше тая черна магия, която толкова време го 
държеше, че го правеше и още по-черен за всички, колкото време 
минаваше. 

Миладин не знаеше какво да мисли. Дано сега, като види децата 
си, тази Дончова черна магия да се строполи и старият побратим 
да се осъзнае къде е и какви ги върши. Инак, сега беше по Лебниш-
ката кория, но главата му другаде беше. Само децата, само Ристо 
и Мара можеха да го умилостивят и отново да стане човек. Само 
децата можеха назад да върнат черния дявол и да го сторят човек 
наново. 

Миладин по-добре от всеки друг знаеше колко е привързан Дончо 
към децата. Затова вървеше напред и радостна тръпка от близка-
та среща започна да стопля душата му. Как само щяха децата да се 
хвърлят на врата му, как Вена щеше да е щастлива, че се е прибрал 
най-после и дома си е намерил. 

– Да ти кажа, побратиме, не знам как стана това с тебе – обър-
на се Миладин по едно време назад. – Тука даже говорят, че си ял 
от някакво лудо биле, от него си се отровил и пяна на устата ти 
излиза. 

– Не питай нищо сега, Миладине. Всичко ще разбереш, като 
стигнем Богородица и ни отворят портата! – отвърна тъмното 
зад него. 

– Ама, поб…
– Хайде де, нали ти казах да не питаш! Още малко има, ще раз-

береш. 
Миладин млъкна и тръгна отново. Бяха изминали близо полови-

ната път, петнайсетина минути оставаха до селото. Какво щеше 
да разбере в Богородица, той не знаеше. А дали беше и толкова ва-
жно. По-важното беше, че наближаваха селото, където Дончо го 
чакаха децата му и жена му, а лудото биле не го оставяше. Дано му 
помогнат децата, че лошо я караха без него. 
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Дончовата жена, Вена, не издаваше какво й е. Твърда жена беше, 
трудно сълзи ще видиш на очите й. Тичаше с мотиката, 

на парчета се разкъсваше, за да има хляб за децата. Но децата…
децата бяха вече като малки зверчета. Само очите им блестяха. 
Не говореха с никой, освен с дядо си Ристо и с майка си, дори на 
Миладин не винаги отговаряха, когато нещо ги попита. Заради тях 
той гледаше да помогне, с каквото може, че и неговото дете не 
беше облечено и нахранено кой знае колко. Добре, че Ристо и Мара 
другаруваха с Миладиновия син, Божин, заедно бяха и в игрите, и в 
мъката. Та Божин само две години беше по-голям от Мара, на един 
акъл бяха. 

А Дончо беше му побратим от близо петнайсет години. Да 
бъдеш побратим в Огражден, това значеше да си нещо повече от 
брат. Родният си брат ти не можеш да избираш, той идва от само 
себе си, ако не те е изпреварил и вече те чака. 

Но побратимът! Побратимът съзнателно си го избираш. Той 
е другият ти. Тежка клетва свързва побратимството, непомерно 
голям грях е да я нарушиш. 

Тежка клетва свързваше и тях двамата, още от онова време, 
когато четири – петгодишният Дончо се подхлъзна и падна в при-
дошлата Струма. Побратим не се става от нищо и не се става за 
нищо. В беда ли е той – бедата е толкова голяма и за теб самият. 
Побратим те прави попът, но нищо не може да разтрогне побра-
тимството. То е вътре, в теб. 

Затова Миладин крачеше напред и не знаеше що да каже. Това 
лудо биле в Дончо го смазваше като камък на шията. 

– Няма ли да има край това лудо биле, Дончо? 
– Що има? Защо пак спря, не бързаш ли да стигнем! 
Миладин млъкна отново. Ех, побратиме, побратиме, на побра-

тим ръка не се вдига, колкото и да са непремерени думите му. 
Дончо гледаше Миладиновия гръб пред себе си от двайсетина 

минути, а решението беше взел още вчера. Тогава, когато му под-
хвърлиха как в ден и нощ Миладин се грижел за семейството му в 
Богородица, не само за децата. Сега Вена щеше да покаже с дейст-
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вията си вярно ли е всичко това. Ако не беше вярно, Миладин щеше 
да си върви по пътя, ако беше вярно – прошка нямаше да има. 

Можеше ли да е вярно всичко? Сигурно можеше. Щом така му 
подхвърлиха в Дамяница, сигурно имаше защо. Толкова ли е нахранил 
Миладин своето дете, та ще гледа денем и нощем за неговите! Тук 
я имаше някаква и тя щеше да излезе наяве. Ако Вена…тогава ясно, 
ако тя…тогава ще видим. Вено, Вено, кръв гяурска…

Ожениха се с Вена преди няколко години, ожениха се, както ста-
ваха женитбите по Огражден. Дончо почти не беше я виждал без 
мотика в ръка и каквато беше едра и кокалеста, сигурно прекопава-
ше нивата без усилие. Постоянно беше я с майка си, я с баща си или 
с някое от братчетата, което ситнеше подир нея с комат в ръка. 
Тя беше най-голямата и сякаш влачеше всички на гърба си. 

Дали беше тръгнала вече по седенки, Дончо не знаеше. И той 
самият не ходеше още по тях. С мотика не се ходи по такива мес-
та. 

Баща му Ристо обаче я видял, загледал я каква е мома, говорил с 
баща й и една вечер му каза:

– Дончо! Време е вече да те женим! Я какви мустаци са ти на-
боли. 

– Е па… – потърка носа си Дончо и се изчерви. 
– Има ли някоя мома да ти харесва? 
– Е то… – почеса се Дончо по тила и гледаше земята. 
– А има ли някоя тебе да те харесва? 
– Е, ами… – потъваше Дончо в земята от срам. 
– Има една мома, която те харесва, сине! – наведе се към ухото 

му баща му, като започна да му шепне. – Има такава мома и е от 
нашата си черга. Когато баща й казал за тебе, тя също казала”Е, 
ами…”

– Ама и баща й ли знае? 
– Знае, как иначе! Аз говорих с него. 
– Коя е, татко? – не искаше да издаде вълнението си Дончо, но 

то изби по ушите му и ги направи червени. 
– Вена, Подолинската Вена. 
– Оная с мотиката ли? – вдигна най-после очи Дончо. 
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– С мотиката я, с мотиката. Ти да не искаш някоя от ония 
шаврантии в ниското, дето пият тютюн и ракия! 

– И – и…кога? 
– В неделя. Разбрахме се с татко й. 
Така се ожениха – Дончо беше по това време на шестнайсет, 

Вена на четиринайсет. Поп Стоил отначало отказа да ги венчае, 
че били малки, та Ристо Златков продаде две овци, плати глоба 
на църквата и ги венчаха. Току преди поп Стоил да ги венчае, баща 
му Ристо го погледна в очите, а неговите бяха пълни с влага, и му 
каза:”Прощавай, сине, ако греша. Остарях вече, капнах. Не мога вече 
да съм и баща, и майка! ”

Дончо Златков погледна пак приведения гръб на Миладин и запо-
чна да си повтаря:”И баща, и майка! Ни баща, ни майка! ”Ляв крак 
– “И баща, и майка! , десен крак – “Ни баща, ни майка! ”Думите 
кънтяха в ушите му, когато чу Миладин да казва:

– Да ти кажа, побратиме, не знам как стана това с тебе? 
Лудо биле ли? Пяна по устата ли? Някогашните думи на Ристо 

Златков “И баща, и майка! ”изпаднаха някъде в тъмното и започна-
ха да се редуват с “Лудо биле! ”. ”Ни баща, ни майка! ”, ”Лудо биле! 
”;”Лудо биле! ”, ”Ни баща, ни майка! ”. 

– Не питай нищо сега, Миладине, всичко ще разбереш, като 
стигнем Богородица и ни отворят портата! 

Всичко щеше да стане ясно още на портата. Ако Вена отворе-
ше на Миладин среднощ, вярно ще бъде. Ако го отпрати да си върви, 
тогава и Дончо ще се обади. 

– Ама, поб…
Стига приказки, Миладине, стига си питал, ако ти отвори, ще 

разбереш. Ще разбереш и ти, и тя. 
Вена с мотиката! С тая мотика си направиха къщата в Бого-

родица, с тая мотика бъркаха калта, за да измажат плета. Види се, 
не е била само мотиката, мотиката гяурска. 

И за това ли си ми бил побратим, побратиме? – вървеше в тъм-
ното отзад Дончо и държеше дръжката на арнаутския си нож. По-
братимът Миладин! 

А го беше обичал като брат! 
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Някога, преди години, Дончо се беше подхлъзнал на брега на при-
дошлата Струма и мътилката го отнесе в един въртоп. Нали па-
сяха козите си повече край реката, Дончо се беше научил да плува, 
но усещаше вече, че от този въртоп няма да излезе. Крещеше вече 
без сили и без глас, когато отнякъде дотича Миладин, намери бързо 
някакъв клон и му го подаде. 

С последни сили Дончо се вкопчи за него, Миладин беше обгърнал 
с ръце една млада топола за опора от брега и теглеше. Водата се 
въртеше страшно и теглеше Дончо в бездната, Миладин само му 
викаше:”Дръж се! ” и теглеше към брега. Вкопчан до посиняване и 
изплашен до смърт, Дончо смътно си спомняше вече как Миладин 
го извади от водата, как се събраха много хора, а накрая дотича и 
баща му – ни жив, ни умрял. 

Вечерта Ристо Златков извика баячка да му бае от уплах, мал-
ко след това дойде Миладин с майка си, после поп Стоил. Порязаха 
по един пръст на Дончо и Миладин, бликна кръв, обви ги двамата 
поп Стоил с лозови пръчки. Пи Дончо от кръвта на Миладин, пи 
Миладин от кръвта на Дончо. Бяха вече побратими. Побратим не 
се става от нищо и не се става за нищо. 

– Няма ли да има край това лудо биле, Доне? 
Ще има, Миладине, ще има, ако се правиш, че не бързаш да стиг-

нем. Тегли те натам, види се. Миладине, Миладине, толкова ти било 
побратимството, побратимството българско. Толкова голямо, че 
и в Дамяница вече знаят. 

На побратим ръка не се вдига. Няма да ти вдигна ръка, отдолу 
ще ударя. Тук не прощава нито твоят Господ, нито моя Аллах. 

Дано само децата да не са болни, дано му няма нищо и на Ристо 
Златков, в последния момент го измъкна от огъня. ”Ни баща, ни 
майка! ” – удари го в единия крак. ”И баща, и майка! ” – отвърна дру-
гият. Жал тръгна по жилите на Дончо, но той я прогони от себе си. 
Сега нямаше място за жал. 

Оставил беше човека, който го беше отгледал, в къщата на 
Сандо, в ниското, край Струма. След малко, каквото и да ставаше, 
трябваше да вземе децата и да ги отведе и тях там. Там трябваше 
да го чакат, докато свърши и другата работа в Дамяница, вземе 



-178-

парите и се върне. Тогава щяха да бягат – надолу, надолу по Струма, 
докато намерят хора от неговата семка. Тук вече нямаше място 
нито за него, нито за децата му. 

– Ето я Богородица, побратиме! – спря се пред него Миладин. 
– Ето я и твоята порта. Не се прави, че си я забравил. Оттук на-
татък си ти! 

– Похлопай ти, Миладине! – глухо, сякаш изпод земята отвърна 
Дончо. – Ще разберат инак комшиите, че съм се върнал. Похлопай 
ти…

– Като е така – завъртя главата Миладин – ще похлопам…
Похлопа веднъж, похлопа втори път. Най-сетне отвътре се чу 

сънен глас. Изплашена жена се обади:
– Кой е? Кой хлопа по това време? 
– Аз съм, Миладин, отвори да видиш кой ти водя! – прокашля се 

в шепата си Миладин. 
– Какво се е случило, Миладине – отново се чу женският глас, 

вече по-близо до портата. – Нещо лошо ли е, та хлопаш по това 
време? 

– Отвори, отвори, ще видиш. Твоят човек ти водя! Твоя…
Дон…

Портата се полуотвори. Миладин се опита да се отдръпне, за 
да пропусне Дончо да мине отпред, но усети между ребрата си хлад-
ното острие на ножа. Обърна се със сетни сили и видя изкривеното 
от злоба и ярост лице на своя побратим. 

– Значи така, кучко! – просъска Дончо Златков. – Значи вярно 
е, че отваряш на чужди мъже среднощ! Колко пъти си му отваряла 
досега, кучко! 

И замахна отново. 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Ристо Златков отвори очи в тъмното на оня свят и зачака Гос-
под да дойде и да го попита за всичко. Всичко щеше да му разкаже 
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Ристо, всичко, каквото си е. И за себе си, и за жена си, и за умрялото 
още неродено дете, за своя Дончо, за брата Сандо, за Ремзи, за тур-
ците и българите, за всички наоколо. 

Той щеше да разкаже всичко, пък нека Бог съди кой крив, кой 
прав. Нека Господ реши къде да го прати – дали в рая, дали в ада, дали 
пък няма да го остави на някоя пътека, пълна с чичоци, да посреща 
вечер някое стадо. 

Отворените му очи шареха из тъмното, чакаха да зърнат нещо 
от онова, за което приживе говореше поп Стоил, но все не идваше 
нито благият, строг старец с брадата, нито изпращаше някой ан-
гел да го придружи. Нямаше го и онзи, рогатият с опашката. 

Трябваше да му бъде леко на този свят, нали така говореше поп 
Стоил. Трябваше душата му да се носи из небесните простори, да 
се радва на божия свят, а край него ангелчета да пеят и да отгова-
рят на онова, което ги пита. 

Ристо щеше да ги попита къде е душата на Мара и на детето, 
което си остана без име. Щеше да ги попита наблизо ли е край тях 
душата на майка му Янинка, да ги наглежда какво правят и да им 
помага в нужда. 

Ако можеше, щеше да иска да види и Ремзи, да му каже, че той 
не е искал всичко това да стане, да му каже още, че няма значение 
дали едно дете е българче или турче. То е дете и за него всичко е 
еднакво. 

Но Ремзи едва ли щеше да срещне. Ремзи беше оттатък, в моха-
меданския рай. Нищо, приятелю Ремзи, дано поне там си щастлив! 

Какво още да иска Ристо Златков на този свят, другия? Ако и 
земните змии, дето хапят долу, живеят тук, то Ристо ще погледне 
онази змия със страхопочитание и ще признае, че от нея няма от-
ърване. 

А Сандо? Ех, брате Сандо…
А още нещо? Та поп Стоил говореше за какви ли не чудесии на 

този свят, за награда за всички мъки. 
– Я стига, Ристо! – отсече се сам той в тъмното. – Толкова 

ти стига. Да не си само ти тука, Господ само тебе да гледа. Толкоз 
народ има тука, ако всеки вземе да иска, къде ще му излезе краят. 
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Само да не го болеше толкова. Уж поп Стоил беше казал, че 
нищо няма да го боли, а беше го излъгал. Излъгал го беше и то яко. 
Всичко го болеше – и главата, и ръцете, краката, гърба. Едва мърда-
ше, а очите можеше да отвори само с пръстите на ръцете си. Ако 
ръцете усещаха нещо. 

Това май не беше рая, а ада. Всичко го болеше, а около него само 
огън. Огън в казана на ада…Само че защо този огън май не беше в ка-
зан, а в колиба. Отначало гъст, лютив пушек, който го задави. След 
това огън отвсякъде, после падна една горяща греда. След това…

След това нищо. Тъмница. Очите на Ристо Златков отчаяно се 
взираха в нея, дано съзрат нещо. Лека – полека започна да просветва, 
месечината бавно излезе из един облак. 

А, рече си Ристо зарадвано, и тук има месечина. Голям хитрец е 
тоя Господ, щом и тука има месечина. Нека види къде съм, по-лесно 
да ме намери. Иначе, току – виж се убол на някой чичок. 

– Е, Ристо, здравей сега! 
Ристо най-после го видя, цял в светлина, висок, много висок. И с 

бяла брада, която му стигаше до коленете. Господ идваше към него 
усмихнат и не стъпваше по земята, а се носеше леко над тревите, 
че дори и над хвойновите храсти. Ристо щеше да му извика да вни-
мава, да не убоде босите си крака от някой чичок, но тутакси видя, 
че дядо Господ лети и няма да се убоде. 

Чичоците бяха за хората. Господ стоеше над тях. 
– Ей, Ристо Златков, здравей, не ме ли чу? 
– Здравей, Господи. 
– Що не ми кажеш добре дошъл! 
– Аз мислех, че ти ще ми кажеш, Господи. 
– Не казва ли така този, който посреща? 
– Мислех, че вече си ме прибрал, Господи. 
Дядо Господ го погледна с благите си очи, поусмихна се и нищо 

не каза. Колкото повече гледаше в Ристо, толкова повече на Ристо 
му олекваше. Не го боляха вече нито ръцете, нито краката. Очите 
гледаха широко сиянието над тях и се разтапяха в него. 

– Още не ми трябваш горе, Ристо…проговори най-сетне дядо 
Господ. – Ти тука по ми трябваш. 
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– Лъжеш се, Господи, прости ми, че така ти говоря. Не видиш ли 
какво става? Никому не трябвам никъде. 

– Ако ти не трябваш, кой трябва, Ристо? 
– Никой ти не трябва, Господи. Лети си отгоре, що ти тряб-

ваме ние? 
Тогава Господ отвори дланите си над него и Ристо ги видя, цели-

те надупчени от тръни, както бяха надупчени от чичоци ходилата 
на Ристо. 

– И ти ли, Господи! – прошепна Ристо. 
Господ се наведе над него и протегна длан да го погали. Резка от 

трън тръгна по Ристовата буза. 
– Нали виждаш, Ристо, че не мога вече да погаля децата си…
– И аз, Господи. 
– И те няма да могат да погалят своите, а техните деца няма 

да погалят своите деца. 
– Защо, Господи? 
– Грях има, Ристо. Грях се носи, а дето е грехът, там е и стра-

данието. 
– Докога, Господи? 
– Нали ти казах – трето коляно трябва да мине. 
Ристо Златков се ужаси. Отново го заболя отвсякъде, още по-

жестоко отпреди. 
– Какво са виновни внуците, Господи? За тях най боли … – из-

стена той. 
Господ не му отговори. Събра вежди, започна да гледа навсякъде, 

но не и в очите на Ристо. 
– Пак те питам, Господи, какво са виновни внуците? 
Най-после Господ излезе от унеса си, обърна се изведнъж към 

него, присви очи и му каза:
– Ти не искаш ли да видиш твоите внуци, Ристо? 
– Искам, Господи! Нали останаха в Богородица… – трепна ра-

достно Ристо. 
– Виж ги тогава. 
Пред очите на Ристо се разстла много вода, която все повече 

прииждаше. Около двата бряга на реката се суетяха хора, които ис-
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каха да преминат оттатък, но се страхуваха да стъпят на тесния 
въжен мост. 

– Къде е това, Господи? 
– Ристо, Ристо, Струма ли не познаваш? 
На единия бряг, оттатък реката, стояха двамина млади хора 

и гледаха прииждащата вода. До тях едно магаре хрупаше трева. 
Странно, приличаха на някого. 

– Къде съм виждал тия хора, Господи? 
– Ристо, Ристо…Много огън те горя днес. Не можеш да позна-

еш внуците си ли? 
– Ристо и Мара? ! 
– Ристо и Мара. 
– Какво са решили да правят, Господи? ! 
– Ти гледай, аз си отивам. 
Унесен в ставащото пред очите му, Ристо Златков така и не 

забеляза кога си отиде Господ. Двамата млади изцяло бяха го погъл-
нали. 

Колко бяха пораснали, колко бяха хубави! Нещо блестеше на 
слънцето върху бялата шия на Мара. Жълтицата! Жълтицата, 
която Ристо беше й подарил! Но защо е така изкривена, пробита 
сякаш? Нищо, колко беше хубава Мара с нея! Ама с тия дрехи! 

– Какви са тия дрехи по тях, Господи? Какво е това, дето Мара 
носи вместо сая? Други дрехи някакви…

Господ не му отговори. Вече отдавна го нямаше тук. А Рис-
то продължаваше да гледа във внуците си и да им се радва. Какво 
като са се облекли така? Само че…Какво става! Къде се наканиха 
да тръгват? Не виждат ли, че водата е вече много висока? 

Мара и Ристо наистина стояха на отсрещния бряг и се готвеха 
да тръгнат. Всички по двата бряга бяха вперили очи в някакъв чо-
век, който внимателно стъпваше по моста откъм Лебница за Све-
ти Врач. Премина го и въздишка на облекчение споходи всички. Во-
дата май намаляваше вече. Голямата вода се беше оттекла и вече 
можеше да се мине. 

– Хайде, Маро! – подкани я Ристо. 
– Страх ме е, Ристо, много е голяма водата. 
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– Не видя ли, че този човек премина? 
– Нещо лошо ще стане, Ристо. 
– Ти пък, Маро, прекръсти се тогава. 
Мара погледна към небето и се прекръсти. Оттам я гледаше 

половината огнено око на слънцето. Другата му половина вече беше 
скрита зад черен, космат облак. Ристо Златков напрегна очи да види 
дали Господ е видял, че Мара се кръсти към него. Господ го нямаше. 
Някъде беше отишъл. 

– Защо ги оставяш, Господи? – искаше да вика, искаше да крещи 
Ристо, но от устата му не излизаше нищо. 

Господ го нямаше и нямаше кой да го чуе. А Ристо и Мара тръг-
наха. Всички люде от онзи бряг започнаха да ги увещават да не тръг-
ват, да изчакат още, да спадне водата. Та водата беше на една педя 
разстояние от моста. Ристо и Мара не ги послушаха, те не искаха 
да чуват никого. Те вече бяха тръгнали. 

– Къде отивате, Ристо и Маро? – напъна се пак да извика Ристо 
Златков и отново от устата му не излезе нищо. 

– Не тръгвайте, спрете! – хвърли се той към тях и не можа да 
помръдне. – Не видите ли, че умирачката ви дебне в Струма. 

Те нищо не виждаха. Те нищо не чуваха. Отнякъде за миг се пока-
за и онзи, рогатия, и подкара и магарето след тях. 

– Къде отиде, Господи? – мяташе се отчаяно Ристо Златков. – 
На кого ги оставяш! Господи! Господи…

– Ристо, Ристо! Ти си много зле. Не можеш ли да ме познаеш? – 
изсмя му се онзи, рогатият с опашката. 

– Махай се оттам, песоглавецо, остави ми децата! – изпадна 
вече в изстъпление Ристо Златков. 

– Добре! – ехидно му отвърна онзи. – Махам се. Преди малко 
преминах по моста насам, маскиран като човек, сега отивам точно 
под моста. 

По нататък вече беше ням ужас. Ристо и Мара стъпиха на онзи 
край на моста. Напред Ристо, после Мара. Жълтицата й, сплескана-
та жълтица блесна за миг на последния резен на слънцето. След това 
косматият облак го налапа и него и се смрачи. Слънцето изчезна. 
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Всичко замлъкна. Замлъкнаха и хората по двата бряга. Притих-
на отведнъж и вятърът. Суха гръмотевица разпра тази тишина 
нагоре, някъде по течението на Струма. 

Ристо и Мара бяха вече по средата на моста, там, където до 
водата оставаха само няколко пръста. С крайчеца на окото си Рис-
то видя, че отгоре идва по-голяма вода на мътен талаз. 

Хайде, сестро! Още няколко крачки! 
Мара беше останала без капка кръв по лицето, направи няколко 

крачки с последни сили. 
Някакъв клон, носен по водата отгоре, се подвря под моста и 

водата захапа мрежите. Подхвана моста като перце и го преобърна 
наопаки. Металните въжета са усукаха, но удържаха да се скъсат. 

– Ето ги! Ето ги! – разтичаха се хората по двата бряга. – Мре-
жите ги затвориха. В капан са! 

– Ще ги отнесе! Тичайте бре! Тичайте! – викаха други, тичаха 
като замаяни и си скубеха косите. 

Всички тичаха нанякъде, никой не можеше да надтича Струма. 
Ристо и Мара бяха вътре, в мрежите на усукания въжен мост, под-
прели глави в дъските му. Заливаше ги бавно и полека. Не ги е от-
мъкнала още водата, запази ги, Господи! 

– Ристо Златков, ти съвсем си изгуби ума! – показа се изпод 
мрежите на обърнатия мост като видра онзи, рогатият с опашка-
та. – Няма го Господ, на мен се помоли! 

Водата постепенно заливаше гърдите, шията и достигна вече 
близо до устните. 

А някаква кутийка се провря през мрежата и се понесе надолу, 
по водата. 

– Моля ти се, дяволе, помогни на децата ми да се запазят! – 
хриптеше вече старият Ристо Златков. – Имай малко човещина, 
дяволе! 

– Ха – ха – ха – засипа го с пяна от новите мътни талази дяво-
лът. – Дявол и човещина! Ха – ха – ха…Няма прошка, Ристо Зла-
тков! Прости ли на някой брат ти Сандо? Прости ли твоятДон-
чо? Господ избяга и не ще да прости, ти искаш дявола…
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Последният талаз на водата заля изцяло Ристо и Мара. Клони 
и дървета се натрупаха по телените въжета. Гигантски водовър-
теж завъртя лудо хоро. След миг въжетата изпращяха и скъсаният 
мост на парчета се понесе по водата. Под тях сигурно бяха Ристо 
и Мара. 

Беше и отмина. Оттече се облакът, слънце дойде пак и печално 
загледа пресъхващата пяна по бреговете. 

Открай бреговете тази пяна изби по посинелите, изпохапани до 
смърт, устни на стария Ристо Златков. 

Нямаше ли най-после да дойде на себе си, стига е бълнувал така, 
че говори и с Господ, и с дявола, че и с Аллах дори? 

Дончо Златков не можеше да чака повече. Преди часове го беше 
домъкнал на гръб тук, в братовата му къща, положил го беше на 
хладно в най-тъмната одая. Трябваше да дойде на себе си. 

Ето, и децата вече бяха тук, при него. Дончо Златков ги беше
довел от Богородица, те стояха вече край бълнуващия си дядо. 
Дончо трябваше да върви, да свърши и последното, което бе 

наумил. Децата щяха да останат при дядо си, докато дойде Дончо 
и ги вземе със себе си. 

Ристо и Мара виждаха дядо си да се мята на всички страни, да 
споменава имената им заедно с Господ и дявола. Хванаха го за ръце-
те и започнаха да го галят. 

– Хайде, милите ми – помилва ги тях баща им. – Събудете го, 
той вас ще ви чуе, ще отвори очи, оттатък ще се върне заради вас. 
Чакайте ме. Чакайте ме тук, не отивайте никъде без мене. 

И излезе. 
– Дядо! Дядо! – започнаха да го викат децата едно през друго. 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – 
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Пропяха трети петли. 
Вековните явори на Нигрея хвърляха огромни сенки, но всичко 

показваше, че нощта си отива и най-много след час ще се развидели 
съвсем. Затова харамиите от Старчево вече бяха нетърпеливи в 
чакането си. Повече от час чакаха да дойде Дончо Златков, а него 
го нямаше. Друг да беше, отдавна да са си вдигнали пушките оттук 
и следа да не е останала, че са идвали. После, тежко и горко на оня, 
дето ги беше излъгал да чакат напразно те, старчевските харамии. 

Никой не признаваха те и всички им имаха страха. Над тях ня-
маше никой, до тях бяха само пушките им. Десетина пушки, колко-
то бяха и те. Нямаше бог, нямаше господар, имаше само желанието 
на старчевските харамии. То стигаше. 

Особено откакто Дончо Златков се запиля по Гръцко, а най-ве-
че, когато се чу, че са го утрепали. 

Тая нощ обаче беше вече нещо друго. Върнал се беше не кой да е, 
а Дончо Златков. 

Когато сегашният им войвода, Мито Комитата, ги привика, за 
да им каже Дончовата заповед, всички на глас изразиха радостта си 
от това, че е жив и че се е върнал. Дончо беше по-лют и по-жесток 
от всички тях и това ги изпълваше с респект. 

Да тръгнеш срещу него означаваше сигурна смърт. Но какъв 
беше смисъла да тръгнеш срещу Дончо, когато с него беше от добре 
по-добре. Заедно ходеха, заедно отвличаха, биеха и трепеха, а калаят 
за всичко обираше Дончо, на него се трупаше. 

Пък имаше и друго. По-важно. Дончо най-много трепеше и би-
еше, но от плячката не вземаше нищо за себе си. Затова – халал да 
му е войводството. Пълни кемери жълтици понякога се намираха в 
някого – Дончо ги поглеждаше с презрение, присвиваше криво устни 
към убития и им казваше:

– Хайде, момчета, ваше е. 
– Ами за тебе, войводо? – обаждаха се един през друг харамиите. 

– На войводата най-много се полага. 
– На мене пари не ми трябват – сухо отвръщаше Дончо. – Аз 

пари не ща…
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Харамиите кръстосваха тогава диви погледи, повдигаха рамене 
и не можеха нищо да разберат. Що за човек беше тоя войвода, дето 
не ще пари! Какво искаше тогава – жени? 

– И жени не ми трябват – отвръщаше им тогава Дончо. – Аз за 
друго съм тръгнал. 

– Кажи що е това, за което си тръгнал, бре войводо? – наобика-
ляха го тогава харамиите. – Кажи що е, ке го направим! 

– Няма да кажа! Това си е моя работа! – отсичаше тогава Дончо 
и погледът му не се отделяше от кръвта на убития. 

Харамиите пак се споглеждаха, но тогава Мито Комитата, 
най-старият от тях, започваше да вика:

– Що искате вие, бре! Какви хора сте вие, бре! 
– Оти бре, Мито? Ние само питаме…
– Оти? Оти! Оти войводата що го знае, другите не могат да 

го знаят. 
Що знаеше войводата Дончо Златков за тази нощ, никой от ха-

рамиите не знаеше. Не знаеше дори и Мито Комитата, който ги 
водеше, докато Дончо беше по Гръцко. Самият Мито се забави след 
останалите и дойде преди малко. С него беше и най-младият хара-
мия, чиито очи гледаха уплашено. 

– Айде бре, Мито! – скупчиха се останалите. – Дончо го нема 
още. 

– Що бързате, бре? Казано е – по трети петли. 
Още неизрекъл докрай, иззад вековните явори се появи Дончо 

Златков. 
– Добре дошъл! – започнаха да се провикват тихо всички. – До-

бре дошъл, войводо! 
– Здравей, Доне! – изправи се пред него и Мито Комитата. – 

Тука сме всички…
– Много време се изгуби, войводо! – не спираха останалите. – 

Рекохме си – край. Казвай, що има сега да правим? 
– Млък, бре! – скара им се Мито. 
– Оти им се караш, Мито? – обърна се към всички Дончо. – Тол-

кова време не сме се видели. 
– Много шумят, Доне. Може някой да чуе. 
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– Нека чуе, Мито! Който не трябваше, няма вече да чуе. 
– Харно, Доне! – погледна го Мито, а след това погледна други-

те. 
Никой не се обади повече. 
– Ей, дружина, добре е, че сте чакали да се върна! – обходи с по-

глед всички Дончо. – Омръзна ми вече по Гръцко, мъка ми е по нашия 
край. Нали така, Георги! – обърна се той към най-младото момче, 
което трепна и продължи да гледа още по-уплашено. 

Момчето преглътна и само кимна с глава. 
– …Та се върнах и отново ще сме дружина. Пълни кемери с жъл-

тици ще натрупате, от богатство няма да се отървете. 
Одобрителни възгласи съпроводиха края на думите му. Всички 

преметнаха пушките си през рамо. 
– Казвай, Доне, що има! – отново застана пред него Мито. 
– Ето що! Снощи бях в Дамяница, у един човек. Много работи 

ми каза тоя човек, всичките излязоха верни. 
Дончо попипа ножовете си. На място бяха. 
– …И за вас ми каза. И за Мито, че е оставил от дружината 

дружина, а не е дал да се разпадне. 
Дончо погледна към Мито Комитата с присвити очи. Присви-

ти очи му отговориха. 
– …Евала, Мито, за тая работа. 
– Кой е тоя човек, Доне? – мрачно попита Мито Комитата. 
– Пейо Стефанов. 
– Що друго ти каза тоя голипръцко, Доне? – вдигна поглед към 

него Мито и неспокойни пламъчета за миг преминаха през очите 
му. 

– Що ми каза, каза ми! – натърти Дончо. – Това, що го знае вой-
водата, другите не могат да го знаят. 

Мито Комитата преглътна. 
– Харно…Харно… – сухо отвърна след малко. – Що иска от нас 

Пейо Стефанов? Отдека пари да плати! 
Дончо отново го погледна изкосо. 
– …Иска да вземем дъщеря му, Стойна, дето е пристанала на 

Иван Даракчията. 
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– Що ке я правим? – блеснаха нескрито очите на харамиите. 
– Иска да я дава на чорбаджи Аргил, вдовеца. Тоя му е дал пари. 

Много пари. Кемерите с жълтиците за нас са готови, пълни догоре. 
Десет кемера. 

– Десет кемера? – изръмжаха жадно харамиите. – Десет кеме-
ра! Да не е лъжа, войводо? Да не е капан? 

– Млък! Кога е лъгал Дончо войвода, бре! – пламна Дончо Зла-
тков. – Кога е лъгал, казвайте, инак лошо става! 

– Нашият войвода никога не е лъгал, бре серсеми! – излезе напред 
Мито Комитата. – Няма лъжа и сега. 

Всички бяха забили поглед в земята и никой не смееше да се оба-
ди. Само Мито Комитата пристъпваше от крак на крак. 

Дончо постоя така, погледна надолу към Струма, откъдето все 
повече побеляваше. Пак каза високо:

– Много пари са това. Пари има и за вас, има и за мене. 
Изненадано се спогледаха харамиите, Дончо досега пари не беше 

искал, значи сигурно имаше много пари. Пак пристъпи напред Мито 
Комитата. 

– Да вървим, войводо. Оти се лютиш, кога за всичко те слуша-
ме! 

Настъпи напрегнато мълчание. За да не го гледат в очите, всич-
ки започнаха да притягат ремъците и силяхлъците си. 

Дончо ги гледаше един подир друг, вбесен от това, което беше 
заварил. Някой тук искаше много да знае, някой тук май се мислеше 
за войвода и за хитра лисица. Това нямаше да се размине така, тука 
трябваше да се реже нещо. 

Но сега нямаше време. Сега трябваше да свършат тази работа. 
След това щеше да ги оправи. Зазоряваше се вече, а пари му трябва-
ха. Много пари. Трябваше да бяга, да бяга с децата. 

– Как така, войводо Доне? – обади се сред настъпилата тишина 
най-младият от харамиите. – Та Стойна скоро пристана на Иван и 
добре си живеят. 

– Млък! – изрева Дончо и го удари през лицето с тъпото на ножа. 
– Изтрий си първо сополите! 
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Всички страхливо се спогледаха, докато младият харамия три-
еше кръвта, бликнала през зъбите му. И Мито Комитата гледаше 
вече вярно и предано. Спомни си, види се, кой е войводата Дончо. 

– Ако още някой се обади – процеди бавно и отчетливо Дончо, 
– ако още някой се обади, ще удрям вече не с опакото на ножа. Има 
ли някой да не разбра? 

– Ке стане, войводо! Ти да си жив! – отговориха вкупом всич-
ки. 

Оттук нататък беше лесно. Колко път е от Нигрея до Стру-
ма! Все по рида, все по-надолу, покрай Влашките кошари и си на ре-
ката срещу Дамяница. 

Все по надолнището, все по надолнището. 
Нищо път, особено когато зад тебе е Дончо Златков с кръвяса-

лия поглед. 
Нищо път. 

– – – – – – – – – – – – – 

Пред тях вече беше Струма. Неведнъж и дваж я бяха минавали 
с газене, щяха да я минат и този път. 

Отсрещния бряг вече се виждаше отчетливо. Съвсем ясно беше 
и мястото на брода. Реката, колкото и да прииждаше от дъждове-
те нагоре по течението й, тук полягаше по-кротко и се разсти-
лаше нашироко. Каменистото дъно нямаше да ги подведе и завчас 
щяха да бъдат в ракитаците отсреща. 

Всички мълчаливо се заприготвяха да минат. Оттатък Дамя-
ница ги чакаше притихнала и сънена. 

– Няма време! Няма време! – привика нетърпеливо Дончо. – Бър-
зайте, че се съмва! 

Докато другите се събуваха, най-младият от харамиите се 
обърна към него и с треперещ глас попита:

– Пусни ме, войводо, по една нужда да отида. Докато другите се 
събуят, ще дойда. 



-191-

– Защо трепериш бре, Георги? – сгълча го Дончо. 
– Страх ме е от голяма вода, войводо – още по-уплашено от-

върна момчето. 
– Да не те е страх и за тая, Стойна, а? 
– Не, не, войводо. Аз ей така, от глупост, прости ми… – малко 

по-спокойно го погледна харамията. 
– Хайде бърже! Идваш ли вече? 
Сянката на момчето изчезна сред тополите. Всички вече бяха 

готови да газят. В едната си ръка държаха дрехите, в другата пуш-
ките. 

Тогава пред Дончо Златков застана Мито Комитата. 
– Прощавай, войводо, искам нещо да те молям…
– Думай бре, Мито. 
– Тебе те нямаше доста време, ние сме малко поотвикнали. 

Прости ни, ама…
– Има време за това. Като свършим тая работа, тогава ще 

видим. 
– Харно, после. Ама сега ти се молям…
– Що ми се молиш бре, Мито? Казвай! 
– Момчетата ги хвана уплах от тебе, войводо. Ти за нищо ке 

утепаш някой. 
– Е та що! – навъсено процеди Дончо. – Ке утрепам, казах ви. 

Кой каквото си заслужи. 
– Много си лют, Доне, страх ни е от тебе. 
– Е, и! – кресна Дончо и се хвана с двете ръце за пушката. 
– Молям ти се, войводо, заради всички ти се молям. Млади мом-

чета са тука. От друго страх нямат, а от вода имат. Ще се под-
хлъзне някой в реката, ще започне да вика за помощ, а ти като нищо 
ще го застреляш в яда си. 

– Така е! – охотно се съгласи Дончо. 
– Е затова те молим, всичките те молим. Ние не можем като 

тебе, а ти ще ни гръмнеш. Затова…нека свалим всички затворите 
на пушките, да не могат да гърмят, па ръка за ръка да преминем. 

– Ти луд ли си, бре! – развика се Дончо, но почти веднага млък-
на. 
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Огледа всички един по един и през зъби каза:
– Харно! Така да е…Само че, ако некой се подхлъзне, ако започне 

да вика, ще го бия с приклада! 
– Е, от това не се умира, войводо! – засмя се Мито Комита-

та. 
Извадиха затворите на пушките един след друг. Дончо лично 

провери всяка пушка. Никоя не можеше вече да гръмне. 
Когато видя и последната, показа пред дружината своята пуш-

ка и свали затвора й. 
– Сега спокойни ли сте, бре? 
– Спокойни сме, войводо! – отговориха вкупом харамиите, а 

най-силно се чу Мито Комитата. Види се, той най-много се беше 
страхувал. 

Нагазиха. Мито тръгна отпред, както заповяда Дончо. След 
него половината от дружината, после Дончо, подир и останалите. 

Както се беше заканил, Дончо вървеше малко вляво и беше го-
тов всеки миг да удари с приклада си онзи, който сгреши и започне 
да вика. Всички обаче газеха внимателно, мълчаливо и съсредоточено 
гледаха в смълчания върбалак отсреща. Всички гледаха да стъпват 
на твърдо, да не залитне някой и да падне, да не изпита Дончовия яд 
на гърба си. 

– Само напред гледайте! – подвикна, като се обърна за малко, 
Мито Комитата, колкото да види назад що става. – Само напред, 
че иначе се завива свят от водата. 

Почти бяха стигнали средата на реката, когато отзад, от то-
полите на отсамния бряг, мълчаливо излезе последният харамия и 
безшумно, като сянка забърза да настигне останалите. 

Бързаше да ги стигне, а още по внимаваше да не вдигне шум. 
Всички гледаха напред и стъпваха на твърдо, а Мито Комитата 
най-отпред не спираше да повтаря да внимават, да гледат към все 
по-приближаващият се върбалак отпред. 

Последният харамия настигна дружината точно по средата на 
реката, където водата минаваше раменете. Течението тук беше 
най-силно и носеше най-много. Най-малката грешна стъпка можеше 
да те отнесе надолу и всеки гледаше да не я направи. Високо вдигна-
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тите ръце балансираха телата. Метри оставаха до по-плиткото, 
където можеше да се поеме дъх. 

Тогава последният харамия спря на крачка – две зад тях. Чу се 
изщракване на затвор. Дончо скочи като подхвърлен отдолу, обърна 
се рязко и погледна с широко отворени очи:

– Що правиш ти, бре? – извика пресъхнало. 
Вместо отговор се чу самотен пушечен изстрел, който се раз-

несе сред ридовете на Кожух и на Огражден. 
Пушката на Дончо Златков падна от ръката му, тялото му 

потъна изведнъж, а останалите видяха след миг как реката го носи 
надолу. Течението го носеше бързо и черният ямурлук започна да се 
отдалечава като голямо, тъмно петно. Гледаха така, докато изчез-
на съвсем. 

Останалите преминаха брода и стъпиха на плиткото откъм 
Дамяница. Прегази и последният харамия. Застана до тях и свали 
затвора на пушката си…

Всички гледаха в него и никой не се решаваше да отдума. Едва 
когато свали затвора на пушката си, напред пристъпи Мито Коми-
тата. Уж говореше страшно, а очите му гледаха по-другояче. 

– Оти, бре, утепа Дончо Златков? 
Харамията мълчеше. 
– Защо го утепа, бре, те питам! 
Тогава харамията вдигна поглед към него и рече:
– Утепах го, защото ти ми каза! 
Останалите харамии мълчаха и гледаха свъсено към двамата. 

Пристъпваха на босите си нозе и мълчаха. 
– Има ли, бре, някой да не е чул защо го утепаха Дончо Златков? 

– високо и уверено попита Мито Комитата. 
Харамиите продължаваха да се споглеждат и да мълчат. Брадя-

салите им лица не говореха нищо. 
– Има ли някой или да питам пак! – през зъби процеди Мито и 

постави затвора на пушката си. 
– Нема, Мито… – размърдаха се тогава харамиите. – Само 

кажи, защо ти го утепа? 
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– Това, що го знае войводата, други не могат да го знаят. Хайде 
обратно! Никой не ни чака в Дамяница. 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Полека – лека, сякаш внимаваше да не се одраска от назъбените 
върхове на Пирин, слънцето показа червеното си око и освети голи-
те баири на Огражден. Дали беше спало някъде или морно и безсилно 
идеше тук, за да види тези сухи чукари? 

Ето го – освети най-напред Маркови кладенци, блесна към Яко-
во и Дреново, докосна баирите на Белио камен, Болашица, слезе през 
Чичоко и огря цялата долина на Струма. 

Ристо Златков го гледаше от прозореца на Дончовата къща 
край реката и се опитваше да проумее онова, което го заобикаля. 
Не си спомняше нищо след снощния разговор с Дончо и горящата 
колиба. Не знаеше как се беше озовал тук, не знаеше къде е Дончо, 
нито какво прави. 

Но сънят, кошмарът! Господи, кошмарът беше свършил. Това 
беше само сън, страшен сън, но сън. Ръцете му трепереха още от 
него. 

До леглото му стояха двете внучета, Ристо и Мара, час по час 
топеха една кърпа в оцет и вода и я поставяха на челото му. 

Те му разказаха как баща им най-после си дошъл, как ги събудил и 
ги погалил посред нощ, как ги облякъл бързо и още по-бързо ги отвел 
от Богородица, за да дойдат тук, в тази къща. 

Тук намерили дядо си, който бил много зле. През цялото време 
бълнувал и викал едно – друго, докато баща им и те стояли край 
него. После баща им отишъл някъде и им казал да го чакат тук, в 
къщата. Те двамата свестили дядо си Ристо сами, защото знаели 
от майка си как се поставя на челото мокра кърпа с оцет, когато 
си болен. 

– А майка ви къде е? – простена Ристо. 
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– Татко каза, че тя щяла да остане в къщи, дядо! – отговориха 
му двамата един през друг. 

– Къде ще ви води баща ви? 
– На пазар, дядо! – започнаха пак да се изпреварват двамата. – 

Той ще ни заведе на пазар в Петрич. Там има локум, симид. 
– Пък да ти кажа, дядо, – наведе се към него Мара, – ние двама-

та с Ристо тайно си решихме да купим на мама една хубава шамия. 
Мама много ще се зарадва, дядо. 

– Вие видяхте ли я, когато тръгвахте? 
– Не, дядо… – промълви малкият Ристо. 
– Не, дядо… – повтори с трепет в гласа си и Мара. – Татко каза, 

че тя спи в другата стая, да не я будим. Ние дръпнахме вратата да 
отворим, но тя беше заключена. 

Нещо жегна под лъжичката Ристо Златков. Лошо и гнило беше 
около този среднощен пазар, дето Дончо беше подгонил децата, без 
дори да се обадят на майка им. 

Погледна пак съм слънцето. Това червено око не беше на добро, 
то носеше нещо неизказано лошо, което не можеше да се върне. 

И друго лошо ли имаше тази нощ, Господи? Вена спала и не чула 
как посред нощ излизат от къщи децата й! Не беше снаха му така-
ва жена. Като квачка бдеше над децата си, а сега не ги беше дори 
усетила. Умряла да беше, пак щеше да ги усети. Умряла? ! Не! Не! 
Защо и нея, Дончо? ! 

– Да не е нещо болна майка ви? 
– Не е, дядо. Нищо й нямаше, когато си лягахме. И тримата 

си легнахме в стаята, а после тя се преместила в другата стая 
– отговори му Мара. Никога не се е местила. Сега сигурно заради 
Ристо…

– Какво Ристо? 
– Ами Ристо…Ристо се беше сбил вчера с едни деца, дето вика-

ли нещо лошо за татко. Започнали да се замерват с камъни и Ристо 
спукал главата на едно дете. 

– Като се върнем от пазар, пак ще му я спукам! И на него, и на 
другите! – започна да гледа като зверче малкият Ристо. 
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– Снощи мама много плака, дядо! – прекъсна го Мара. – Плесна 
Ристо по бузата и много плака. Каза, че като се върне татко, всич-
ко ще му разкаже, ще му каже и как Ристо се бие с децата…

– А какво викаха децата, Ристо? – попита старият Ристо. 
– Те…те…Те викаха…
– Нали не е такъв, дядо! – разплака се Мара. – Нали не е такъв! 
– Нали той е най-добрият! – държеше го за ръката и малкият 

Ристо. 
Старият Ристо Златков мълчеше. Душата му беше готова да 

гръмне и да се пръсне на парчета. Галеше с треперещите си ръце 
двете внучета, притискаше ги до себе си и не можеше да стори 
нищо. 

На портата отвън рязко се похлопа. Похлопа се втори, трети 
път. Чуха се мъжки гласове. Децата припнаха навън едно през дру-
го. 

– Чакай, тате! Чакай! Сега идем да ти отворим! 
След малко дотичаха уплашено в стаята при дядо си. 
– Дядо…Тебе търсят…
– Кой е? – едва се повдигна Ристо Златков. 
– Не е татко, дядо! – още по-уплашено го гледаха децата. 
Едва – едва, като се придържаше за стените, Ристо Златков 

излезе през прага, клатешком пролази двора и отвори портата. 
Срещу него стоеше група брадясали мъже, изпод чиито ямурлу-

ци личаха пушките им. Ристо позна харамиите от Старчево. Си-
гурно диреха Дончо. И тия бяха като него, още от по-преди. 

– Кой дирите, бре? Нема го тука! – прегърбено ги погледна 
той. 

– Тебе дирим, бай Ристо! – пристъпи най-старият от тях. – 
Чии са тия деца? 

– Мои деца. Няма я майка им, няма го татко им. 
– Майка им… – прекара ръката си през гърлото старият хара-

мия. – Нощес…
Ристо Златков не реагира, сякаш знаеше това. Понечи да се 

обърне и да влезе. 
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– Бай Ристо! Ке ти кажа нещо, грехота е да не го знаеш! – до-
косна го харамията. 

Ристо го погледна с поглед, в който всичко беше изгоряло. 
– …тая сутрин го утепахме твоя Дончо. 
Ристо, бащата на убития, прегърбен мълчеше, подпрян на няка-

къв клон в ръката си. Мълчанието стана толкова дълго, че харамии-
те пристъпваха от крак на крак, а най-възрастният от тях сложи 
ръка на рамото му. 

– Ние тръгваме. Прости ни, ако можеш. 
Ристо сякаш се сепна от докосването и изправи побелялата си 

глава. Нямаше вече очи, имаше само бяло в тях. 
– Не, немой…Влезте в двора…да пийнете …по една ракия…
И се обърна назад. 
Харамиите се спогледаха, обърнаха глави към Мито Комитата
и влязоха след него. В двора спряха и зачакаха старецът да се 

върне. Стояха смутено и не знаеха що да правят тука. Най-млади-
ят направо трепереше и не можеше да вдигне поглед от земята. 

По едно време старият Ристо Златков излезе от къщата. Дър-
жеше в немощната си ръка една малка стомна. 

Отвори гърлото й, отля на земята и го подаде. 
– Бог да прости…
Стомничката я пое най-младият харамия, най-наблизо беше, 

повдигна я към устата си, нещо го задави и спря. 
– Пийте! – изръмжа Мито. Пийте за бог да прости! 
Отпиха всички харамии, отпи и Мито. Отпиха прави и се обър-

наха да си вървят. 
Ристо Златков остави портата отворена след тях. Вдървено, 

едва – едва влезе в къщата. Видя насред стаята Ристо и Мара, сви-
ти на кълбо, завити през главата с една черга. 

– Ристо! Маро! – подвикна им. 
– Що е станало, дядо? – откриха очите си те. 
– Ха излезте навън, по двора. Я какво слънце е пекнало…
Децата послушно тръгнаха. Тръгна след тях и Ристо Златков. 

Изчака да излязат на двора. 
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Погледа ги, погледа ги и ги прекръсти. Затвори вратата и сложи 
резето. 

Обърна стомничката надолу с гърлото и тръгна из стаята. 
Поля чергите. Поля рогозките по пода. Поля прегорялата си анте-
рия и се заоглежда. 

Видя кремъка с огнивото ниско долу, до мястото на огнището. 
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Част втора 
 
 
 
 
 
 
ГАРВАНИЦА

Габер газят брат и сестра, 
габер, съчки, сухи тръне. 
Нозе пълни са с чичоци, 
а пък душа – с църна мака. 

Ако питаш гарваните защо са нарекли голямата скала така, 
гарваните ще ти отговорят, че тя е тяхна майка, а майката идва 
с името си, но те, гарваните, няма да се откажат от нея за всич-
кото имане на света. 

Ако питаш няколкото гълъба защо са нарекли голямата скала 
така, крилете им ще изпърхат, че скалата е и тяхна майка, а повече 
няма да ти кажат. Къде се е чуло и видяло гълъбите да наддумат 
гарваните? 

Ако питаш пък змиите и гущерите защо са нарекли голямата 
скала така, най-много да ти кажат, че змиите и гущерите не нари-
чат, не им е това работа. Хората наричат. По-вероятно е обаче 
змиите и гущерите въобще да не ти отговорят, а да си пропълзят 
тихомълком, накъдето са тръгнали. Защо да отговарят на някакви 
си въпроси, те здраво са вкопчани в скалата и не им е до приказки. 

Хм. Гледаш ли я отгоре, голямата скала, наречена Гарваница, 
прилича на главата на огромно овчарско куче, стъпило на предните 
си крака. Ушите на това овчарско куче душат за опасност, ушите, 
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не носа, защото муцуната е раздрана в смъртна схватка с вълк еди-
нак. 

Гледаш ли я пък отдолу, скалата показва изпънатия череп на чер-
но магаре, в старостта на което като бели косми са се вплели ня-
колко осена и диви смокини. От напуканите дамари на този череп 
се подават дълги, остри тръни, да го пазят от мухи. Навръх ушите 
е израсла една горничка, тя търкулва отвреме – навреме по някой 
стипчив плод към огромната паст. Скалата го приема с благодар-
ност, без да кимне и се облизва с дългия език на мъглата, идеща по 
реката Лебница откъм Струма. 

Нощем край Гарваница всичко е тъмно, а най-мрачна е самата 
тя. Дори месечината не може да я освети, затова слиза все по-ни-
ско и по-ниско, прави се на какво ли не, само и само на скалата да 
й просветне. Веднъж слязла на една копраля разстояние, започнала 
да говори с човешки глас, после да вие като вълк, след това да гра-
чи като гарван – нищо. Накрая проблеяла като агне, та един овчар 
скочил и като я видял усмихната, че го измамила, така я пернал с 
кривака си, че кривиците по лицето й още личат. И месечината 
вече не слиза. 

Затова скалата няма търпение да я огрее огражденското слън-
це, та да се огледа във вира на реката и да се кипри като пораснала 
мома в очите на малко момче – подхвъргаче. 

И така се издава. Защото е отвъд реката, но очите й все в 
Огражден гледат. Оглежда се, оглежда се във вира, а не може да се 
събере в него, очите на малкият вир не могат да я изпият цялата:

– Много си малък! Много си малък за мене! 
– Не съм аз малък! Ти си голяма за мене! 
Но ако слънцето не изгрее и облаци притиснат Гарваница към 

троскота, а придошлата вода трупа отгоре й чичок след чичок, не 
стой край скалата. Защо са й тръни, тя си има цяла гора от тръни 
чалия. По тях вълна от овце, тръгнали на паша, е закачена, но само 
Гарваница знае, че не е закачена вълна от овце, закачени са грехове 
човешки, грехове човешки белеят и чернеят, мамят и викат човека 
към себе си. 
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Ветреят се греховете човешки, както са останали по тръните 
чалия, и не се откачат. Чакат само да мине човек, залепват се о 
него и не го пускат, пък всички минават оттам. 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Болна лежи, болна лежи млада Мара, болна лежи, ке умре. Треска 
я тресе и нито е на тоя свят, нито е на оня. Болестта така я е из-
пила, че на вейка е заприличала. В стаята й на пелени мирише, дете 
няма. 

Сън сънува, сън безкраен, не минава. 
Дядо й Ристо не се бави много време отвън, с тия брадясали 

и страшни хора, дето се бяха подпрели на пушките си. Уж големи 
хора, пък бяха дошли всичките жадни, та дядо Ристо трябваше да 
влезе, да вземе една стомничка и да им даде на всеки един да отпие. 
Жадни, жадни, пък отпиваха само по една глътка и тя засядаше 
сякаш в гърлата им и ги караше да кашлят. 

– Ристо! На тия хора много са им тесни гърлата! – докосна 
Мара брат си с ръка под чергата, с която се бяха завили. – Всички 
се задавят от една глътка само. 

– Те не пият вода, Маро! – побутна я и Ристо. – В тая стомна 
дядо Ристо ракия държи. Силната ракия, дето ни мажат с нея, ко-
гато сме болни. От тая ракия пият. Още отрано. 

– А защо казват “Бог да прости! ”, Ристо? 
– Сигурно някой е умрял, Маро, затова! – потрепера Ристо и се 

зави презглава с чергата. Зави се с него и Мара. 
Лежаха така под чергата и се страхуваха да погледнат навън, 

защото, ако за миг само погледнеха, лошото щеше да стигне и тях. 
Придърпаха четирите краища на черната черга, подвряха ги здраво 
под себе си, да няма отникъде начин да се провре лошото, което се 
бе случило, да ги отмине тях и дядо им Ристо. 
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– Ристо! Маро! – чуха гласа на дядо си и показаха очи изпод чер-
гата. 

– Що е станало, дядо? 
– Ха излезте навън, по двора. Я какво слънце е пекнало.. 
Дядо им Ристо едва – едва пристъпваше, малко оставаше да 

падне, затова Мара и Ристо никак не искаха да излизат навън, но 
бяха обещали да слушат и тръгнаха. Та нали дядо им Ристо ги беше 
прегърнал през раменете, стъпваше между тях ситно, ръцете му 
още по-ситно трепереха, а очите му едва видеха вратата, трябва-
ше те със стъпките си да го насочат. 

Те излязоха вече през вратата навън, а дядо им стоеше още на 
прага, гледаше след тях и май нищо не видеше, че слънце грееше 
навън, а той в сянката на вратата стоеше. Прекръсти ги, сякаш 
беше поп Стоил, сякаш щяха много далече да отиват те двамата, 
а той да остане да ги чака. 

Дядо, какво да го правиш! 
Само че защо дядо им Ристо заключи зад тях, защо пусна резе-

то отвътре, защо искаше да остане толкова сам? Сигурно му беше 
много зле, тия брадясали хора го накараха да трепери, но нали, ако 
му станеше още по-лошо, Мара и Ристо пак щяха да се втурнат 
вътре и с кърпи оцет да го покриват по челото. Дядо, дядо! 

Те двамата стояха на двора, разглеждаха няколко минзухара, по-
дали свенливо глави край плета и час по час хвърляха поглед назад, 
към вратата, ако потрябват, наблизо да са. 

– Маро! Не ти ли мирише на дим? – подръпна я Ристо по едно 
време. – На дим мирише, Маро! 

Втурнаха се към къщата назад, опитаха да отворят вратата, 
опитаха пак и пак, не можаха нищо да сторят. Втурнаха се тогава 
към малкото прозорче, затворено беше и то, но Ристо го ритна и 
стъкла се посипаха. 

Огънят сякаш това беше чакал. Пушеци дим тръгнаха най-на-
пред през прозорчето, след малко огън облиза къщата отвън, отвъ-
тре вече всичко гореше, цялата в пламъци, къщата тръгна нанякъ-
де. 
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Двамата с Ристо тичаха и крещяха, нямаше никой наоколо да 
помогне. Подпали се косата на Мара, веждите на Ристо се опърлиха, 
беше вече толкова горещо, че двамата щяха да се стопят. Избягаха 
настрани, хлипаха прегърнати и гледаха само, друго не можеха да 
сторят. Нещо в главите им започна да бучи, зави им се свят, димът 
и огънят не ги оставиха на краката им, подкосиха ги и само очите 
видеха още малко напред, зачервени и пълни с мъка. 

Всичко започна да пада, след малко и старият дядо Ристо излезе 
заедно с дима и огъня през комина, махна благо с ръка и отиде нагоре, 
към небето:

– Къде отиваш, дядо? На кого ни оставяш? 
– На небето, чедо! Аз нямам вече място тука! 
– Къде е майка ни, дядо? 
– И тя е вече на небето! 
– Къде е татко ни, дядо? 
– Не питайте ме за него. Тия, които са го убили, идваха преди 

малко да ми се похвалят, блага ракия да искат, че са го затрили. 
Черпих ги блага ракия, чедо, дето са утепали сина ми. 

Сина ми, Дончо… Баща ви, Дончо…

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Каква радост настана само по Огражден, дето войводата Дон-
чо Златков най-после е утепан, каква веселба се разля по баирите и 
колибите, а най-веке в кръчмата в Богородица. 

Старчевските харамии насред кръчмата седяха, на голяма маса 
турени, на голяма маса, отрупана с що ли не. На единия край на маса-
та, от лично по-лично, седеше Мито Комитата, пиеше люта ракия 
и час по час показваше повече с ръце как Дончо Златков е плувнал 
по реката и тя го е отнесла. Лицето му беше толкова зачервено, 
че даже дългите сенки от мустаците му не можеха да го покрият. 
Мито Комитата беше спасител и за него всички наздравици бяха. 

А кой ли не го поздрави и бъклица питие не поднесе – най-мно-
го Стефан Запров, от него беше всичкото вино днес, а също тъй 
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Вангел Ставров, негов беше пък овенът, що се въртеше на чеверме 
отпред, на двора. 

Всички знаеха кой е Мито Комитата, ведно с неговите стар-
чевски харамии. Ясно им беше, че е крадец, разбойник, че и отгоре. 
Ала Мито Комитата беше утепал Дончо Златков и нямаше веке да 
треперят от него. И още – Мито Комитата щеше сега да е войво-
да, иширети трябваше да му се правят, иширети и метани. Ниско 
да се кланят и предано да гледат. 

Не че Мито щеше да спре да краде и граби, ала с Мито можеше 
да се разбереш. Което иска да вземе, той ще си го вземе, даваш или 
не даваш. Ако имаш, ще дадеш, Мито ще го вземе и толкоз. Ще си 
върви по пътя. Няма кръвта да ти изпие като Дончо Златков и 
нищо друго да не иска, че кръвта с нищо не можела да се замени. 

– Наздраве, войводо! 
– Наздраве, юнаци! 
Това ехтеше в цялата кръчма и прехвърляше през плета навън. 

По плета се бяха надвесили босоноги хлапета, слушаха юнашките 
песни вътре и не искаха да си тръгнат, нищо, че майките им от-
давна ги викаха в къщи да си идат. Знаеха майките, че там, където 
комити има, секогаш може лошо да стане. 

Кога обаче ще видиш такъв войвода, дето на самия Дончо се е 
опрял, че го е и погубил! 

– Войводо! – приближи се пак с пълна чаша Стефан Запров. – Го-
лям юнак си, войводо! Ама пак нещо ке те питам! 

– Питай, бре! 
– Видехте ли, че Дончо Златков е утепан? Пипнахте ли го, да 

видите, че е изстинал? 
– Абре, будала с будала! – пиянски се извика Мито Комитата. – 

Ей ти го това момче, което го застреля. Питай го него! 
Всички погледи се насочиха пак към харамията, който го беше 

застрелял. Няколко пъти той беше показвал как го е направил, 
трябваше отново да показва. 

– Как? Как… – завързал се беше вече езикът му. – Приближих се 
отзад, на метър от него, подпрях я пушката на главата му и кур-
шума в тила го удари. Даже не гъкна. 
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– Ама нищо не каза, така ли? 
– Какво да каже? Ти мъртъв човек виждал ли си да говори! – 

приближи се с пълна бъклица и ВангелСтавров. – Плувнал е и го е 
отнесло течението надолу. 

– Харно де… – подаде една кесия с пари Стефан Запров на войво-
дата. – Харно…То ние, нали знаеш, дадохме някоя пара в Дамяница, 
че и другаде, ако се върне Дончо, да му подхвърлят една приказка. 
Така и стана, сам си изтепа Дончо своите хора. Ама дали са го ви-
дели него утепан, да не стане като предния път! Уж го бяха утепа-
ли…Уж…

Войводата Мито Комитата скочи от стола си и го събори на-
зад. Наскачаха и другите харамии. 

– Ти що искаш да кажеш, бре? – налютено попита Мито. 
– Нищо…Ама… – слепиха се устата на Стефан Запров, та по-

даде още една кесия. 
– Мислиш, дека Дончо не е утепан? – поомекна приказката на 

войводата Мито, че и краката му бяха поомекнали. 
– Утепан е! Утепан е! Сигурен съм, щом такъв войвода го е уте-

пал, няма начин да не е утепан. Исках само да се порадвам пак. 
И в цялата кръчма пак веселие настана, чевермето се разкъса и 

изяде, бъклиците, пълни с вино, нямаха край, нямаха край и юнашки-
те песни, а още беше пладне. 

Войводата Мито Комитата седеше на стола, както подобава 
на войвода, двама от харамиите му го подпираха отстрани и гледа-
ха да не падне назад. Отпред го подпираше масата. 

Тогава пак се приближи към него Стефан Запров. 
– Да си жив и здрав, войводо! Хиляда години да живееш! 
– Кажи бре, Стефане! Що ке искаш пак? 
– Що да искам? Тя, работата, веке е свършена. 
– Що не си пиеш ракията тогава? 
Стефан Запров нищо не каза. Бавно и полека се приближи до вой-

водата, че инак харамиите около него щяха да му скочат, бавно и 
полека се наведе до ухото му и започна да шепне, а през ръцете му 
още една кесия се намери в джоба на Мито. 
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Стефан шепнеше и шепнеше, всички притихнаха да чуят що го-
вори, само войводата можеше можа да разбере. 

– Харно! – смогна да отдума най-накрая той. – Харно…ама още 
пари ке требват, много пари. 

Стефан Запров се спогледа с Вангел Ставров и двамата кимнаха 
едновременно. 

Тогава Мито Комитата повика един от хората си. 
Беше Драмонката Петре. 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Болна лежи млада Мара, болна лежи, душа ке излиза, душа дър-
желива. 

Ето, вече ги водят с малкия Ристо към една голяма скала, черна 
отвсякъде. Кой не знае, че това е Гарваница, дето тръпки те поби-
ват, само като я гледаш! 

Пътеката не е широка, само сам по сам може по нея да се мине, 
без тръните да те окървявят, а тях двамата с Ристо за ръцете ги 
държи някакъв непознат човек, почти ги влачи нагоре, към Гарвани-
ца. Те двамата вече само плачат, не се дърпат, около тях е пълно с 
народ, около тях всички гледат, повечето нещо крещят, някои хли-
пат, но никой не ги спира. Никой не спира непознатият човек, дето 
вече е изкълчил ръцете им от дърпане, никой не застава пред него на 
пътеката да го пита къде е повел тия малки деца и какво мисли да 
прави с тях, не вижда ли, че вече едва пристъпват. 

Никой сигурно не може вече да го спре. Хора с пушки наоколо 
стоят, а най-настрани, вързани за две горници, се извиват на въже-
тата си вуйчовците им Павльо и Костадин, искат сякаш въжетата 
да прегризат и при тях да дойдат, но въже със зъби не се прегризва. 
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А вуйчовците им така се извиват, че освен с въжетата и с ръце ги 
държат някакви хора и едва ги удържат. 

Тръните откъм скалата пускат дългите си ръце и дращят на-
всякъде Ристо и Мара, кръв тръгва по лицето на Ристо, той опит-
ва да се изтрие, но кръв тръгва и от ръцете му и няма кой да я спре. 
Ристо, Ристо, къде ни водят? И защо ни води някакъв човек, дето 
не го знаем? Ето, тръните и него са одрали и кръв и от него тече. 

Непознатият дърпа още по-здраво Мара с едната ръка, с друга-
та влачи Ристо. Ристо не може вече да стъпва сам. 

– Накъде ни водиш, чичо? 
– Вашта мама разбойническа! Сега ще видите вие! 
Виж ти, Ристо бил разбойник, пък Мара да не знае. По лицето 

му вече текат браздици от кръв, вярно прилича на разбойник, нищо, 
че е на четири – пет годинки. Но Ристо плаче, плаче и нещо се моли, 
а разбойниците не молят. 

Вече са на върха на голямата, черна скала, колко страшно е висо-
ко само, ако паднеш или те блъснат, нищо няма да остане от тебе. 
Същият непознат човек застава зад тях, те са на ръба на скалата, 
не могат да гледат надолу и са се вкопчили в този човек, хора е пълно 
наоколо, но всички сигурно вече са глухи и неми. 

Страшният непознат човек иска сякаш да ги блъсне надолу, но 
не може да ги откопчи от себе си, защото Ристо и Мара се държат 
за него и са се сплели един в друг, но силите им вече са изтекли и 
очите за последно се поглеждат. 

Аха да полетят надолу и на парчета да станат, друг мъж с пуш-
ка се изправя край тях и крещи:” – Махни се от децата или ще те 
застрелям! Махни се, изчадие адово! ”

Но този човек Ристо и Мара го познават отнякъде! Ха, та това 
е поп Стоил! Той можел да държи пушка, Господи! Поп Стоиле, поп 
Стоиле, хич бива ли поп с пушка! 

А поп Стоил гледа като в несвяст, държи пушката право към 
лошия този мъж, който лека – полека отхлабва примката около 
ръцете им и когато непознатият се скрива сред другите и само 
псувните му се чуват, сваля поп Стоил пушката и се оставя да 
се впият Мара и Ристо в расото му, да попие кръвта от лицата и 
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ръцете им по него. Бавно и полека се обръща после с тях, закачил 
е вече пушката на един висок трън, държи ръцете им и гледа към 
другите хора. Те вече не са глухи и неми, крещят нещо и ръкомахат, 
но глух и ням е сега пък поп Стоил. 

Държи ръцете на Ристо и Мара, гледа към хората и нищо не каз-
ва. Нищо не казва, чак докато другите се разотиват, кой откъдето 
е дошъл. Мята пушката през гърба и нещо тихо им говори, що бива 
и що не бива. 

Тихо й казва поп Стоил и сега, тихо й казва на болна Мара:”Бива, 
чедо! Когато трябва, бива! ”

Казва го и уж си отива, пък тропа на вратата и иска да влезе. 
Вместо него се показаха сухите очи на свекървата:
– Брат ти Ристо е дошъл да те види! 
…Какво ли не сънува човек, когато е болен? Всякакви неща му 

се привиждат, идат отнякъде и отиват накъдето си поискат, ала 
измъчват през това време човек и го карат да трепери, да трепери 
и в огън да го хвърлят. 

Та Мара беше болна и знаеше, че е болна, а брат й Ристо беше до 
нея, както винаги е бил. 

Спомняш ли си, брате Ристо…
Скоро беше след Гарваница, същата зима подир нея. Покрив 

над главите си имаха вече Ристо и Мара, старата колиба на дядо 
Ристо. Вуйчовците им Павльо и Костадин бяха я потегнали, нов 
покрив бяха стъкмили, нова тръстика бяха нажънали в блатото 
край Струма и с нея колибата бяха покрили. Нямаше що друго да 
сторят, поне покрив да оставят на Ристо и Мара, че някой беше 
подпалил къщата на Дончо и Вена в Богородица и изгоряла беше тя, 
докато се съберат наоколо да гасят. 

Тръгнали бяха вуйчовците им със сълзи на очи друг живот да 
търсят надолу, по Гръцко. Колко много молиха те Ристо и Мара с 
тях да тръгнат, на друго място да идат, където има кой да им по-
могне, докато пораснат още, съвсем големи да станат и хляб да си 
намерят, хляб и по-добро. 

А Ристо се хвана за скъсаната жилетка на Мара и не се пус-
на, чак докато вуйчовците им не си отидоха. Ако бяха отишли с 
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вуйчовците си, кой щеше да ходи всеки ден до гроба на майка им и 
водата й да сменя? Кой щеше да разказва на тяхната майка какво 
са правили двамата и кой от двамата не е слушал. Нямаше кой да 
разкаже нищо на майка им, а тя толкова обичаше, докато…

Нищо, че сега тука лежи, лежи под земята и си мълчи…Нека 
мълчи, тя толкова им е разказвала, сега пък Ристо и Мара ще й раз-
казват. Вярно, минават всякакви хора и ги гледат, но какво като ги 
гледат така накриво, Ристо и Мара не поглеждат пък към никого, 
освен към снимката на майка си. Нали гробищата са за всички. 

Отиде си пролетта, вуйчовците не се върнаха, отиде си лято-
то и есента, нямаше ги още, студена зима удари и беше ясно вече, 
че няма да се върнат. Нямаше никой отникъде. 

А когато падна големият сняг и всичко замръзна, те излязоха 
пред колибата и що да видят? Някой добър човек им беше оставил 
пред вратата на колибата дебел кози покров, да се завиват с него. 
Оставил го беше, пък наоколо никакви стъпки не личаха! Как му се 
зарадваха само Ристо и Мара! Как се сгушиха под него вечерта и 
притихнаха на топло. 

– Знаеш ли, брате, че дядо ни Ристо брат Сандо е имал, дето 
змия го ухапала и от това умрял. Знаеш ли, че жена е имал и тя 
бездетна е била? 

– Стрина Кита ли? Дето се хвърлила и се удавила в Струма? 
– Тоя покров неин е бил, тя се е с него завивала, а кой го е донесъл 

тука, да ни завие с нейната блага душа, не знам. 
Но това за покрова се разбра много по-късно, а сега сняг затруп-

ваше всичко. 
Мара се събуди посред нощ, отметна покрова от себе си на дру-

гата страна и… видя, че Ристо го няма. Изплаши се много, започна 
да вика:”Ристо! Ристо! ”, но Ристо го нямаше. 

Тръгна навън, до колене потъваше в сняг, а Ристо го нямаше ни-
къде, нямаше и стъпки от него, сигурно го беше затрупало. ”Ристо! 
Ристо! Братко! ” – викаше тя отчаяно и гласът й се удряше в бя-
лата нощ от рид в рид, потъваше от дере в дере, а Ристо все го ня-
маше. Отнякъде се чу вълчи вой, Мара едва се довлече до колибата, 
обезумяла от мъка и…
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Ристо сладко, сладко си спеше, че с нейната част от покрова 
двойно Мара го е завила, без да го види. 

А в краката му, в краката му…голяма змия се свила на кълбо. 
Извика Мара ужасена, а змията, като я видя, бавно – бавно се изни-
за и се скри някъде наблизо. Сякаш наблизо легалото й беше, сякаш 
в зидовете на колибата беше останала, та в краката на Ристо да 
бъде, докато Мара го търси в дълбокия сняг. Изниза се някъде по-
край огнището тая змия и потъна сред камъните, а Мара не можа 
да мигне до сутринта. 

Много се смя Ристо, когато се събуди. Да се страхува Мара от 
една змия, дето си се навърта наоколо ехе откога. Че Ристо даже 
мляко й беше оставял край колибата, да пие, да пие и да не хапе, но 
тая змия не хапе. Нито е пепелянка, нито е усойница, тая голяма 
змия не хапе. 

Како, како, кога ще почнеш да различаваш змиите. 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Беше тъмна и безлунна нощ, толкова тъмна, че в очите ти да 
бръкнат, няма да видиш. 

Тръстиките в блатото край Струма се полюшваха тихо със 
свилите си една в друга, шумяха тихо, толкова тихо, че не можеше 
да се разбере човек ли пристъпва или вятърът си играе на гонени-
ца. 

Хора нямаше никакви, нищо, че няколко тъмни сенки помръдва-
ха тук – таме сред тръстиката и притихваха пак в очакване. Тъм-
ните ямурлуци ги правеха невидими людете в тая черна нощ, какво 
остава за комити, легнали в засада. 

Четата на Тасето Ментански чакаше някого. Никой не трябва-
ше да говори, да се прокашлюва дори. Никой не трябваше да помръд-
ва, ама трае ли се толкова време, жив човек си, ако че си и комита. 

Трае се, трае се, че ако не траеш, отзад войводата Тасето Мен-
тански лежи и лошо може да се случи, ще усетиш веднага щика на 



-211-

пушката му, пък после отделно. Слушай шъткането му, докато още 
само шътка и се сдържай от всичко. 

Чакай знак. 
Най-после, далеко след полунощ няколко сенки се зададоха по пъ-

теката, която минаваше сред ракитака край Струма. Една, две, 
три, четири, шест. Значи всички бяха. 

По веригата на чакащите премина лек трепет. Предаваше се 
командата на войводата да се чака до последно, да се сдържат вся-
какви движения, да не се диша, ако трябва, докато идващите не се 
приближат достатъчно. И никакви, никакви пушки. 

Първата сянка, която носеше нещо на гърба си, наближи на 
няколко разкрача. Другите, още по-натоварени от нея, я следваха 
плътно. 

– Дърпай! – чу се тиха команда и в същия миг застланата със 
стари съчки и покрита с шавар отгоре пътека се разтвори. 

Дълбока, прясно изкопана яма зейна отдолу и погълна трите 
първи сенки, още преди да кажат гък. Вторите три се стъписаха 
що да сторят и докато само се спогледат, усетиха студенината на 
пушки и ножове на тила си. 

– Къде си ходил, бре Мито? – чу се вече стар, мъжки глас. 
– Разхождам се, бре Тасе! – избоботи отдолу друг, без да треп-

не. 
– Нормалните люде не се ли разхождат, докато е светло? 
– Аз съм войвода, Тасе, войвода като тебе. 
– Не те ли бях предупредил, че трябва да се спреш! 
– Кой си ти, Тасе, да ме предупреждаваш! Не те ли знам аз тебе 

колко чиниш? 
– Харно…Харно…Вързахте ли ги всичките, бре? 
– Вързани са, войводо! 
Цялата малка чета на Мито Комитата беше попаднала в клоп-

ката, ведно с плячката от нощта. Харамиите на Мито гледаха на-
долу, защото знаеха какво ги чака. Наистина ги бяха предупредили да 
спрат, ама лакомия край няма. 

Пък и кой беше Тасето Ментански, да им се заканва? Имаше и 
за него, имаше и за тях. Като толкова иска да туря ред, да го туря 
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за себе си най-напред. Не го ли помнеха те що беше преди време 
Тасето Ментански, чалъми ще им хвърля сега, че разбойници не ще 
край себе си! Ако не беше Мито Комитата да го отърве от Дончо 
Златков, да е увиснал отдавна на някой клон край Струма, ама няма 
благодарност. Тасето Ментански и благодарност…

– Нали, Тасе! 
– Хм, Мито…Ти ми говориш, все едно, че ти си ме хванал, а не 

аз тебе. 
– Виж какво, Тасе, много плячка взехме тая нощ. Вземай полови-

ната и по-живо, по-здраво. 
– Прост човек си остана ти, Мито, и това е. Знаеш за организа-

цията и същият си оставаш. Хайдутлук правиш, золум след золум. 
Хората са писнали от тебе. 

– Що ме е еня мене за хората? 
– Осъден си на смърт, Мито! 
И още неизрекъл докрай, един комита хвърли примка на шията 

на Мито, изтегли го от ямата, извади нож от поясока, замахна, 
Мито се олюля и плувна по Струма надолу. 

Другите трепереха като лист и се хвърлиха да се молят, ръка 
на войводата Тасе Ментански да целуват и прошка да искат. 

Че верни ще му бъдат и що каже Тасето, това ке е. 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Как да се деля от тебе, брате Ристо, та ние си нямаме никого, 
един гроб на майка ни само. Нашето имане е един гроб. 

Нали на една Задушница бяхме отишли на гробищата, всички 
деца с паници в ръце, ние с теб също. Тръгнаха мъжете с павурчета 
ракия за бог да прости, другите мъже отпиват, а като минат по-
край гроба на майка ни, отливат от ракията и отминават. 

Нека отминават, Ристо, малките момчета не бива да пият, 
дори за бог да прости. Гледат ни накриво, Ристо, но ти не ги гледай 
тях, мене гледай, защото аз съм ти сестра и те обичам. Майка ни 
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тук, край нас, също го знае и също ти казва да не плачеш, че те гле-
дат накриво. Тя също те обича, но не може да ти го каже. 

Тръгнаха и жените, Ристо, подготви си паницата, че ще има и 
нещо сладко. Ако не искаш благата пшеница, ще ми я дадеш на мене, 
сестра съм ти. 

И ето, мина първата жена, подаде на децата едно след друго, 
дойде към нас…извърна главата си и отмина. Мина втората, пода-
де на децата едно след друго…извърна главата и отмина. Не плачи, 
Ристо, ето тази леля ще ни даде…Отмина и тя. 

И тогава, Ристо, спомняш ли си, някакъв мъжки глас започна да 
псува в гробищата, така се разпсува, че ме хвана срам. В гробища 
не се говори високо, Ристо, камо ли да се псува, а този мъж псуваше 
от другата страна на черквата и идеше към нас. ”Не ви ли е срам! 
– викаше този мъж, не ви ли е срам от това, което правите! Къде 
ви е милостинята, нали сте чеда божии! Ръцете ли ще ви изсъхнат, 
ако и на тия деца дадете, залък да си сложат в устата! ”

Ето, Ристо, не плачи, значи и на други деца не са дали, не сме 
само ние, щом този мъж продължава да псува. 

Хем ме беше срам, хем ме хвана страх, а когато мъжът се по-
каза, поп Стоил! Поп Стоил псува в гробищата, псува и се не спира. 
Спря, чак когато дойде при нас с тебе, Ристо. 

Къде се е чуло и видяло поп, при това поп Стоил, в гробищата 
да псува. Да беше друг, мъжете ножове щяха да извадят от поясите 
си и главата щяха да му отрежат, жените до девето коляно да го 
прокълнат. 

А сега едни стояха с наведени глави, други го гледаха гневно в 
очите, но никой не каза дума. Пък поп Стоил свали попските си 
дисаги, извади от това, което му бяха дали на него, напълни ни па-
ниците и заедно с нас излезе от гробищата. Даде ни дори ръка да му 
целунем. 

– Поп Стоиле! Поп Стоиле! Добре си дошъл при мене! Идеш да 
ме видиш, а? Само ти се моля, по-тихо псувай, свекървата може да 
те чуе и да се разсърди! 

– Какъв поп Стоил видиш пак, снахо? Сама ли си говориш веке? – 
гледаха я сухите очи на свекървата. – Брат ти е дошъл да те види. 



-214-

– …Брате Ристо, сестра ти болна, душа ке сдава, ти песна 
пееш. 

– Тихо я пея, милна сестро, да оздравееш. 
– Няма да оздравея, брате Ристо. 
– Ти пък, Маро! Къде е малкото пеленаче, Миладинчо къде е, по-

дарък му нося. 
Мара се усмихна с ъгъла на напуканите си устни. 
– При свекървата е, тя го гледа, да не го разболея покрай мене. 
– Харно. Ето му свирката, която издялах. От осен е. Има да 

свири и да си спомня за вуйчо си Ристо. 
– Брате, брате – въздъхна Мара. – Дали ще съм жива, когато 

порасне и на твоята свирка засвири? 
– Маро, не ме плаши! Само ти си ми…и Миладинчо сега. 
– Защо ни мразят толкова, брате! Що сме сторили ние с теб, 

та като единаци… 
И заплака тихо, както само тя умееше да плаче. Уж не се вижда, 

пък пълни и Ристовите очи. 
– Не се прощава толкова лесно, сестро. Тия, които ни мразят, 

всичките имат по някой убит от родата си и не могат да го пре-
жалят. 

– И всичките ли баща ни ги е избил? 
– И да не е, на него ги притурят. И тия, които са ги изтрепали 

старчевските разбойници, и тия, дето войводата, Тасето Ментан-
ски е изклал. Всичко притурят на баща ни. 

Остаря войводата Тасето Ментански, не може да ходи, та само 
язди, а на кръв не се насити. Записал ме и мене тия дни при него. 
Пушка да нося, сабя да въртя, с нож да мушкам. 

– В четата? ! 
– Аха. Сръбска шайка минала насам, в неговия район, дето ВМРО 

му го дала да го пази, още хора трябвали, не достигали хората, та и 
мене четник ме записал. Кой те пита искаш ли! 

И къде, къде, най-напред ме води в Гюргево. 
– Дето някога е изклал турското село! Откъдето дядо ни Рис-

то е взел баща ни още в пелени, че майка му е била вече…а дядорис-
товото дете умряло се родило? ! 
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– Там. Точно там. 

– – – – – – – – – – – – – – – – 

– Попремина ли ти малко, сестро? 
– Прощавай, Ристо. Прилоша ми ей така, от нищо. Нали за Гюр-

гево разказваше…
– За Гюргево. За Гюргево и за войводата Тасето Ментански, 

дето четник ме писал и в Гюргево ме отведе, сред изгорелите зидо-
ве да ме кръщава. 

Строи четата сред черните зидове, дето едва се виждат от 
пущинака, накара ме да изляза отпред и да гледам другите в очите и 
на висок глас рече:”Ристо! Оттука ти е на тебе половината семка, 
която затри и другата ти половина, и още сума ти народ. Оттука, 
от това турско село, без да знам, дядо ти Ристо е взел баща ти 
изпод едно легло, вързопче с пеленаче, че майка му вече… – и прекара 
длан през шията си. – Ако знаех, че е подменил умрялото си дете 
с турска семка, и дядо ти Ристо щеше… – и пак прекара длан през 
шията си. – Кекльо с кекльо! Добро ще ми прави…

Намерил къде добро да прави…В Македонско добро да прави? ! 
Но не знаех, че веке го е направил. Прабаба ти Янинка също ме 

излъга и преди да умре, пак това ми викаше:”Детето си е дете! 
”Стара жена, а не разбрала. И от малкото дете голям разбойник 
става, щом кръвта проговори в него. 

Така стана и с баща ти. Семката си е семка, не се губи, само от 
малка става голяма и големи бели прави. Затова, без семка. 

Чета – а, мирно! 
Оттука, Ристо, се е родила злобата на баща ти Дончо, оттука 

го е разпънало отвътре и душа на въглен му е станала, та толкова 
народ изтрепа, като разбра, че той самият е турска семка и ро-
дата му е изтребена. Виж какво прави семката с човека! Здрав и 
прав селянин беше, работлив и свестен, на мравката път можеше 
да стори, жена и деца като слънце. 

И изведнъж – семката! Като върколак стана, кръв да го засища, 
само кръв за мъст. Кой замръкне, не осъмва, кой осъмне, не замрък-
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ва! Парите край него се търкалят, една не се наведе да вземе. Само 
кръв му стигаше. 

Но аз я изтребих турската семка тука и ако трябва, пак…
Чета – а! 
Турци нема веке, гърци и гръкомани сега шетат, наши люде гър-

ци искат да правят, че гърците били не знам какви си, а ние прости 
овчари. Сръбска шайка и тя насам се прехвърлила, ама тая няма да 
стане. Няма място тука за друга семка! 

Избирай, Ристо! Майка си ли избираш, или татко си? Ако избе-
реш татко си, тука ще ти изтече кръвта, отдето семката ти е 
тръгнала. Ще те режа залък по залък, най-малък залък, що мравка 
носи. 

– Какво избра, брате? – попита Мара като в полусън, а ръцете й 
трепереха. – Какво избра, брате? 

– … – Не знам, сестро. Някаква сила отведнъж ме подзе, като 
гледах тия черни зидове, причерня ми пред очите и се свлякох на 
земята. Как са ме докарали до нашата колиба, не знам. 

– Мили брате – изхлипа Мара на глас. – Често ли ти става така, 
мили брате? 

Ристо не отговори нищо. Какво значение имаше това дали чес-
то му става лошо, важното беше на сестра му по-рядко да й става 
лошо. Ристо е мъж, ще търпи. 

– …И докато ме носеха, сестро, а аз ни жив, ни умрял, баща ни 
Дончо ми се появи. Покрил се с един тъмен ямурлук, да не го раз-
познаят, лицето му цялото на бразди, стъпва котешката, готов 
веднага да отскочи, ако някой се сети кой е. 

Крачи край мене баща ни Дончо, другите не го виждат, а той 
ми държи челото с ръката си и вика:”Ристо! Няма да се правиш на 
една кекава баба! Ти си мой син, кекава баба не може да си. Добре се 
е излъгал Тасето Ментански, та пушка ти е дал. Разгеле. Ще вземеш 
пушката и ножа и ги почваш всичките тия наоколо. Без прошка, 
както аз ги карах. Тасето Ментански –пръв под ножа. 

Къде е, Ристо, моята майка? Къде е моят татко? Ще отмъс-
тиш за тях, чак като отрежеш главата на Тасето Ментански. И на 
другите главите също. Кръвта вика за кръв. 
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– Татко! Мили татко! – казвам му аз тихо. – Чакай малко да ти 
се порадвам, татко! Откога не съм те виждал. Чакай, и на Мара ще 
разкажа, че сме се видели. Чакай да ти се порадвам! 

– Няма време за радост на тоя свят, Ристо! – мръщи ми се той. 
– Докато ние се радваме, другите ще ни затрият. Да не мислиш, че 
не ги гледам аз отгоре, от горния свят, що правят другите с тебе 
и с Мара. Ако можех да се върна, ще ги разкъсам. 

Мито комитата барем мъж беше, ако че в тила ме застреля, 
ама мене застреля, мене. Дочаках го тука, при мене дойде, получи 
си го. 

А тоя, Драмонката Петре, ще го чакам на тоя свят, докато 
свят светува, тука засада съм му приготвил. Нека излезе срещу 
мене, като е такъв юнак, а не да качва децата ми на Гарваница и 
оттам да иска да ви хвърля. Петре Драмонка, Драмонка Петре, на 
парченца ще те режа и окото ми няма да мигне. Цялата ти семка 
ще избия, песоглавецо! 

Кажи и на Мара, на гробищата няма да ходите. Мъжете нямат 
място в гробищата, тях водата ги носи. Какво си седнал с тая па-
ница милостиня да чакаш, че и ревеш, дето не ти дали. 

Ти мъж ли си, Ристо? Мъж бъди, Ристо, трепай ги, да ти имат 
страха. Инак те тебе ще те убият. Къде е моят татко? Къде е 
моята майка, а? ”

– А къде е моята майка? – попитах го аз. 
Мълча, мълча, до мене ходи през цялото време, докато ме носе-

ха, ръката си от челото не отдели, накрая само отдума:
– По-харно не питай! Излъгаха ме, излъгали са ме, проклети да 

са. Нищо не мога да върна назад. 
И изчезна. 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Болна лежи млада Мара, болна лежи, сякаш е пила снощна вода, 
та е изпила люта змия, люта змия с девет глави. Ръце й се тресат 
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като листа на дървото, очи се люлеят като звезди на небето. В 
стаята й на пелени мирише, дете няма. 

Няма стара майка да я жали, да я жали, докато гарван побе-
лее, докато море изсъхне, докато главня ластар пусне. А я е клетва 
стигнала:”Колко листа по дървото, толкоз години да лежи, толкоз 
постели да скапе…”

Низ очите мухи пролетеха, низ косите трева поникна…
Само братец има Мара, братец, що се моли:”Боже, мили Боже, 

пусни ми сините облаци, да си скрия моята сестра…”
А татко? Татко грях от Бога, срам от люде. 
Била е на шест годинки, когато старчевските харамии са го за-

трили, та само смътен спомен от него се мяркаше край болните й 
очи. Виждаше го само, опърлен от огън, да ги оставя заедно с малкия 
Ристо и дядо Ристо в къщата, която после се запали, да ги оставя 
и шепне:”Тука ще ме чакате, ще дойда да ви взема! Не мърдайте 
оттука! ”

Годините минаваха, баща им Дончо го нямаше да дойде и да ги 
вземе. Чу се, че го убили в Струма и оставили реката да го отнесе 
надолу, самите старчевски харамии се похвалили, ала никой така и 
не видял трупа му, не го видял мъртъв. Пък такъв, дето не си го 
видял умрял, пази се от него. 

Така думаха наоколо и не го оставяха дори на оня свят. Нямаше 
тука за мъртвите или добро, или нищо. За мъртвия – само лошо, 
щом се казва Дончо Златков. 

Майка си Вена помнеше по – добре, нали все около себе си ги 
въртеше, като квачка пилетата, когато баща им го нямаше и ня-
маше. В едната ръка мотиката, Ристо в цедилката на гърба, Мара 
хваната за другата ръка и хайде към някоя нива. А вечер, приказки и 
малко хляб, че трябва да има и за утре. 

Хлябът свършваше бързо, но приказките дълго не свършваха, 
приказките, в които влизаше със смелото си сърце и татко им Дон-
чо. Татко им разхвърляше всички лоши хора набързо, всеки си получа-
ваше, каквото беше заслужил – и лошите, и добрите. Мара и Ристо? 
Разбира се, че Мара и Ристо бяха от най-добрите, на тях татко им 
носеше много подаръци и най-големият подарък – оставаше си зави-
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наги в къщи, край тях с майка им. Но за да стане това, трябваше 
да слушат и да заспиват, а като се събудят сутринта, може пък 
татко да си е дошъл…Как да не заспиш, заспивай по-бързо. 

Ристо от едната страна на майка си спеше, Мара от другата. 
Чакаше ги тя да заспят и тогава започваше да плаче, че баща им ни-
какъв го няма дълго време, че с лоши хора тръгнал, че са го затрили 
някъде по Гръцко. Плачеше тихо, сякаш без сълзи, както се научи да 
плаче и Мара, плачеше и ги галеше, а те двамата с Ристо се правеха, 
че са заспали и сълзите попиваха във възглавниците им. 

Мале, мале…Всичко можеше и всичко сама вършеше. Ако пък 
някоя нива много пирей имаше, ако дървата за огрев с много съкове 
бяха или чувалите за воденица много тежки, идваше да помогне и 
чичо Миладин, татковия побратим, дето едно време извадил от 
Струма баща им, когато бил малък, извадил го да не се удави и поб-
ратими станали. Свято нещо беше побратимството, като брат и 
повече в Богородица. 

…Мале, мале…Дойде оген от яснина, от яснина без облаци. 
Цял ден бяха копали на една нивичка край реката, дори Ристо 

копаеше, че малка мотичка имаше вече, та едва се прибраха по тъм-
но към Богородица. Хапнаха по няколко залъка и заспаха двамата с 
Ристо при нея. По едно време нощес се потропа на външната порта, 
събудиха се и тримата, потропа се пак и дори майка им се изплаши, 
че кой тропа нощес, ако не е за лошо, но позна гласа, който викаше. 

– Не бойте се! – погали ги по уплашените очи. – Побратимът 
на баща ви е, чичо ви Миладин. Сигурно нещо се е случило, дано не е 
лошо. Чакайте тука! 

И излезе да отвори. 
А след малко, какво ти лошо, появи се баща им Дончо! 
Като в приказките, наметнат с тъмен ямурлук, опасан с пат-

рондаши, с пищов на кръста и нож, забоден в пояса. 
– Тате! – разскачаха се, още сънени, те. – Добре дошъл, тате! 

Носиш ли ни подаръци? 
Татко им нищо не отговори, погали ги само по главите и им 

каза бързо да се обличат, че е дошъл да ги вземе. Сега трябва да 
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тръгнат, че ще ги води утре на пазар, пък пазарът е далеко, трябва 
отсега да тръгнат. 

– Нека вземем и майка, тате! И тя иска да иде на пазар! 
– Тя полегна да поспи в другата стая. Нали много е копала днес, 

уморила се е много. Не я будете, не може да стане! 
Това беше казал баща им Дончо и ги беше повел навън. Майка им 

можеше поне да ги изпрати, но щом е толкова уморена, нека си спи 
в другата стая. Тръгнаха набързо, дори не целунаха майка си, но нали 
подарък щяха да й донесат от пазара утре, имаше да се радва…

Така и не я видяха майка си Вена повече. Бяха я погребали вуй-
човците им без тях, да не се изплашат, че малки били с Ристо. В 
единия край на гробищата майка им Вена, в другия край закопали 
чичо Миладин, побратима на баща им. 

Че баща им…и двамата с ножа. 
Сон сонува млада Мара, сон сонува, не свършува. Не си отивай, 

мале, не си отивай, сега си дошла. Нали щях да ти купя шам – ан-
терия и мумле – шамия, пък Ристо – чифт папуци и сърмен колан. 
Не си отивай, мале, от мене. Бяло пера, черно нося. Ако си идеш, по 
пиле хабер да ми пуснеш. 

Не беше майка й. На вратата се показаха сухите очи на свекър-
вата:

– Брат ти е дошъл да те види! 
Сухите очи на свекървата Митра, жената на Миладин, побра-

тима татков. 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Чумата е толкова стара и с толкова крива уста, че ти излиза 
ума, като я видиш. Тя никога не се къпе, не си е мила косата и има 
големи, мръсни нокти. Схваната е във врата и не може да си върти 
главата наляво и надясно. Затова е седнала край селото, край Бого-
родица, извадила е тефтер да записва всеки, който мине, та да го 
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умори. А самата баба Чума става и като рошава жена, опасана със 
стрели, после може да стане куче, мишка, може да се превърне дори 
в циганка. 

Такава баба е дошла и в Богородица, Ристо и казват, че нашият 
татко я докарал. Затова не излизай много навън, без мене. Като сме 
двамата, все някак ще се измъкнем от нея. Разбра ли? 

Селото се е напълнило и с караконжули, по целия Огражден са 
плъзнали. Всички са в ужас от тях, Ристо. 

Караконжулите излизат нощем и нападат чак до първи петли. 
Оная вечер дядо Стефан, от горния край на селото, се прибирал къс-
но от воденица и към Поденето гласове му извикали. Спрял се, а 
караконжулите се качили на мулето, яхнали го и избягали. Едва се 
отървал дядо Стефан, сега болен лежи и от уплах му баят. 

А Тасето Яневия, нали го знаеш, той пък се връщал от Старче-
во късно, него го нападнали караконжулите в дола. Рипнал срещу него 
караконжу, който се престорил на кон, проговорил с човешки глас, 
и други караконжи се престорили с човешки гласове. Тасето обаче 
знаел как да се варди от тях – покрил се целият, както си бил на 
коня, с една черга и така се спасил. Само дисагите му взели, събори-
ли го от коня, та и коня отишъл. 

Долу, край воденицата на реката, и там са били. Космати, с 
опашки били. Обикаляли, обикаляли, без нищо да казват, воденича-
рят Стойо се кръстил много пъти вътре, те не искали да си тръг-
ват. Едва когато пропели първи петли, се стопили в тъмното. 

Няма да излизаш никъде нощем, Ристо, до мене ще стоиш, че ме 
е страх. Страх ме е и за мене, и за тебе, Ристо. Казват, че нашият 
татко ги е довел караконжулите, заради него обикалят. Затова са 
ни качвали и на скалата Гарваница, Ристо, искали са да ни хвърлят 
оттам, нечиста семка да се свърши. 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
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Още е краят на февруари, но пролетта иде вече отдолу по Стру-
ма, носи се откъм Егея, стъпва пролетта по ледените блокчета, 
дето Струма ги влачи и се готви да тръгне по реката Лебница, на-
горе към Огражден. Цяла зима Струма в лед е била скована, та сега 
ледените блокчета, на които се е натрошила, се удрят в радостен 
танц едно в друго и песен пеят, песен за идещата пролет. 

Рано сутрин е, много народ се е събрал там, където реката Леб-
ница се влива в Струма, сякаш чакат рибата от Бяло море да е 
стигнала вече дотука, да тръгне по Лебнишката река и хайвера си 
да хвърля, нов живот да ражда. Реката става черна от гърбовете 
на рибата, дъното не се вижда от нея. Плуват, все нагоре и наго-
ре, към изворите на реката в Огражден. А по бреговете на реката 
стари и млади със запретнати крачоли влизат навътре, студено – 
нестудено, и с голи ръце хвърлят риба навън. 

Днес обаче никой не поглежда към реката, нито към Струма. 
Рано е още да дойде рибата от Бяло море, нищо, че е тръгнала вече 
и иде насам. Рибата знае къде ходи и сама ще дойде насам. 

А сега всички очи са вперени към два бели вола, впрегнати вече за 
оран, зад които стоят двамата близнаци Стоян и Стойчо. 

Ще се заорава за ново село, ново село, което да държи не само 
част от старото землище на Богородица, но и големите лаки долу в 
ниското, край Струма и по-малката й сестра Лебница. 

Най-отпред е застанал поп Стоил, ръкомаха с лявата ръка и 
държи кръста с дясната, гологлави край него стоят стари и млади, 
кръстят се и се стараят благочестиво да гледат. 

Близнаците Стоян и Стойчо са с новите си ризи, подстригани и 
остригани, та майка им току се върти да види виждат ли ги всич-
ки. Близнаци са, те ще заорават. 

И ще заорават те с два вола, също близнаци, два толкова бели 
волове, че нямат нужда те от нови ризи, а от бъклици по рогата 
си. 

– И те са близнаци, и воловете са близнаци, така трябва! – обяс-
нява поп Стоил. – Като се заорава за ново село, така трябва, та да 
има здраве и берекет. 

– Накъде ще вървят, поп Стоиле? 
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Поп Стоил бавно и тържествено се приближава към близнаци-
те Стоян и Стойчо, дава им да целунат кръста, да му целунат ръка 
после и пред всички обявява накъде:

– Оттука право нагоре край реката Лебница, като стигнете 
Камеливица и Селския андак тръгвате вляво, качвате се горе на Бе-
лио камен, оттам ще минете високо над Нигрея, към Зимуро и по-
сле право надолу, докато опрете пак в реката Струма и по нея, по 
нея нагоре, та се върнете тука. 

Бразда правете, кръг затворете, чума да не влиза в лебнишката 
мера, чума и нечисто. 

– – – – – – – – – – – – – – – – 

Болна лежи, болна лежи млада Мара, болна, не може да стане. 
Бяло пере, църно носи. Край нея на пелени мирише, дете няма. 

– Стани, стани, милна сестро! Стани да походиш…
– Заораха ли я вече тая бразда, брате Ристо? 
– Маро, Маро, милна сестро…Забрави ли, че я заораха и къщи 

има веке вътре? 
– А ние с тебе от коя страна сме, брате Ристо…
– Маро, сестро, ще си дойде Божин, ще те питам тогава какви 

си ги питала, питала и говорила…
– А ти къде си, брате? 
– Остави ме мене. На мен по ми е добре така, с моята колиба, 

от другата страна на реката да съм. 
– А Божин, брате? 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
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Не е мома като мома, 
най е мома ясно слънце. 
Когато плаче, злато точи, 
кога говори, бисер плюе, 
изгоре сирак по нея. 
Ристо се е свил до Мара и й шепне, после нещо й попява, после 

си взема червена ябълка, нахапва я само и пак започва да й шепне, 
щастлив и весел. 

Братът Ристо е всичко на годежа – и брат, и майка, и татко, и 
всички други роднини. 

Няма майка, няма татко, няма други роднини на годежа. 
Как чий годеж? На Мара, разбира се. 
На Мара и на Божин. 
Че Божин, Миладиновият син, беше казал на майка си 

Митра:”Мале, мила мале! Искам да я взема Мара за жена. Сърцето 
ми по нея изгоре, друга мома не мога да погледна! Мара ще е и друга 
няма да е! ”

– Че как няма да е? – продължаваше да шепне братът Ристо, 
– изгорял е по тебе като лен за вода, като босилек за сянка. Още 
е наша Мара малка малечка, на тринайсет кошули, четиринайсет 
години, пък изгоря за нея бате Божин. 

Мара, годежарката Мара, леко го побутва мирен да седи, да кро-
тува и сериозен сват да бъде. Ристо, нали си е само на дванайсет, 
неговата си знае:

– Наша Мара, наша Мара, има си секаква стока:от жабешки 
крак цела пъстърма, миша кожа, пълна със сирене, от бълха кожа 
пълно масленце. 

Тук се сепва и виновно допълва на ухото й, че така е в песента, а 
тя инак верно си е с белото лице, с църните очи, с тенките вежди, 
русата коса, рамната снага. 

– И на мене, Маро, така ще ми пеят:”Водат ме да ме оженат за 
една млада младица:тънки конопе – кумове, орлите ми са сватове, 
гарвани ми са девере, свахите ми са свраките. 

Мара пак го побутва да трае. Свекървата Митра ги гледа, оп-
итва се да се усмихне преко сили и току побутва към нея и Ристо 
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някакъв сладкиш, за тях двамата го била направила, такъв бил оби-
чаят. 

Ристо не е гладен, но Мара го поглежда строго, Ристо трябва 
да спазва обичая. Хапва Мара, едва преглъща залъка, Ристо гледа към 
нея умолително, но нали е мъж, повече трябва да си вземе и да го 
изяде. Прави го най-накрая. 

Виж ти! Свекървата Митра сигурно се е страхувала, че Мара и 
Ристо няма да уважат нейният сладкиш и така ще я обидят! Мара 
и Ристо ли ще я обидят? Нямало е кой да учи Мара как снаха се 
става и как на свекърва почит и уважение се дава, но Мара е гледала 
другите как правят и знае. Пък Ристо! Ристо за сестра си не този 
сладкиш ще изяде, но и всичките сладкиши на света. 

Свекървата Митра е забелязала всичко това, веднага вдига 
трохите от сладкиша от масата и сякаш става по-добра, по-добра 
и по-весела, дори песен се опитва да подкара. Колко му трябва на 
човек! 

Много беше горчив тоя сладкиш, уж сладкиш, пък горчив, ама 
щом е такъв обичая. 

Годежари има наоколо, пълна е и другата стая, весели песни при-
пяват, дали им е весело, кой знае. Май само на Ристо, пък сърцето 
на Мара е свито на топка. 

Маса за сватовете има на средата, а сватове няма да седнат, 
да седнат и тежки кани с вино да вдигнат, та млади да поздравят, 
тежки думи да кажат, та млади да ги послушат. 

Няма го единият сват, няма го другият сват, едната сватя и 
нея я няма. Само свекървата Митра седи от едната страна и няма 
с кого да говори, та говори сигурно със сянката на Миладин и него-
вата сянка е легнала връз нея. 

Ако беше жив Миладин, таткото на Божин, и ако беше жив 
Дончо, таткото на Мара, щеше да излезе, че единият сват е убил 
другия сват, почти цялата маса за сватове погубил, заедно със себе 
си. 

Два побратима деца женят, деца женят, побратимите ги няма, 
единият в гроба лежи, другият и гроб няма. 

– Пак ли бълнувам, брате Ристо? Кажи ми, да спра! 
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– Така си беше, сестро. Не бълнуваш нищо. 
Седи свекървата на масата, ни жива, ни умряла, седи наш Ристо 

и гризе ябълка, никой не говори, годежът се весели оттатък, в дру-
гата стая, весели се преко сила. 

Божин беше казал на Мара всичко, що му отдумала майка 
му:”Божине, сине Божине, рекла му, татко ти Миладин като им по-
магаше, видя що стана. Татко й Дончо Златков побратим утепа, не 
се е чуло и видело това по Огражден, жена си не пожали, дето толко-
ва мъки изкара по него, дето децата й като вълчета израснаха. 

Колко друг народ е затрил таткото на тая твоя Мара, хората 
през девет планини ще бягат от нея, че семката си е семка, ти 
снаха искаш да ми я доведеш, църна лоза бело грозде да роди…Само 
през трупа ми, сине! ”

– Аз, мале, друга няма да погледна – беше й отговорил Божин. – 
Не искам да ти чупя хатъра, знам що е било, ама и ти знаеш що е 
севда. 

Старите сватове се погубили, ври ми отвътре, мале, но не 
мога без Мара. Всички ли трябва да се губят заради това, всички 
ли трябва да умрат? Ако не се съгласиш, ще се кача на Гарваница и 
оттам ще скоча. Това е. 

И поп Стоил каза почти същото на годежа, макар повече да си 
мълчеше и само да прихождаше от едната стая в другата. 

Било що било, рече. Тия млади се обичат, не могат един без друг, 
нека се вземат. Не може децата да отговарят заради бащите си, 
децата са дошли на тоя свят подир бащите си и напред трябва да 
гледат повече, към техните деца, а не назад, към маката и умирач-
ката. Това е, що имам да кажа. 

Тъпана бие, зурните надуват, годеникът Божин нещо се е за-
играл с Ристо, свекървата Митра черна чернее. Нищо, че даде на 
Мара ръка да й целуне и тестемела, голямата шамия, дето снахите 
на свекървите даруват, да й сложи на рамото. 

Поп Стоил току си отиде към тях, когато дойде от другата 
стая Мильо, вуйчото на Божин, братът на свекървата Митра:

– Хайде, невесто, стани хоро да поведеш, ти да го поведеш, пък 
ние после ще се хванем! 
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Стана Мара, тъпанът задумка по-силно, направи тя крачка към 
прозорчето, отдето хоро да поведе, тя да поведе, други да се хва-
нат. 

Пушка пукна отвън, та я уцели право в гърдите. Падна Мара, 
скочиха всички и навън се втурнаха, да чуят как тропот на кон от-
шумява в тъмното. Само Ристо примря над Мара, Ристо и Божин, 
който обезумял, като в несвяст милваше лицето й, пръскаше я с 
вода, целуваше я по челото и викаше нещо неразбираемо. 

Ристо не знаеше на кой свят е, когато Божин на пресекулки, не-
вярващо, сякаш не искаше да предизвика лошото, вдигна глава към 
него и му извика: “Жива е, Ристо, жива е, братле, в жълтицата я е 
уцелил, спасила я е жълтицата! ”

Вдигнаха Мара, пристъпи тя за чудо на всички една – две стъпки 
и тогава се видя жълтицата, която носеше под саята и кошулята 
си. Жълтицата беше смачкана, но беше я спасила. 

Само Ристо знаеше, че Мара носи там жълтицата, дар от дядо 
им Ристо, когато се е родила. За Ристо нямаше жълтица, но той 
беше момче. 

– Да не си е дошъл Божин, брате Ристо? – с пресъхнала уста 
попита Мара. 

– Как да си дойде, милна сестро! Нали е войник! 
– Скоро ли ще си дойде? 
– Скоро. Скоро. Още две години, ще минат като нищо. Едната, 

видиш, веке отмина. 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

– Къде ми е жълтицата, брате Ристо? 
– Тука е, Маро. На тебе си е, каквато си остана от годежа, та-

кава си е. Свита отвсякъде, като топче е, нащърбено топче, ама на 
тебе си е. 

– Сонувах дядо ни Ристо, братче. 
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– Така ли! – чак подскочи Ристо. – Какво прави дядо Ристо, каза 
ли ти нещо? 

Мара сякаш пак в унес се унесе. Потръпват ръцете й, краката 
съвсем са изстинали, устните тихо шепнат, сякаш хриптят:

– Каза ми, че се срещнал с Господ на оня свят. Срещнал го на 
една пътека в Огражден и искал да му каже да внимава, на чичок да 
не се убоде, пък видял, че Господ сякаш стъпва, но не стъпва, а ходи 
над чичоците, над тръните, що се забиват в петите на хората. 

Дядо ни Ристо тъкмо се усмихнал, че Господ така се е изхитрил 
да ходи, пък да не се убожда, когато Господ му показал ръцете си, а 
те целите надупчени от тръни и тръните в тях си стоят. 

Господ погалил с длан дядо ни, а по бузите му от резката кръв 
тръгнала. 

– Виждаш ли, Ристо, казал му Господ, – и аз като тебе не мога 
да погаля вече децата си, и те няма да погалят своите, а техните 
деца няма да погалят своите деца. 

– Защо, Господи? – отчаяно го попитал дядо. 
– Защото грях се носи. Трето коляно трябва да мине, чак тога-

ва…
– Защо ме наказваш така, Господи – изпаднал в ужас дядо ни 

Ристо. – Защо ме наказваш, та не ме остави да бъда като всички 
останали? Краят на дните ми дойде, мъка се не свършва, Господи. 
Аз добро исках да сторя, Господи, добро исках да сторя, затова го 
взех това пеленаче от избитото турско село, щеше да умре иначе и 
то, както моето дете умря вътре в жена ми, заедно с нея, Господи! 
Нали ни учиш на добро, Господи, на добро ни учиш, пък разсипа всич-
ко край мене! 

Човещина искаш, а мене наказа, сина ми Дончо и него, сега и вну-
ците ли? Какво са виновни внуците, Господи! Поне над тях се сми-
ли…Защо ме наказваш? Защо ме намрази, Господи…

– Бог не наказва, когото мрази, Ристо. Ама от човещина до до-
бро много място има, не знаеш ли? 

Ти край мене ще бъдеш, затова излязох на пътеката да те по-
срещна. Всички ще те знаят тебе, че добро си направил, но за добро 
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се страда, до трето коляно се страда чак…Внуците…не мога да 
спася…Трето коляно са…Голяма вода иде…

Като несвестен го молил Господа дядо ни Ристо, а когато до-
шъл малко по на себе си, видял, че Господ си е отишъл, а той дявола 
моли, на дявола на колене паднал. 

Пред дявола на колене паднал, видял го, но няма накъде. А дя-
волът…Погледнал го ехидно дяволът и отсякъл с опашката си:” 
– Няма прошка, дядо Ристо, няма прошка. Господ избяга и не ще 
да прости, ти искаш дяволът…Аз прошка не давам. Де се е чуло и 
видяло дявол прошка да дава…

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Много, много вода. Какво й беше станало на Струма, та тол-
кова вода носеше със себе си? Вода, клони, цели дървета и мътилка. 
Толкова мътна и толкова голяма Струма никога не е била, а вода 
прииждаше все повече и повече. 

Около двата бряга се суетяха хора, които искаха да преминат 
оттатък, но се страхуваха да стъпят на тесния въжен мост. Само 
няколко педи разстояние оставаха от водата до моста. 

Мара и Ристо стояха на отсрещния бряг на реката и гледаха 
мътните й талази, гледаха към Лебница и Огражден. Прибираха се 
от Свети Врач. 

От толкова време Мара не беше ставала от болните си посте-
ли, че сега й беше като замаяно. Трудно и бавно ходеше, пристъпва-
ше едва, Ристо знаеше това и ситнеше до нея. Добре, че бяха взели 
магарето, да се качва за малко на него и така да си помага. 

Стигнаха до реката далече след другите, другите огражденци 
бяха преминали, а сега водата бе станала много висока и не биваше 
да се минава, ако не искаш да се подхлъзнеш и да те отнесе. 

Почти нищо не си казаха с думи двамата по пътя от Свети 
Врач насам, очите им достатъчни бяха. Замаяната Мара едва прис-
тъпваше, говоренето щеше да я умори още повече. Стигаше й ръ-
ката на брата Ристо, да я държи и да я подкрепя. А днес и на брата 
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Ристо не му беше до приказки, малко криво стъпваше, дори на Мара 
се подпря веднъж. 

Пролетта беше ги замаяла двамата, раззеленила всичко около 
Струма, довела птиците със себе си, та ги оставила край устието 
на Лебница да пеят как една вода се влива в по-голямата и тръгва с 
нея надолу – надолу, кой го знай къде. 

– Какво ти каза доктора, Маро, сестро? Скоро ли ще ти мине? 
Така я запита Ристо, сякаш от това, което ще каже, нещо мно-

го важно ще дойде. 
– Каза, че трябва още време да мине, но някой ден ще се оправя. 

И било много хубаво, че детето, Миладинчо, не се е разболяло от 
мене. Не било заразно. 

– Хубаво, милна сестро! – усмихна се повече с очите си Ристо. 
– Хубаво е, че ще оздравееш…

– Нали и ти влиза при него и много време се бави вътре, да не е 
премълчал нещо за мене? Кажи, брате, кажи, каквото и да е! 

– Вярно ти е казал, като мине още време, ще ти мине. Има да 
разказваш на Миладинчо за вуйчо му Ристо. 

Сякаш коса скоси Мара отвътре, така я преряза отведнъж. 
– Що има, брате, друго? Що има, казвай…
– …Прощавай, сестро, че и друга мъка ще ти притуря, ама…

трябва вече да ти кажа, че не се знае. 
От много време, близо година, ми става лошо и на мене, замай-

вам се и залитам понякога, слабост някаква ме обзема и болка ме 
заклещва отвсякъде, не мога да мръдна. После ме поотпусне, мине 
не мине време, пак ме стегне и…така. 

Та доктора, като го питах днес за теб, и мене ме видя. Криех 
се от тебе дълго време, да не те разболея още повече, вече трябва 
да ти кажа. 

– Що ти е, брате Ристо? – примряла попита Мара. 
Водата идеше все по-голяма и по-мътна. Започваше вече да пре-

лива от бреговете си. Ето оттатък заля устието на Лебница и не 
се виждаше вече къде едната вода се влива в другата. 



-231-

Мара погледна към небето и се прекръсти. Оттам я гледаше 
половината огнено око на Слънцето. Другата му половина вече беше 
скрита зад черен, космат облак. 

– …Каквото и на тебе, сестро. Някой ни е отровил преди около 
година. Яли сме нещо отровно, а ти си яла по-малко от мене…. Кой-
то яде по-малко, оцелява… – и се опита да се усмихне. 

Мара заплака ситно и сякаш без сълзи, като ситна мъгла, която 
обхваща два бряга. Вкопчи се в брат си и се разрида. 

– Няма да те пусна…Няма да те пусна, брате…Никъде няма да 
ходиш без мене…Свършено е с мене без тебе… 

Непознати хора се щураха около тях, гледаха какво носи мът-
ната вода и хвърляха по едно око към прегърнатите двама млади, 
свели главите си една до друга. Плачеха ли, не можеше да се види, но 
конвулсиите ги издаваха. Сигурно нещо много важно ги чакаше на 
другия бряг, откъм Огражден, а не можеха сега да минат. Какво пък, 
нека изчакат, ще мине и тая мътилка, ще се оттече, ще преминат. 
Млади са, времето е пред тях. 

– Не трябваше да ти казвам, милна сестро… – едва я прикрепя-
ше Ристо да не падне. – Може пък да ми мине и на мен, да се преборя. 
А ти…ти трябва да гледаш детето, голям да порасне Миладинчо. 
Дете иде след тебе, трябва да го гледаш…да го гледаш и…за вуйчо 
му да му разказваш. 

Мара се разрида още по-силно и не можеше вече да се държи. 
– Све…све…свекървата ми го взе детето, не мога даже да го 

погаля. Още щом се роди, ми каза:”Твоят баща уби моя мъж! Ти 
взе сина ми, ти взе детето ми! Сега аз ще взема твоето, да видиш 
какво е. Болна си, никой нищо няма да каже…”

– И детето не е с тебе? ! 
– Дава ми го, само когато дойдеш. 
– Сега ще видиш какво чудо ще стане! –пламна като барут Рис-

то и тръгна към реката. – Сега ще видят как писка змия в огън, как 
писка майка за дете! 

– Ристо! Брате! – хвърли се Мара след него. 
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По тесния въжен мост тръгнаха двамата млади, момчето по-
напред. И от двата бряга на Струма им викаха да не тръгват, да 
спрат, да се върнат. Те нищо не виждаха. Те нищо не чуваха. 

Жълтицата на Мара, що беше на гърдите й, блесна за миг на 
последния резен от слънцето. След това косматият облак го налапа 
и него и се смрачи. Слънцето изчезна. 

Всичко замлъкна. Замлъкнаха и хората по двата бряга. Притих-
на отведнъж и вятърът. Суха гръмотевица разпра тази тишина 
нагоре, някъде по течението на Струма и отекна към Огражден, 
стопи се в него, нагоре по реката Лебница. 

Ристо и Мара бяха вече по средата на моста, там, където до 
водата имаше само една педя. С крайчеца на окото си Ристо видя, 
че отгоре идва на мътен талаз още по-голяма вода, но не се спря. 
Навлезе в талаза. 

Мара видя, че талазът залива вече стъпките на Ристо, но не 
се спря. Събра с последно усилие всичката сила, що й оставаше, да 
го стигне, до него да е. Не беше останала капка кръв по бялото й 
лице. 

Някакъв клон, носен от водата отгоре, се подвря на същото 
място. Водата захапа моста. Подхвана го като перце и го преобърна 
наопаки. Металните въжета се усукаха, но удържаха да се скъсат. 
Така се преобърнаха, че превърнаха мрежите отстрани в капан. 

Като затворени в клетка, Ристо и Мара държаха главите си 
току под дъските на обърнатия мост, а водата постепенно залива-
ше гърдите, шията и достигаше вече устните им. 

– Маро! Сестро! – държеше я Ристо за ръцете. 
– Ристо! Брате! – държеше го Мара за ръцете и се усмихваше, 

че е до него. – Купих днес от пазара малка кутийка, що не потъва. 
Ще я пусна през мрежата да се провре. Сложила съм го вътре, ще се 
спре на някой бряг. Ето, тръгна. 

– Що сложи вътре, сестро? 
– Пъпчето на детето…трябва вече да проходи Миладинчо…

Вижда се още кутийката... Няма да потъне, брате…
Последният талаз на водата ги заля изцяло. Клони и дървета се 

натрупаха под телените въжета. Гигантски водовъртеж от дърве-
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та, клони и пяна завъртя лудо хоро. След миг въжетата изпращяха, 
мостът се скъса и парчетата му плувнаха по водата. Под някое от 
тях сигурно бяха Ристо и Мара. 

– Плувнаха по Струма! Ето ги! Ето ги! – тичаха хората по два-
та бряга. 

– Отнесе ги, бре! Тичайте! – викаха други гласове и тичаха като 
замаяни. –Тичайте! Отнесе ги към Гръцко. Отнесе ги, тичайте! – и 
си скубеха косите. 

Всички тичаха, никой не можеше да надтича Струма. 
Беше и отмина. Оттече се облакът, слънце дойде пак и печално 

загледа пресъхващата пяна по бреговете. 
От Ристо и Мара, брата и сестрата, внучетата на Ристо Зла-

тков, нямаше помен. 


