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ВЪВЕДЕНИЕ

Всички хора умират след като си свършат работата на тая земя. 
Във високия суров балкан, обаче, те умират по-бавно, понеже имат 
страшно много работа за свършване. Преди всичко за да оцелеят. 
Но да оцелееш не значи само диво да работиш. То значи да съхра
ниш характера си, да опазиш традициите, да възпиташ кораво поко
ление, поколения, поколения -  през всички исторически кръстове, 
които българинът балканджия е изнесъл на гърба и в съзнанието си.

Битувайки повече от четвърт век в най-високата махала на мо
гъщата пръсната вакарелска губерния, аз имах редкия шанс да опоз
ная ариергарда от кореняците, които знаеха заш,о са там, невероят
но съш,ествуване при тежките условия, защо и какво ги е запазило -  
ако не съвсем чисти, тъй като съвсем чист българин досега не съм 
срещал -  то поне истински, верни на себе си и в отношенията си с 
другите. Тези личности (това са ей Богу личности!) оредяват, децата 
и внуците им поемат друга, неясна съдба, пред която е изправила хи
лави гърди измъчена България. Но онези, които са изградили обра
за на тази страна през вековете -  тази несравнима българска изд
ръжливост, работоспособност, природна интелигентност, любозна
телност, хумор -  това са бащите, дядовците и прадядовците, зарови
ли напуканите си пети в балкана на българщината.

За някои такива хора и заселени покрай тях, за самостността на 
тоя край, така отдалечен и така близко до нас, ми се поиска да спо
деля. Де да знам, навярно за да си дадем кураж в едно време на без- 
чинство, зачервено от злоба и недоимък -  че имаме не изсъхнал ко
рен. Където има здрав корен, казват, все нещо ще се пръкне.



ГРЕШКАТА НА ДЖЕЙМЗ КУК

Някъде по средата на 18 век прочутият английски мореплавател, 
открил и изследвал между другото Таити. Нова Зеландия и Хавайс
ките острови, направи малка грешка. Неговият пропуск бе, че цепе
ше само на Запад (може да се каже и на Изток от обратната стра
на), но не улучи махала Поповци, до която можеше изненадващо да 
изплава по Баба Река пролетно време. Непредвидимо е как са щели 
да го посрещнат поповчани, тъй като те не са се лакомили за стък
лени гердани и шарени кърпи, а са си падали по хранителните сто
ки от камбуза. Но може да се предполага, че Джеймз и неговият 
екипаж са щели да станат земеделци и скотовъдци, понеже не са по
дозирали, че Баба Реа пресъхва лятос и туземците ще си направят 
чулове за конете от корабните му платна.

През същата тази средина на 18 век на политическата сцена се 
появява без знанието на вакарелското население Източният въпрос, 
който пряко го засяга, но Вакарелци били заети, по-надолу ще видим 
с що. Не са могли да опознаят и френския учен дьо Лакай, които из
числил разстоянието до луната (впрочем луната е била току над П о
повци, както си е и сега). Чужд им е бил по същото време и декора
тивният стил Рококо с катедралата в Нанси, последван от класициз
ма, критическия и намусен дух, възникнал от Декартовия рациона
лизъм, породил Волтер, Монтескио, Дидро, Русо.

В Унгария по това време излизат от печат първите песенни сбор
ници и балади, оформява се градският фолклорен музикален стил. 
Я. Зегнел изобретява водното колело.

В Чехия от началото на 18 век се основава първото средноевро
пейско техническо училище и Карловският университет -  първият 
университет в средна и източна Европа.

В Дания градсьсите промишлено-търговски слоеве се укрепяват с 
поредица реформи в буржоазния дух на средната класа. В литерату
рата още от XVI и XVII век са отразени влиянията на Реформация
та, ренесансовия хуманизъм, барокът и френският класицизъм. В 
началото на XVIII век се основава първият национален театър. Пър
вата датска опера е играна през втората половина на столетието.



ТозР1 век е пропит с гениалната музика на Волфганг Амадеус 
Моцарт и Йохан Себастиян Бах. Моцартовата опера „Отвличане 
от сарая“ е вдъхновена от модното сред европейското общество 
привличане към Изтока и в частност към Турция -  точно, когато 
еничарят Караибрахим е съсипал българите, отказвали да прие
мат турската вяра...

В полу-тайна за Европа, обаче, е останал фактът, че Вакарел е 
бил открит от Конт дьо Вакьорел през кръстоносен поход петстотин 
години пред ХУ1П век, а тогава за вакарелчани били открити и зак
рити доста културни придобивки, включително сифилиса.

Но през фаталния за Поповци XVIII век мимолетните придобив
ки отдавна са се били изпарили, а повечето най-важни събития не са 
го стигнали, като например написаната през 1763-та година „Исто
рия славянобългарска“ от Паисий Хилендарски. Причината за туй 
старият даскал Трендафил Игнатов описва в апокрифното си изло
жение „Кратка история на махала Поповци“, ползвайки и брошура
та на Г. Ст. Гунчев „Вакарел“.

...През 1737 г. Турция и Австрия воювали помежду си. Българи
те като християни симпатизирали на австрийците. Озлобени, турци
те събрали многобройна войска и тръгнали към София по главния 
Траянов път. Всички заселници по тоя път били ограбени и запале
ни, в това число и селището на стария Вакарел. Жителите му избя
гали по овчарските саи и по гората, потокът от войска и разни хай
дути продължавал, хората се пръснали по родове във всички посо
ки, построявали колиби, изплетени от пръти, измазвали ги с пръст, 
а за покрив -  сламолян или папрат. На единия край на къщата -  до
битъка, а на другия край -  хората. (Впрочем подобни къщи по съ
щия модел от плет и кал с подобрено разпределение е познато в на
шия край и до XX век). Появили се разбойнически групи, които на
падали села, махали, градове, обирали, убивали, откарвали добитъ
ка. Казвали ги кърджалии, нападали и на турци, и на българи. Турс
ката власт не могла да се справи с тях. ''

В края на XVIII век по главния път, а и странично, се проточи
ла 120 хилядна турска армия, тръгнала да се бие с независимия Ос- 
ман Пазватоглу във Видин. Наплашеното население пак се разбяга
ло нагоре по горите и така се образували безбройните Вакарелсьси 
махали, (наречени от мен Вакарел ските Съединени Щати).

От рода на Вакарелския поп, избягал от Пустосела (личи и мяс
тото, където му е била къщурката с излака) произлезли впоследст
вие ходжийци, царевци, латковийци и други. Попският род се нало
жил над всички родове и дал името на всички: Поповци. Тия родо
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ве, пръснати от Ангевица до Мечкоборец с разсичането на околна- 
та гора се откривали и излагали на опасност, та постепенно се мес
тили по-нагоре докато стигнали на досегашното си постоянно мяс
то. Първобитните кладенчета (Станчин кладенец, Мусакиков, Му
тафчийски, Цанковец), петлейските гробища с вековните хралупни 
дъбове, расли от 1737 г. до днес. В началото на 19 век започнали да 
строят с камък в основата, а над плета -  керемиди. До Поповци се 
преселили Яйчовци. Празните места се попълвали с нови къщи на 
разделени братя, броят на къщите се увеличавал, прокарали се ули
ци. Тук имало достатъчно вода, в околността -  гори и широко мяс
то за паша на добитъка към Баба Река. Поповчани подели своите 
стопански работи. Но ги мъчела ангарията.

В продължение на 120 години поповчани давали ангария на съ
ответен турски настойник по 40 товара горени дървени въглища, 
срещу които беят им давал само в натура, изчислена на рабош -  от 
Георгьовден до Петровден имало едно прекъсване за прибиране на 
реколтата и после пак до късна есен. Едва през втората половина 
на XIX век, благодарение на застъпниците Стоян Балабанов от Их
тиман, дядо Величко от Кутрахци и Петко Михов от Камчас, анга
рията се премахнала. Но десятъкът останал до Освобождението. 
Поминъкът на поповчани се подобрил, освен скотовъдство и земе
делие се появили терзии -  шили от бано потури, елек, аба, сукман; 
параджими -  дъски за София, Ниш, Лесковец, обратно карали тър
говска стока до Сарамбей, карали сирене и мешина, а оттам -  на 
влака за Одрин и Цариград . Пращали момичета в София за слуги
ни, да се изучат, работели по жп. линията. Дядо Цветан -  „Турчи
на“ бил баш кръчмар и търговец на добитък в Поповци. Имало и 
баш ковач -  железар. Сотир Милев свирел на цигулка и гайда, Йор
дан Г. Ценев -  певец и гайдар. Прочут майстор строител и дърводе
лец бил още от турско Иван Петлуянин. 20 военни чинове от П о
повци са дали живота си за България през Балканската, Междусъ
юзническата и Първата световна войни.

Между старите поповчани имало доста много неграмотни. 
Сметките се водели на рабош -  на оделена клечка. След откриване
то на училището през 1907 г. момчетата и момичетата почнали да се 
ограмотяват. За училище се наемали къщи с широки стаи и кръчми
-  в Поповци имало две кръчми (гордея се, че и нашата плетокална 
гостна от днес е била по едно време училищно отделение). Първият 
учител бил от с. Столник -  Спас Стоилов, най-дълго са преподавали 
местните учители Стоил Ковачев (брат на комшията бай Пане Ко
вачев, за когото ще стане дума) и Трендафил Игнатов, който е в ду
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шата на тази книжка и за когото също по-късно ще се сетим. При 
закриването на „подвижните“ училища последната учителка е била 
Любка Петрова, наша бих казал приятелка, щерка на бай Петър -  и 
за него ще поговорим сетне. А през 1925 г. е завършен строежът на 
новото училище с министерска и общинска помощ и с общия труд 
на всички поповчани: най-хубавата постройка в цялата община. 
Пълно с народ, попове, началници, кметове, музика, хора. В учи
лищния двор се изгражда дъждомерна станция, по която учениците 
се учат да измерват валежите -  гордост на целия район.

„Всеки поповчанин, изселен или преселен, той носи в душата си 
една скръб, наранено сърце, пише в апокрифа си даскал Трендафил. 
Всяко кътче от заселището им, всяка горичка, нива, ливада, рекич
ка, будят сладки спомени. Ще изчезне Поповци, мислят си те... Да, 
старото ще изчезне, а ще се роди ново, подмладено, фактът, че мно
зина поповчани се връщат, дигат старите изоставени къщи показва, 
че Поповци не ще загине. В Поповци закупиха места и къщи много 
софиянци, други и сега търсят. Има нещо, което ги привлича, което 
ние в миналото не сме могли да го видим, не сме го ценили. Заста
нете ли на по-високата част на махалата, какво ще видите? Всички 
наши планини: Рила със своя великан Мусала, Родопи, Средна гора. 
Стара планина с върховете Баба и Мургаш, Витоша; двете полета -  
Софийското и Ихтиманското лежат пред вас като на тепсия. Язови
рът Бозилаг блести като голямо огледало. 980 метра над морското 
равнище -  чист въздух, изворна вода, чиста, кристална, гората -  дъ
бова и борова, всякакви гъби, в реката и язовира риба, навсякъде 
различни джанки за ракия. Ягоди, шипки, къпини, трънки, лешни
ци. Във всяка градина овощни дръвчета. Ако е пролет ще се надъ- 
хаш на благоуханието им, ако е есен ще се нагледаш на изобилието 
на плодовете... Бъдещето ще покаже, дали съм на прав път. Горещо 
се надявам, че така и ще бъде.

Всеки човек трябва да знае своя корен, своето родово дърво, да 
съедини миналото с бъдещето, да е брънка от своята верига. Това 
нещо за съвременниците е незначително, а за бъдещите поколения 
придобива стойност. Историята е събрана от документи и архиви, 
стари фотографии, албуми, летописни ьсниги, спомени от стари хора 
и записани от живи и покойници“.
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1900 СТАРИ ПАРИ

Хубав майски ден беше, когато повече от четвърт век превода
чът Борето Дамянов, мой близък, ме закара с триста зора до маха
ла Поповци: да ме заселва там, както той вече беше сторил. Бая 
хлъзгави междумахленски пътища от Вакарел нагоре, и бутане има
ше, само да си изпълня комшийския дълг и да кажа „тц“, па да си 
бягам обратно към цивилизацията.

Само че като издрапахме по зеленото било, занадничаха едни 
диви нарциси, зюмбюли, жълтурчета между вечно зелените туй, 
даже кокичета останали от вчерашната зима. Всичко пръснато 
безразборно като простонародна живопис. А джанка до джанка 
без време цъфнали в бяло, дъхат и жужат... Сърцето ми вече зас- 
кърца, но не се издавах, щото не веднъж ме е подвеждало и съм 
ставал за резил. Гледам, че и жена ми, Анка, кокори сини очи, но 
и тя още си мълчи. Докато сред тоя пъстър пейзаж просто израс- 
тна една бая къща от плет и кал, с турски керемиди, бяла, бяла, а 
черчеветата кафяви, с решетки от турско време... „Тая е“ каза 
просто жена ми, сякаш ме отгатна, но аз пак си мълчах, за да из
бегна всички отговорности, ако впоследствие нещо работата се 
скапе („Нали ти си я избра -  хак ти е!“).

Тая къщица, заедно с древната лятна фурна, навес-обор и стари 
дървета върху осемстотин метра ливада принадлежеше на бай Тако. 
За него може да се напише новела, такава цветна личност е. В случая 
ще го характеризираме със силата да пренася децата ни само със зъби, 
захапали фланелките им, да пие непрестанно и с удоволствие без ни
кога да се напива, да не прощава на несправедливостта, да се закача 
остроумно, но не и цинично, да работи яко, ала само по познатия 
принцип: „я моем да копам, моем и да не копам“. Щях да забравя не
говата чувствителност към дамския пол, особено проявена пред кръч- 
марката Пенка, подчертавам -  една деликатна чувствителност.

Та тоя почти гърчав, възчерничък и изпънат като струна бай 
Тако ни се яви в предната градинка бос, но с каскет и седна сред 
едро цъфналите шипки заедно с жена си, късата, доста едробедрес- 
та жена, но с едни големи зелени очи... кака Йорданка. Той мълчи 
и гледа жена ми Анка. Виждам само черните му очи, не знам как му
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изглежда главата, понеже нито веднъж през годините не си е свалял 
каскета. Гледа Анка, мен не ме базари, макар че аз наливам ракия
та. Кака Йорданка също мълчи и попъшква на интервали. Анка 
предлага за хапване, Тако мутолеви: „Немой, вчера сме яли, моме“. 
Кака Йорданка изпъшква.

След втората ракия казва: „Е, що, сакате кащата...“ Аз като по- 
отворен започвам да му обяснявам кой ни е пратил, защо на тая 
къща се спираме, умилявам го със стари родители и малки деца, ко
ито ще доживят тука, не пропускам да подпитам защо аджеба я про
дава (като българин съм длъжен да се усъмнявам). Той, обаче, пита 
Анка в упор: „Ти, моме, аресваш ли я?“ Анка се зачервява до уши и 
както си знае, без никакъв театрален фалш прошепва: „Много“. Е, 
тебека ке я дам, на други нема!“... Кака Йорданка изпъшква яко. И 
пак мълчание, което аз вече не смея да наруша, за да не се разсъхне 
работата. По-късно се разбра, защо вика на жена ми „моме“ -  мис
лил я за дъщеря ми. Доста унизително.

На четвъртата ракия бай Тако заприказва изведнъж отривисто, 
както впрочем ш^х да го запомня до края на живота му. Съвсем сво- 
бодно и цветисто как се родил по време на Първата световна война; 
баща му го убили на фронта, майка му го хвърлила и задухала в 
джендема, отгледали го дядо и баба в тая същата къща, строена през 
19-век. Около нея сняг и трева до гърди. Пръкнали с Йорданка та- 
мън пет дъщери, момчето било едва шестото. Спели направо наре
дени на пръстения под около еднократните прозорци, където после 
било училище, а днес е нашата спалня. От аралъците веело, та усе
щали кога ги е засипал снега чак на разсъмване. Иначе много били 
здрави, ама момчето нещо се поразболяло от тоя ветрилник и дока
то се разбере какво е, що е, то взело, че умряло. „Е затова продавам 
сега къщата и се свалям във Вакарел. Пет щерки, еба ти, женети, с 
деца, една през друга дял искат. Е, що? Да им дам по триста лева да 
разсипят имота и да се изпотрепат ли?. . . Кея дам тебека!“, обърна 
се пак към жена ми. Кака Йорданка пъшка. „Ай наздраве!“.

Умееше бай Тако да се надсмива, даже да унижава всички нао
коло, И кака Йорданка включително. Веднъж я пратил с карта на 
Слънчев бряг и й дал петдесет лева за джоб-хърчлък. Като си дош
ла, Йорданка му върнала четирийсет лева и петдесет стотинки -  пет
десет стотинки изхарчила „за една лимоната“. Щял да я пребие за 
пинтилъка й, веднага почерпил цялата кръчма с остатъка.

Така купихме къщата на бай Тако за 1900 лв., с четири одаи, две 
мазета, лятна фурна, навес-обор и стари плодни дръвчета върху
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осемстотин квадрата. Щерките едва ли му простиха докато умря, 
както си седеше на клозета. С нито един развален зъб.

А докато живя не знаеше пречка за нищо. Каквото намислеше, 
правеше го, колкото и откачено да беше на пръв поглед. Просто ме 
унижаваше със самочувствието и обичта си към живота. Като се на
вие на някаква щуротия -  прави я: да погне вагабонтин и да го набие 
даже, да изтича от Вакарел до Поповци за петнайсет минути, препус
ка из кьошковете за слава на кончето си, дрънчейки с неоткачените 
дизгини. . . Да разказва (но много деликатно) за „църната вуна“ на 
еди коя си, скрила „сладката пипера“ (туземно названия на онова, 
което още наричат „благата рана“). Достатъчно беше като се запали 
да произнесе високо заклинанието си: „Ние сме от Първи на Негово 
Величество кавалерийски полк! Нема а се боиш от нищо!“ И те взи
маше под свое покровителство или се втурваше към поредната лудо
рия. Все ми напомня за бачо Георгия от народната песен: „Он не 
умря от болест, море, най-ми умрея от щурост“. Но щуростта му не 
беше самоцелна. Тя криеше един дух, който излизаше от бутилката 
за добро, за весело, някак вдъхваше опора, че има такъв български 
характер, неукротим, по своему рицарски, на който можеш да се до
вериш. Дава кураж да го отделиш от наслоения в съзнанието ти през 
втората половина на века един по робски послушен, по кръчмарски 
хитроумен егоистичен български народ. Скапал се народ от всекид
невна лъжа и кражба, развил способностите си главно в посоката на 
намиращото си обогатяване „по втория начин“, обезверен откъм об
ществен морал, законосъобразност и Божия добронамереност. Ш ма  
сила, която да ме убеди, че българинът по субстанция е корумпиран 
човек. Един дълбоко скрит в душевността си човек като бай Тако е 
не кой знае какъв, но силен редови пример за това.

Единствен път, когато можах да докосна неговия дълбоко скрит 
чувствителен свят, бе, когато впрегна коня в каручката си, напълне
на с последните лични вещи от къщата и напусна махалата закъм 
цивилизования Вакарел. Привидя ли ми се или наистина зърнах по 
изпеченото му лице нещо мокро, като рече „Дий“. . . Затътри се на
долу, напускайки един прелестен свят на пламнало огнище, безгра
ничен поглед към ливади, гори и планини през обкованите прозор
ци, достолепните тавански греди, кравите, овцете, козите, кучетата и 
котките, снега и дивите прасета, кокичетата, кладенците, дъха на 
първака от казаните. „Туй беше“ рече и тегли тихо една от неговите 
цветисти псувни, която прозвуча дори нежно. Свършваше един свят, 
в който бай Тако е бил щастлив, започваше един свят, в който ние, 
моите деца и родители искаха да бъдем щастливи сред хармонията.
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която наследявахме. „Нема а се боиш от нищо“! -  ми звучат досега 
думите на тоя темел, „защото ние сме от. . Какво сме ние, бяхме 
ли достатъчно щастливи, попаднали на неговия гръб? Родителите 
ми удължиха живота си и почти умряха в Поповци, децата ми поч
ти се родиха там и станаха мъже, що кучета се смениха, що кладен
ци пресъхнаха и нови копахме, що гъби изпобрахме, що ракия се 
изпи. . . Мила историческа шега в немило време през последната 
трета на века, платена на бай Тако за 1900 лева стари пари.
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ПЪТИЩАТА

Едно от главните преимущества за запазване на моето спокойс
твие е недостъпността до него. Обикновено си го осигурявам сам, в 
случая това изработиха вместо мен пътищата към Поповци. Не ви
наги достига сила на волята, та да останеш най-после малко сам. 
Там не могат да ме стигнат даже американците на Тошко Колев. Че- 
тирийсет минути от София, но не могат ни стигна. На детелината 
пред Вакарел имаше едно време поне странна неразгадаема табел
ка „Полиовци“. Но я изкъртиха туземни комсомолци при безизходи
цата към други по-циливизовани преливници на страстите им. Леви
ят завой, както обикновено, води до неизвестност, да не кажа зани- 
къде, като не се мята безтабелната кръчма причислена към аноним- 
ната махала Брънковци, находяща се някъде надясно, след като не 
си направил фаталната грешка да удариш преди това по примамли
вия асфалт към Издирахковци. По шесто чувство придадено на неп
росветената ни нация, завиваш наляво, където след пет минути се 
отзоваваш сред никому несъобщената махала Семковци, ако не дър
жиш наляво ще загинеш с цялото си уйкендско снаряжение в глина 
и треволяк. С кърпа през очите подскачаш покрай махала Демиров- 
ци, която не се вижда, но се предполага да е зад долния баир. За да 
достигнеш Голготата на двоумението ти: откъде да знаеш, че наля
во влизаш в махала Яйчовци, а сега пък надясно -  в Поповци. Теж
ко ти, ако по силата на вредоносната народностна традиция от по
ловин век, пак завиеш наляво: ще потънеш в блатистата низина към 
Вакарел, мъчително ще се връщаш надясно, както и историята е об
рекла всички леви движения. Ако се опреш на верния цивилизован 
опит ще завиеш надясно, макар и от двете страни къщите и дворо
вете да издават еднаква неразпознаваемост. Но така или иначе няма 
да затънеш в Яйчовци, а ще се възкачиш на Поповци -  както е ка
зано, най-високата махала на Вакарелските Съединени Щати във 
всяко отношение. Ще подрапаш, разбира се, докато стигнеш най-ви
сокото, ще се въртиш по кал и глината, ще заседнеш, ще буташ. Д о
като стигнеш. През зимата феерията е пълна, само дето снегът не се
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чисти и ставаш снегорин. Но ето че пак добрата фея ни измъква 
един по един, с всички махленски ръце изскачаме изпод снега и поч
ти изнасяма бричките до бърдото.

Като стигнеш ще имаш добро самочувствие. Неш,о като побе
дите. Ако успееш да овладееш тая дивотия и имаш късмет да се 
върнеш здрав и читав в големия град, сърцето ти трепти в очак
ване на следващото откривателство на високата цел, ще потръп
ваш от страх, но и от привличането към (не) достигнатото краси
во. И броиш дните. Всъщност за да избягаш като филм от Дивия 
Запад, заблуждавайки противника с пътища и пътеки единствено 
на теб познати. Безкрайните и никому известни селски просеки 
към страховития траверс, където само каруци, запорожци, стари 
Жигули и Москвичи прелитат с гордост почти като каскадьори. 
До края на двадесетия век няма изгледи в Поповци да се докате- 
ри нов Форд, Рено, камо ли Мерцедес (за по-висшия автомоби
лен хай-лайф и не смея да говоря).

Само че в Дивия Запад, включително Европа, всички пътища са 
отдавна регламентирани, къде и как ще избягаш? Докато в махлен
ските Щати незнайни артерии свързват туземците, даже някои ас
фалтирани по силата на едно телефонче или дори само намигване от 
акрана на някакъв окръжен секретар или председател. Цели махали 
нашариха вилната си анатомия през мъгливи планове, заляти от ра
кия, вино и сухо мезе на пачки под тезгяха. Но Поповци не се вре
ди в тоя купон. Можи-би главно заради една вътрешна съпротива 
срещу външното благоденствие, опасността от разхубавяването, ко
ето заплашваше с нови прагматични заселници душевния покой на 
извоюваната изолация. Може да се нарече, разбира се, и мързел, 
безинициативност, липса на конюнктурни връзки, но туй май в из
вестна степен е също отбрана срещу душевното неспокойствие, сре
щу шума. Е, то се знае, добре би било да има хубави пътища към на
бедената красота, но ще се запази ли тогава красотата, постигната 
леко -  с гладки безопасни пътни връзки, всеобщ водопровод, стаби
лен ток и прочие? Пътищата към себеопознаването, духовната рав
носметка, сплетени с една мъка -  това не е само национален бед
няшки комплекс, но и философска категория на мислене и поведе
ние, която не всички могат да отчетат математически, но го доказ
ват със самия факт на извършването. Насаждат го без теоретична 
програма и на наследниците си. Навярно така се създава традиция
та. Почти половин век пътищата към тоя абсурден полупланински
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остров на вид само един хълм, но най-близко до звездите от всички 
околни хълмове, са били затворени, напуснати поради насилствено 
гонение на личната инициатива, личната собственост, личното аз и 
цялата традиция, градена сурово и мъчително още от турското роб
ство, особено изстрадано при лъжесоциализма. Откъснати пътища 
към земя, стока, приятели, комшии, училище, кръчма -  наказание, 
което смехотворно-произволно историческият фарс нарече „народ- 
на демокрация“. Поповчани и заселници винаги са жадували за ци
вилизация, но добре са разбрали, че тя няма да дойде от „народната 
демокрация“. И кой -  откъдето.

Във втората половина на века едва ли нещо е било по-разбирае- 
мо и необходимо за мислещия човек от бягството: за прозиращия 
или поне почувствалия една фалшива социална стратегия и унизи- 
телно-потискаща тактика, възпроизведена върху индивида. Но де
магогията на властта, възпитанието към ленивост и ненаказуема 
кражба променят поколенията. Намаляват и^в девственото Попов
ци редките като напукани чинари, гнусящи се от кариера, корупция 
подозрително забогатяване и жалка властолюбивост хора. Нали 
така се стигна до удоволствието носителят на частични качества и 
плаха целеустременост да го позачуква на мрачния потисник с хит- 
роумие, остроумие и дребно заяждане, даже със саботаж, ограбвай
ки го, без да рискува посещението на гилотината. Шепа свястен и 
работлив народ, която би могла да бъде мечтаната средна класа на 
България, но поради полувековен наложен гнет от една увредена 
система психически увредени хора остана разделена между комич- 
ното название пролетариат и трагично конфронтирана на богатска- 
та партийна върхушка. Именно тази непоникнала и досега средна 
класа, останала на филизи търсеше своя уют извън системата на бе
зумната болшевишка натрапчивост. И го намираше, например в 
Поповци, където всички, ама абсолютно всички бяха на мнение, че 
комунизмът ли, социализмът ли в сегашния му вид е една глупост. 
И всички без страх вкупом му се присмиваха на висок глас, защото 
поляните, кориите и цветните дворища бяха по-добри пазачи от съ
седите по етажна собственост в града и дори от днешните борци. Си- 
гурно това е едно малцинство, понеже недомасленият ни народ като 
цяло в един момент от инат ли, от тъпост ли, се оказва, че може да 
гласува и за вчерашния си обесник. Но нали трябва да има едно 
малцинство от инакомислящи, които да внасят острата вкусна под
правка в белезникавата супа. . .
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Всичкото това чаровно мини-спасение дойде от пътищата, дето 
ги няма. И сега, и сега, уж всички се тюхкат, че едва стигаме, разби
ваме си колите, каталясваме, на ти красивия живот и прочие. . . Ала 
никой не се е разбързал, пътищата все си ги няма, на чаша ракия 
май подхранват моабета. Но приберем ли се някак от Поповци, пак 
ще повтаря, все сме като победители. Като стигнем до Поповци пак 
сме победители. В едно такова абсурдно време, каквото е нашето 
днес, такъв абсурд е може би дребна риба: да си щастлив и като за
минаваш, и като пристигаш. Зависи, обаче, закъде и откъде пъту
ваш. И колко си щурав.
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КАК ПОГРЕБАХ ПЕНКА

Пенка беше знаменитата ни кръчмарка в знаменитата ни Вака- 
релска махала. Заварих я преди има-няма три десетилетия в двореца 
й -  запустялото училище „Христо Ботев“ с плочата за толкова мно
го паднали мъже от Поповци през войните. Старите ученици бяха 
още живи, младите бяха прокудени към лъжецивилизацията. От все 
още неразрушената постройка Пенка възроди смесен магазин -  оно
ва местенце, където се продаваше ориз, газ, захар, брашно, цимент, 
кашкавал, електрически крушки и газени лампи, пирони, мармалад 
и разбира се хляб. Най-важното -  всякакъв вид евтин алкохол и тю
тюн. Тежки, груби маси и столове. Юзчета. Лично място за директен 
алкохолен оборот с мезета, но и за преговори с необозрими граници: 
джамбазлък на овце, телета, прасета, коне и магарета; сделки за 
строеж и кърпеж, копане на кладенци, дървосеч, пазар за реколтата. 
Без договори, без подписи -  една речена дума и юзчетата на кръст.

Но никога без прякото или косвено участие на Пенка.
Там си пиехме и ние с кореняците, за каквито се слагахме, слад

ка мента с мастика -  и нищо ни нямаше.
Пенка познаваше до косъм всичко и всичко знаеше не само в 

махалата, но и околовръст. Говореше се, че се прехвърлила от съсед
на махала тук, след като баща й утрепал едно пакостливо детенце и 
го отлежал, знаеш ли що е вярно? Мъж нямаше, дете имаше, от Чу- 
курово препускаше до нея на огъващ се кон бригадирът Крум, кой
то ни унижаваше със силата си. После остана докрай с нея, но на не
говата личност ще се спрем след малко.

. . .  Та Пенка участваше във всички търговски и културни разго
вори, разрешаваше споровете, беше като съдник и кмет на махлен
ското общество, до което долната власт не достигаше. Лекуваше, 
знаеше билки. Казваха, че лекувала и с поглед, очарователна вещи
ца, със синьо-сиви очи, които не пропускаха нито един грам повече 
в юзчето, нито стотинка борч. Относително целомъдрена, но и пок
ровителка на дребната безнравственост. Страхуваха се от нея, от 
хапливото й чувство за хумор и психологическите й попадения, ко
ито поставяха всеки в ъгъла. Старите баби току гледаха в небето и
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Всичкото това чаровно мини-спасение дойде от пътищата, дето 
ги няма. И сега, и сега, уж всички се тюхкат, че едва стигаме, разби
ваме си колите, каталясваме, на ти красивия живот и прочие. . . Ала 
никой не се е разбързал, пътищата все си ги няма, на чаша ракия 
май подхранват моабета. Но приберем ли се някак от Поповци, пак 
ще повтаря, все сме като победители. Като стигнем до Поповци пак 
сме победители. В едно такова абсурдно време, каквото е нашето 
днес, такъв абсурд е може би дребна риба: да си щастлив и като за
минаваш, и като пристигаш. Зависи, обаче, закъде и откъде пъту
ваш. И колко си щурав.
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КАК ПОГРЕБАХ ПЕНКА
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като нямаше наоколо ни кръст, ни икона, се молеха Пенка да не 
развали времето. . .

Един от многобройните примери: тя отсъди публично простъп
ката на близо осемдесетгодишния чешит бай Тане, иначе личен сто
панин, с чиновническа закваска, двама големи сина и съпруг на най- 
уважаваната от нас леля Лилка. Тоя палав старец (и за него трябва 
да се пише отделно), обърнал повече двойно препечена, скочил като 
сърна през оградата до шестдесетгодишната леля финка, жена ис
тински благочестива, възпитана и културна, останала нея вечер спо
ред проучванията на прелъстителя сама. Какви са били намерения
та и средствата му, с които би се опитал да ги осъществи, изпълват 
махленците със скептицизъм. Това, което знаем е, че леля финка 
връхлетя в кръчмата, където си смучехме и обсъждахме как ш,е пре
караме дървата през зимата, а Пенка си плетеше зад тезгяха ръкав 
от зелена фланела. Комшийката буквално връхлетя с вопъл: „Пома
гайте! Хора!. . . Бай Тане дойде да ме наваля, така ме изплаши, сър
цето ще ми пръсне!“. . . Всички скочихме, а Пенка не се мръдна, 
само стрелна сивосините очи и изпя лукаво иззад тезгяха: „Е па с що 
те толко изплаши, како финке? Нож ли извади, брадва ли извади? 
Що извади чичо Тане, та те толко изплаши!? . И понеже всички 
се договедихме и потърпевшата в това число, че древният бай Тане 
очевидно нищо не е могъл да извади, си седнахме и тряснахме юз- 
четата, Пенка замота куките и леля финка си отиде беозотрадно не
разбрана, но някак успокоена, при това придружена от най-близки
те й съседи. Бай Тане отдавна бе прехвърлил оградата обратно, жена 
му не му проговори година -  две.

Пенка сдобряваше, а когато намереше за добре -  и скарваше. 
Пазеше гарез до дупка. Когато идвахме в кръчмата с бебетата, коре
ше ни яко, че ги държим на дим и мастичени пари. Но по своему им 
се радваше, само внимаваше кой с какви очи ще ги погледне. Влез
не ли баба Велика например, Пенка тутакси заметваше лицата на 
децата с кърпата от тезгяха, щото оная имала лоши очи. Пияните 
безцеремонно пъдеше, на шофьорите не даваше повече от двеста 
грама -  и никой не възставаше срещу волята й, още повече при на
личието на безмълвния обелиск Крум. . . Нас, заселилите се софиян
ци, приемаше без уважение, но понеже през годините се проявихме 
като непретенциозни, народни хора, повечето ни обикна. Обичта си 
е обич, но привилегията си беше на туземците, за нас каквото оста
не. Берекет версин. Не обикна например тия чудесни хора Вили 
Брозиг и жена му Божидарка, по прекор Бужи. Много били възпи
тани. Каква била тая фамилия, пък и „Бужи“; не пушили, не пиели
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-  циции ли са, истукани ли са. . . Само ги дъвчеше, добре че се изсе
лиха, милите, в Германия. Тя и нашите гости -  приятели не базаре- 
ше, даже ги взимаше за стръв. Сума свят прецака, други обикна, но 
за всички подпитваше как са, що са. По-нататък ще четем как пос
рещна например именития актьор Георги Черкелов.

Едно време беше голямо събитие, когато в събота идваше на ка
тър подвижното кино и пред бутилките на рафта се опъваше бяло 
платно. Децата на махалата качвахме да седнат на масите, а ние -  на 
довлечените от къщи пейки и столове с чаша в ръка. Да са живи и 
здрави тия, дето са строили толкоз големи класни стаи -  всички се 
побирахме в полусрутеното училище. Пенка беше наложила твърд 
ред -  кое дете захихика, изхвърля се, кой голям забърбори, не му се 
налива повече. Само Пенка, която бе извоювала тоя културен събо
тен празник сред махалите, имаше право да се обажда. Но и тя го 
правеше пестеливо, просто когато нямаше как; от време на време ще 
прошумоли с въздишка през бръснещия звук на передвижката: „Ох, 
милите“. . . „Мръсник!“. . . „Още, още го прасни!“. . . „Е, те това се 
вика любов“ -  и пронизваше Крум през лъча на прожектора. Пенка 
беше самият ред, самата традиция, вярата, че можем да живеем като 
на човешки български остров при всичките ни крамоли. Така, както 
са го описали класиците. Още повече в едно обкръжение от полити
чески страх, несигурност, идващи някъде от долната земя.

. . .  Но една зимна делнична сутрин Пенка умря без време от нес
пасяема болест. Намерих се сам в махалата с малкия ми син, кога
то Крум се дотъркаля за помощ, истински дълбоко разстроен. Има
ше си бая работа, докато заровиш някого в оня пущинак, особено 
зимъс: смъртен акт чак от Вакарел или Ихтиман (даваха го на дове
рие, кой доктор ще се дигне на майната си), ковчег с капак и съот
ветните покрови, възглавнички и прочие салтанати. Ами поп. . .

А  времето -  студ, фъртуна, навеяни преспи, хлъзгавици, едни 
диви прасета. Ама няма как, яхнах дъртата Жигула, взех детето 
(къде да го оставя като жена ми привикаха за приготовленията!). 
Дойде и златният ми комшия Стоянчо, който вече беше на шише 
ракия и друго загърна в ямурлука. . . Какво патене беше, не е за 
описване, докато чак на стъмване се върнахме въоръжени. Нагоре 
на буксир, надолу на шейна. Голяма мъка да намериш празен ков
чег, най-сетне измъкнахме един от мазето на Пауновското кметст
во. Той се оказа груб, тежък, огромен. Капакът му затиснахме да 
стърчи от багажника, а самият ковчег прекарахме на верев през 
предното дясно стъкло и задното ляво. Ами като не можем да се съ
берем в колата! Предложих на Стоянчо да заеме ковчега, но той ре
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шително отказа, колкото и да бе погълнал. Тогава турих да легне де
тенцето ми Дими. То пък много се зарадва и се разположи меко 
между покровите, чаршафите, възглавничките. Пощурахме се и за 
поп -  ма де ще открием поп из тая виелица. И тръгнахме. Как сме 
стигнали, Господ ли ни помогна, ракията ли, моето придобито през 
годините авиаторско умение по тия краища ли. Но бяхме весели. 
Сигурен съм, че духът на очарователната селска вещица, който не 
ме напускаше, свърши работа. Весели бяха и няколкото баби, които 
ни посрещнаха, и те бяха пийнали, подреждаха под снеговалежа в 
каручката тялото на Пенка насред двора. Гледам и жена ми, Анка 
Бакалова, там -  и тя подрежда милата Пенка с пендарите, зачерви
ла бузи. Иначе тя е виждала умрел човек само на сцената.

Започнахме да вадим ковчега. И тогава именно настана паника
та. Защото в мъгливия здрач сред снежинките, от ковчега изкочи 
пъргаво едно русоляво къдраво момченце, също ангелче и заприпка 
весело към леля си Пенка. Бабите са разбягаха от знамението с пи
сък, жена ми изкрещя към мен с целия си театрален патос: „Тебе ще 
убия, теб ще туря в ковчега!“ А Стоянчо профъфли философски: 
„Добре беше да има още едно детенце от другия край. . „За ба
ланс“, изръмжа научно Крум. Жена ми припадна, щото ние имаме 
две момченца и тя си представи как и двете влизат -  излизат от ков
чега. И пак свестявания, ракии, плюене в пазвите и накрая облекчи
телен смях, смях. Заедно с Пенка.

Така погребах Пенка, тя сигурно се смее отнякъде като описвам 
всичко това и ме кълне с добро: „Иване, Иване, пусти да останеш, 
кога ли ще ти дойде акълот?“

24

ЗА КРУМ И НЕГОВАТА КОМПАНИЯ

В зрелището Крум Виденов има три явления: преди Пенка, по 
време на Пенка и след Пенка.

Действието в явление първо се развива предимно в Чукурово, къ
дето семейният Крум си е все минимум 110-120 кила, ръководи меха
низацията в целия район, бригадир на полевъдна бригада, първи от
личник, страшилище за всеки, който клинчи от работа (и от пиене).

— от шестнайсет години съм миньор, да го еба. Тринайсет годи
ни под земята в Бобов дол, Чукурово (да го еба). После бригадир до 
шейсетте, ама се скарахме със земеделците -  с директора Лазаров, 
де (да го еба у некадърника, на всички идеше да идат усвет -  той на 
събрание! Кой ще ти иде на събрание! Той умре, ма ако стане, пак 
да ум ре!).. .  Аз се преместих у Брънковци, па на Пауново: 63 000 ши
лета угояваше Вакарел, на Странджа чак го карахме; що полевъдс- 
тво, стока, пари играеха за онова време, ние какво докопвахме -  дру
га работа, ама имахме да живеем. Живот имаше, Иване. От шейсет
те нататък кандисах у Поповци, после ти знаеш. . .

Явление второ е вдъхновение от онзи трепет, излъчващ синьо- 
мънистените очи на Пенка Бонева Митева, съдържателка на спо
менатото социалистическо сътворение, наречено смесен магазин. 
Нейната всепризната контактност, витринна циломъдреност, зап
лахата от справедливата й присъда се носят из махалите, под съл- 
къмите се шушука за скрити качества, които обаче никой не дек
ларира, че лично е проверил. Знае се за съществуващата между 
Пенка и бачо Тако слабост, но свидетелствата са едно пасторал- 
но романтично привличане, завършило с тъгата по неосъществе
ното. . . Така или иначе, ние заварихме Пенка млада и устата, с 
малко хубаво момиченце -  Росица -  от неизвестен за нас баща. 
Да не се забравя -  с къща и пари.

Всички тези очарования, събрани в шепа, накараха напетия бри
гадир да зареже семейство, къща, имот трудова слава и да прехвър
ли баирите от Чукурово до Поповци на пръхтящ кон като в рекла
мите на Малборо. И заживя с Пенка, помагаше във всичко, негова
та внушителна осанка и ръбест характер особено респектираха па
циентите пред тезгяха. По това време много го уважавахме. Още в
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първите дни, когато с Вили Брозиг, бат му Брунки и Борето Дамя
нов надувахме жили да вкараме един бетонен електрически стълб в 
изкопаната дупка, минаващият Крум слезе тежко от коня, почти 
като Васил Михайлов в „Петко Войвода“, отстрани ни предизвика
телно с жест, повдигна стълба, подпря го на рамо и с една рязка 
крачка напред го сурна в дупката. Не се и отупа, яхна коня и зами
на към смесения магазин, сякаш нас ни нямаше. Но грубостта му се 
пропукваше, когато подходиш с добро (и ако Пенка няма нищо про
тив), даже стана услужлив и си ходихме на гости. Тогава върху огъ
ващия се стол, той се открехваше на изповеди. Отначало снизходи
телно, но постепенно с неовладяема завист поемаше изводите -  как
ви български жили, каква любов, към родилката земя трябва да 
имаш, още повече като са ти я задигнали под носа и я работиш поч
ти залудо. Ала я работиш, тъй като раждаш нещо и шаслите вака- 
релски баири оживяват -  не за нечия партия или власт, а заради не
обяснимото удоволствие на акушерството. Така и с кравите, овцете, 
козите: пъшкаш, че са ти ги отмъкнали, но ги пасеш, чистиш, доиш. 
Насреща една мизерна плата и кярът от всичко възможно за краде
не, отзаде ти уплахът, че ако знаеш много -  я в кауша, я някъде на 
майната си. Така и с горския материал, търговията, всичко. Възпи
тание на отмъкване, забърсване, намигане. Не се наемам тук за го
леми дидактични обобщения, но съм сигурен, че само твърдите лич
ности са могли да устоят на послушанието и психическото осакатя
ване. И не смея да заключа, че именно това полвинчато щастие, взе
то на заем, не отрови докрай съзнанието на народа ни, та като му се 
предлага по-напредничевото, той да се застрахова на дребно, гушей
ки се в скопеното минало.

А планината Крум от всичко отбира -  земя, скот, механика, па
зарлък и кога-как да смъкне от държавата. Особено в съдружие с та
кава фирма като Пенка Бонева Митева. Изпълнителен директор, 
главен счетоводител, плановик, снабдител и мениджър -  този вещер 
управляваше чрез дилера Крум цялата махала и кусур. Крум й беше 
верен, единствената му изневяра беше с гроздовата и мастиката, за 
чиито количества Пенка никога не трябваше да узнае, но винаги уз
наваше и тогава биваше страшно и за нас, клиентите.

По едно време смесеният магазин без време се затваряше, ке- 
пенците и перденцата на Пено-Крумовата къщурка се дръпваха 
плътно и клиентите се разполагаха на тревата наоколо. Знаеха: Пен
ка ще къпе Крум. Бай Цветко Пощата, с пискливия си глас а ла Де- 
мис Русос, бай Дамян, строителната хала на махалата, бай Исти- 
лиян, по прекор Чърчил заради гарсонетката, дядо Гено с усмивка
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та на еднозъба Мона Лиза, Йордан каруцарят, дядо Петър мастика- 
джията и прочие. Отделно жените, скупчени настрани. Всички ча
кат търпеливо да се отвори магазинът, когато изкъпят Крум. Даже 
Йордан е разпрегнал каруцата да попасе конят. . . По тревата лазят 
предположения, предположения, допълнения и допълнения в чудни 
образи като как Пенка го къпе. Мъжки смях на воля, женски кикот 
в шепа. Оформява се образът на седналия сред стаята исполин вър
ху трикрако столче в познатото на махалата корито, дето иначе слу
жи за сирене.. .  Как, къде го плакне -  спорове. И не знаеш къде иди
лията е по-задушевна -  в примитивната баня върху пръстения под 
или на меката трева пред нея.

Какво караше тия хора да са така съобщи, за час и нещо да заб
равят завистта, дертовете и политическите си закачки. Хуморът? 
Ироничният, грапавият, но добродушен всъщност хумор на тия баш 
българи -  нещо между шопите, чернодрешковците, белодрешков- 
ците, с малко мая от войните на Конт дьо Вакьорел, османлиите и 
ромеите. Не винаги мога да ги разпределям и по цветове. Не мога 
например да изографисам бай Цветко, пощаджията, просто като ко
мунист. Над 70-те тоя човек отколе ката ден извървява пеша кило
метрите от Вакарел през Пауново до Поповци и обратно, за да дос
тави акуратно вестника, писмото, телеграмата. И винаги да съобща
ва с видимо радостно съучастие от кого са и даже какво съдържат. 
Така акуратно, както ми прережда и замазва турските керемиди на
есен, без въобще да ме има там. И бай ти Дамян, прескачайки 70-те, 
нашият Кольо фичето, дето не се качваше сутрин на покрива без 
триста грама, влизащи в пазарлъка, на обяд още триста и вечерта на 
тръгване останалите четиристотин. Ще го помня като ръкат дюлге
рин, който изпитва щастие от извършената работа, то бе азбука за 
българския майстор -  и вярно, каквото е пипнал Дамян не е мръд
нало четвърт век. Не му пречеше да бъде и върл ценител на дамска
та плът до старост; и досега ме е яд, че кумата ми, парясницата Мар- 
чето Мендикарова, по-рано Генкова, не прие нежната му покана, от
правена между изпадналите зъби -  да разгледат заедно плевнята му, 
та като я разгледат хубаво и на нея и хареше, той да й я хариже. . . 
Бай Истилиян, най скромният, все се оглеждаше като се кискаха, 
представяйки си Крум гол и за всеки случай се провикваше: „Няма 
лошо! Няма лошо!“ (казват че тази боязън от откритата приказка му 
била насадена от ланшно време и по ланшен повод). А  дядо Гено, 
неизкушен от тялото на Крум през единствения си зъб умозаключа- 
ваше, че Пенка не може да къпе Крум, без самата да е разсъблече
на. И примлясква. . . Слънцето припича на заник, кучетата, полег
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нали около господарите си не се дърлят, от жените се носи на тала
зи едно птиче гъргорене.

И ето го Крум, къпан, нарочно начумерен, на въпросите „как 
беше, ще беше?“, ръмжи; „беше“. По него иде Пенка и само с един 
откос на манистата разпръсква любопитството. Отключва кръчмата 
и купонът си започва ли, продължава ли. . .

. . .  В явление трето персонажът на Крум се промени. Коварна бо
лест нападна Пенка, тая жизнена фигура, всички удължихме малко 
живота й с лекарства и внимание, но както Крум я гледаше -  евала!. 
. . После дойде погребението, вече описано, и Крум ш,ръкна сам, 
нещо като кметски наместник в махала Поповци. Отначало всичко 
си креташе както по-рано, но полека-лека до дивия полуфабрикат 
пролазиха два предопределени от историята фактора: обективният -  
политико-икономически и субективният: психофизическото разраст
ване на Крум. Агонията на комунизма се огледа при нас в почти пъл
ното разрушаване на училището „Христо Ботев“, остана само една 
стаичка с тезгяха, нещо за пиене и хляб за малцината туземци, после 
и това приключи, увисна на пирон плочата на падналите поповчани 
през войните. Хилавите опити на Крум да вдигне училището-кръчма, 
с оглед някои върнали се коренящи и нови заселници, подочул за 
златните залежи на бизнеса, завършиха с поголовни обири, на които 
сигурността не обърна никакво внимание (даже мисля не разбра 
къде точно се намираше.). Крум продължи вкъщи, оттам продаваше 
на високи цени, псувайки комунистите, после седесарите, днеска пак 
комунистите, а утре не знам кои. Потърси яка утеха в чашката, но 
много му се издуха вените, качи му се кръвното и захарта, та попрес- 
тана. Опита да облекчи кръвното като се дупчеше с безопасни игли 
вените, но то бе временно, после в болницата го пооправиха. Не за
върши благополучно и един късен роман с вдовица от близката ма
хала Яйчовци, поради проклетията на брат й. Озлоби се нещо Крум 
срещу демокрацията, но скоро след като я постъпкаха го срещам при 
разграбения овчарник с каручката и магарето: „Как е сега, Круме, 
по-добре, нали?“ „Лошо, Иване, а го туря на макя им!

„Гърбиш се на картофа, я го продадеш, я не, молиш се на трак
тора, па да го разбият, да го плевиш -  и скъпо, скъпо, скъпо! Погле
дай само къде рипна хлеба, и домазлъкът не стига. Па после прекуп
вачите те колят -  а ни шашават, че поевтинявало.. . “ И завъртя с ка
ручката надолу, накара магарето да подрипне от ядосаната пръчка.

Разбира се, че е прав. Само че -  защо е гласувал за тоя обир? 
Дай им на нашите хора да си главят задника и после да се оплакват. 
Особено в Поповци и особено при герой от спектакъла, наречен
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Крум Свиленов. Те много знаят, те са гяволи, те искат някой да ги 
храни, само да не са те самите. Добре, че Крум и неговата компания 
надделяват всякаква историческа фантасмагория и национална ска- 
паност и си знаят своето: работата. Като го гледам как се търкаля с 
магаренцето по градинската леха ли, с каручката или ремаркенцето, 
за дърва ли, захар ли, цимент ли, картофи ли, как оре с комшийския 
трактор, с овцете ходи, главен дояч е в махалата, а и земя получи в 
реални граници, щото в Поповци имаха късмет та не попаднаха в 
капаните на Орсовата идеална собственост. Куца, пъшка, псува, два 
пъти лично го обираха до лъжиците, биха го и завързаха за кревата, 
та за малко да не излезе с кревата навън -  да го отвържат. Ама си 
остана като оня стълб, който преди два-трийсет години наби собст
веноръчно. Няма мърдане.
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КУЧЕТАТА

Елена Михайловска (Нени Коста Тоболоска, както се предс
тавяше професор Михайловска щом като проговори преди. . . го
дини) най-после написа и една книга, която я отдели за момент 
от научните категории, културни стратегии, идеологеми и прогно
зи: за кучетата. И веднага си пролича, че зад строгия научен ра
ботник се крие душа, чувствителност и всичко онова, което мал
цина знаят за Ленчето. Е, вярно, не може крастата на културозна- 
нието да се оттегли току така от Ортега-И-Гасет, Ромен Гари и 
Иван Хаджийски, ведно с цитатите. Но си пролича неопровержи
мо, че Ленчето е човек, овладял тънката психология на инако- 
мислещите животни чрез своята обична кучка Вучи. . . Анастас 
Павлов, познатият писател и сценарист, също се облегна на куче
то си, но той пък за да оправдае неуспехите и (себе) униженията, 
представяйки се като измъчено от милицията псе.

В Поповци кучетата нямат шанс за такива психо-чувствител- 
ни отражения. При тях стои въпросът да оцелеят. Затова са вер
ни до смърт на оня, който ги отдалечава от смъртта. Ако ги наб
людаваш, втриса те от недойстойнството им. Защото и който ж ес
токо ги бие е техен бог: Заради подхвърленото, или даже неподх- 
върлено, но възможно парче хляб. То помни. Помни с преферен
ции. Крум преби своя Балкан почти до смърт, но кафявият краса
вец с дръпнатите по азиятски очи, не напусна портата му -  отвън. 
А щом се появим ние, обаче, той заплаква като с човешки глас, 
хвърля се до лицето ти и въобще забравя името си, отговаряйки 
на покръстения от нас цивилизован Бруно. Пази неотлъчно къ
щата, докато сме там, лае и хапе всички непознати. Получава ос
татъчни порции от столицата, включително сухи кори. Като си 
тръгваме, тича пет километра зад колата. . . След което се връща 
при Крум, който при случай го пребива. Ма, като се озърна из 
моя шестдесет годишен съзнателен живот, не виждам ли горе- 
долу същото у тоя мой любим български народ -  сред съмишле
ници, колеги, приятели даже -  преди и след 9 септември, преди и 
след 10. ноември, че и сега, и сега? Та защо се чудя, че праволи
нейните туземци от Поповци се отнасят с презрение към псето,
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само го настървяват към пазене: и те имат спрямо нещо привиле
гията като да се чувстват висша раса. Както и другите бели хора 
се имат за висша раса спрямо българите и не ни бръснат за ели- 
ва. Леля Милка дори, културният еталон на махалата, си кръсти с 
презрение кучето Ж ельо й когато дивите свини буквално му изя
доха главата, докато Ж ельо й пазеше имота, съвсем кротко прие 
фактите -  както римляните към набученият гладиатор. Майка ми, 
тая добросърдечна женица, замалко не се утрепа да гони всеот
дайния тъпак Цезар, щото й задигнал замразеното пиле: не се 
разбира закованият с пирон в кучешката глава страх от вчераш
ния и утрешния глад. Когато вече остарелият и оглушал Цезар го 
блъсна зимъска кола, Стоянчо му издаде спокойно смъртния акт: 
„от мъглата е“. А Цезар беше на времето най-тънкият ебач око
ловръст, обладаваше даже мини-пудели като например Муци на 
Сашо и Надето Коцеви, сгъваше се, и увиваше по тревата като 
смок, само да стигне там, където се криеше съкровиш,ето на 
Муци. Въобще махленските ни кучета, независимо от ръста им, 
обикновено дребни за да консумират по-малко, носят все висо
чайши имена -  имаме два Рекса, един д-р Желев, един нов Цезар, 
Муци, Соня, Джеси -  все по една педя. Но се гордеем и с Балкан 
(Бруно, Мечо, Шарик, Джони, Астра, Дики) ръстови доминанти, 
но и те. . . раболепни в по-голямата си част). Сред тях нашите 
нежни домашни пудели будят завист, дори омраза и в отсъствие 
на свидетели биват давени. Между отмъстителите имаше и хора -  
черният ми пудел Вово, например, бе гонен целенасочено и аку- 
ратно премазан от пиян камионджия по глухия селски път.

Любимото ми сегашно куче Ричи, кафяво-сребрист пудел, кой 
знае защо заведен по родословните тетрадки като кралски от рус
ки княжески произход, е най-милото куче от всички, които съм 
имал. И по-глупаво не съм имал. Рядко недосетливо разглезено 
псе, почти енгьоз с приближените си очи като на актьора Ноел 
Рокевер, влюбено в малкия ми син, а в него -  жена ми Анка. Ж и
вее с пет основни изисквания: да бъде гален, изпружвайки се по 
гръб, да се наяде по възможност с пиленце, да качи срещната куч
ка, да гони котки и да не стои миг без хора. Куче да си днеска, ви
кам си като го търся през три махли, щото се е подюрил по раз
гонена помиярка и никога няма да се върне, нали е глупав и къ
соглед при това. (Така се случи впрочем и в София един неделен 
ден, та се наложи да помоля Бригита Чолакова в нейното телеви
зионно предаване да го обяви за издирване. Колко й трябва на 
Бригита, обяви в цяла България, че еди какво си куче на еди кого
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си се изгубило. И до обяд кретенът му нийеден се намери у бате 
Величко Скорчев, дето води „Добър ден, България“. И пак водки, 
радости, галене, неговата разгащена руска мама. . .).

Това поповските му акрани много добре го усещат, не скриват 
погнусата си към Ричи. Отдръпват се като от заразен, когато мина
ва покрай тях, а Ричи, под закрила, даже си позволява да ги ръмжи 
от ревност, неговата подла мама. Ония обаче само чакат да си от
мъстят на парашутиста и ако не съм на близо, сръфат го като нищо. 
Следва квичене, обида, ласки и допълнителна закуска от разтрево
жената фамилия, която разгонва дръзките помияри, нахранени с ос
татъчен хляб в остатъчен соус. . .

Ама също като да сме си в партията и „нашето куче“, видиш ли, 
го побарали някакви безпартийни -  ама де! Боже, викам си, колко 
години учихме за класрвата борба при капиталистите, а тя си била 
чисто нашенски продукт, покръстен като социалистически! И аз се 
питам сега, май съм бил и аз един помияр, дето е изглеждал като 
княз, ала понеже князът-куче е от руски произход, хората не му хва
щат много вяра, та и аз. . .

И бая бих се лутал между сравненията, ако не се беше появил 
в Поповци вълкът Лоши. Комшийското куче, с точно познание на 
задълженията към господарите си, но и с точни предпочитания 
към околните: на повечето не даваше да се доближат, на малци
на се отдаваше. Страшно съм горд, че ме избра. Мълчалив, скро
мен на ласки, не проси, не краде, приема подаденото с достойнс
тво и те пази по другарски, без да натрапва присъствието си. На 
никое куче не се дава. Ето, мисля си, такова куче трябва да съм 
аз: да бягам от унижението на помияра, да плюя на неясния арис
тократ. Значи може да се живее достойно някак даже на самата 
бойна линия на класовата борба.

Една от добрините, които съм извършил досега е, че продъл
жих живота на Лоши до старини. . . Беше люта зима, когато се на
мерих след дълго отсъствие в Поповци и гледам пред вътрешната 
порта лежи Лоши с буквално изгризана до костите цяла дясна 
страна, гангренясала, плъзнали червеи. Чака ме, избрал е именно 
мен да го спасявам. Диво прочистване на огромната рана, без да 
ме ухапе, само с ръмжене страдаше тоя звяр. Плътно мазане с 
подръчни лекове и бинтове, които вълкът-умник не близна и не 
скъса. Сложих го на завет с храна и идвах периодически да сменям 
превръзките и лекарствата. Да е жив и здрав комшията д-р Митко 
Стойчев с един мехлем за целта. Д о месец в тежката зима Лоши 
се оправи, господарите му се зачудиха: „Я, че той оживял. . .“ Туй

33



то. Все си мисля за това достолепно животно, което дължеше жи
вота си на някого, но не стана нито по-раболепен, нито по-инти- 
мен, нито по-нахален. Просто не се отделяше, когато бяхме там (и 
когато не бяхме), цялата му вълча природа говореше, че винаги 
един приятел ще те спаси, както и ти него -  когато е нужно. . . Пак 
се оглеждам наоколо -  де ги тия кучета в нашата самоизяждаща 
се човешка глутница, майка му стара!
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ИЗПОВЕДАНИЯТА

Седим на трикраките столчета до току-що предалата Богу дух 
леля Георгена. Свещта между разкривените й от работа пръсти гори 
в началото. Бай Петър, мъж на покойната, е седнал, неизвестно 
защо, с гръб и поддръпва от своята си шльоковица, вперил поглед в 
стената. Дъщеря им Любка, последната учителка в Поповци, после 
учителка в Елин Пелин, тихо шета из кухнята, нали се чакат гости 
около случая. Ние сме с комшийката й леля Марица, едра, отворе
на българка с широко загоряло лице. Мълчание.

И всичко обещава да е тихо, безмълвно, мило, досущ огледално 
на образа на леля Георгена, приживе жена с дяволит поглед, хапли
ва, но с хрисима душа.

Ама не е.
Защото леля Марица раздира мълчанието с алта на Илка Попо

ва, очите й сухи, светят:
— Що знаеш ти, Иване, за леля си Георгена, за чичо си Петър, 

за моя Ангел, Бог да го прости? Знаете я откак се бе превила одве 
от работа и шипове. Петър знаете откак го удари сърцето. Ангела 
току преди да си отиде от мъка и мен, откак децата почнаха да при
иждат на кукувичето гнездо. А до тогава? Що знаеш ти от нашето 
патило, от нашето имане и немане?

Бай Петър, към стената:
— Нищо.
— Една ограда ни делеше с Петър и Георгена. В снег и пек сме 

почнали. Някоя и друга нива, в това усое само картоф се хваща, ма 
се блъскахме и за пшеница, ръж, коноп. Помощ отникъде. Кон или 
магаре, плуг, мотика. Мъжете прескочат и до Вакарел да хванат ня
коя надница от железниците, ние с Георгена -  очите ни все в земя
та, лехата, браздата, как нема да се превиеш одве. И па добър беше 
Господ, завъдихме и по два-трийсет овце, някоя крава, кокошки. 
Деца напъплиха -  ще се живее.

Обаче дойдоха един ден начумерените и рекоха да дадем всичко 
на кооперация. Какво е това кооперация, да пукна, ако знаех. Разб
рах, че ни взимат всичкото изпъшкано, изгледано, недоядено. Моят 
Ангел и Петър знаеха, та скрихме стоката, скрихме се и ние. Отказ
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ваме. Добре, ама нали Ангел слиза да работи по железниците -  
прибрали го в общинското мазе и такъв бой му търтили че го дока
раха на каруца морав със счупени пищялки, без време заколихме 
овца, та с Петър и Георгена наложихме преспата кожа да оживее...

Бай Петър към стената:
— Така беше...
— После настана уплах и всичко взеха. Барем да бяха свестни 

някои, ами те -  най-именитите разбойници. С Георгена сме се тръш- 
кали най-много като забраха овцете и другата жива стока. Те се тег
лят добичетата, знаят си къщата, ония ги блъскат. Ние плачеме, де
цата плачат. Най-дребното дете най си обичаше едно шарено агън
це, беше и то най-малкото. Като изостана малко от стадото, а обир- 
ниците бяха насред, хвърли се по корем и стисна крака на агънцето 
незабелязан, нема кой да го удържи. Туй бе единственото, което ни 
остана. Колко рев по туй агънце, една поличба, че Господ ще нака
же хуайдутлука на тия апаши. Ала забрави ни Господ, не биде.

Бай Петър към стената.
— Не биде.
— Озърнахме се, с едно куче, пет кокошьси и стотинки надници 

не се живее. Един през друг се фърлиха да чукат чакъл, да редят тра
верси, километри далеч, барем да върви надница -  4—5 лева. С тия 
4—5 лева днеска моят Ангел, Петър, Георгена, че и кой ли не, изчу- 
вахме някакво децата. Ама сме били стиснати! Че как няма да си 
стиснат като от четири лева криеш два да изхраниш и изучиш деца
та си! И щом се даврандисаха, изритахме ги бързо-бързо -  къде по 
техникуми, къде по занаят някакъв, само и само да не се връщат на 
тия опустели от разбойници ниви и ливади, дето петдесет години 
растна болна реколта до глезена.

Бай Петър към стената:
— Така беше.
— Ама то е до едно време. Хванаха си хляба децата, пръснаха се, 

мъжете лашкат вагоните, стареят, дом вече няма, никой се не връ
ща, ние с Георгена сами вардиме къщите, що ли им вардиме, като 
нищо немаме, един фишек земя за копане. Някоя дъщеря ще се за
върти да гледа майка си, Георгенината Любка така и не се ожени, 
първо да гледа майка си, къщата, сега и Петър. Зер мъжете се умо
риха и разболяха -  от труд и недобор. Откога си отиде моят Ангел, 
гърдите му останаха слаби след ония побоища. Ей, Георгена си тръг
на, Петър едва крепи сърцето, Любка се глави някъде по Елин Пе
лин, на моите сега върнаха декари от пущинака, нещо садиха, ма що 
ми са да идват само лятос през някоя неделя... Връщане нема.
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Бай Петър към стената:
— Нема.
Свещта в напуканите пръсти на леля Георгена е на изгасване, 

Любка чевръсто я сменя с нова, сгълчава баща си да не пие повече, 
въздъхва и бяга да готви за гостите. Марица се одремва в мислите си 
и ме забравя. Леля Георгена си тръгваше хубава, с бяло благородно 
лице, само дето дяволитите й очи бяха затворени. Слънчев лъч от
към Средна гора, косове гъргорят, далечен лай.

След няколко години си отиде при Георгена бай Петър, на ко
гото до последния момент купувахме с Ж ени и Иван Харалампи- 
еви тайно мастика и си я изпивахме. Няма ги вече каруцаря бай 
Йордан и жена му Велика с уручасващите зелени очи, бай Дамян, 
баш майсторът на махалата, баш джамбазинът и овчар Малое с 
кървавото минало, честният комунист със слабия ангел чичо 
Киро, щурият дядо Гено с единствения зъб и възглухата му друж
ка Вела, непредвидимият чешит бай Пане, добросърдения чичо 
Митко, който знаеше да оправя всяка техника, широката по душа 
теля Донка, разбира се вечно напърчения Тако и неговата кръгла 
Йорданка... Боже, кога ще свърша да ги изреждам -  до тогава май 
и на мен ще дойде времето.

Само няма да го има бай Петър да рече към стената:
— Така е, Иване.
Каква нечиста ръка ни изпрати историята, та да разбие тоя на

род, имота му, семейството, да му вземе духа и парите, децата, чер
квите, училищата, кръчмите, хляба? Мнозина трябва да отговарят 
пред Господа, ала ние няма да видим кога ще стане това. Поне засе
га няма изгледи.

— Нема, Иване.
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УСМИВКАТА НА МОНА ЛИЗА

„Иване, бе, я колчав си голем човек, как се побираш у тоя мане- 
чък телевизор?“... И дядо Гено оголваше всичките си венци в страш- 
на усмивка, от която стърчеше единствен огромен кучешки зъб.

Това си беше част от постоянната разговорка под долната слива 
в нашия двор, където приятелите на бапда ми от махалата подръпва
ха джанковица в мини-чашки -  да не се бележи грамажът. Впрочем 
с най-миниатюрни чашки се славеше дядо Трендафил, ала то бе до
някъде и от пинтилък, оправдан от аксиомата „С Бога и прилика“. 
Дядо Вече споменах, че Дядо Трендафил беше сред най-старите дас
кали в махала Поповци и за гордостта, че и в нашата древна къща е 
имало класна стая, където той е преподавал. Поради професионал
на морална зараза беше доста назидателен (но не натрапчив), дока
то не обърне неконтролируемото количество чашки-пръстенчета; 
тогава засвирваше на мандолината си и приглушено запяваше не 
винаги целомъдрени песнички от епохата, разреждани от масали. 
Почти винаги на масата се намираше освен дядо Гено и дядо Исти- 
лиян, със светли очи, светли коси, светло лице, уви няма в евангели
ята нито в литературата описани ангели-старци, та да го сравня. Хо
деше неотменно с оная гарсонетка, поради която баща ми го бе 
кръстил Чърчил. И бай Пане беше все под сливата, но той е капия 
за цяла отделна история. Прескачаше и комшията чичо Киро и се 
подсмиваше наред като псуваха комунистите, но самият мълчеше, 
тъй като бе скътал партиен билет. С него ходехме да печем ракия. 
Чичо Киро впрягаше каруца, широка дъска напоявахме с вода -  да 
е хлъзгаво и по нея с неописуем зор качвахме каците с джибрите. 
Чак до Яйчовци се тресяхме, докато стигнем казана на бай Сера
фим, където се чакаше ред до полунощ и всяка преспа ракия се 
опитваше с примляскване. Веднаж, като се връщахме с бабалъка, 
клатейки дамаджаните, едва си намерихме къщата, хем грееше 
луна... (Имам грях към чичо Киро. Сума време аз мерех кръвното 
на старците в махалата, даже се видях в чудо, че ми носеха яйца. И 
като меря една гореща летна вечер неговото, стъписах се и му вик
нах веднага и публично да си легне, никакво пиене, никаква работа, 
само илачи. „Иначе ще умреш!“ викам пред всички. След час го на-
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мирам при Пенка с юзче, на другата сутрин на пека окосил една ли
вада в Банчовци и даже оправил собственичката на ливадата в купа
та, негов набор женица (чичо Киро беше вдовец). И до вечерта тоя 
човек наистина взе, че умря... Оттогава никой не е дошъл да му 
меря кръвното. И яйцата секнаха.).

Но думата беше за дядо Гено -  всички негови остроумни мура
фети са достойни за отделна книжка, тук ш,е опишем само един от 
многобройните му хитроумни ходове, познат като „Произшествието 
с дамаджаните“, който ще го озари частично.

Дядо Гено бе приятел на Бакхус. Но на приятелството им прече
ха три фактора; баба Вела, достолепната му съпруга, вродената му 
пестеливост и наследниците му, които отнасяха всичките дамаджа
ни от печения домазлък към цивилизацията. Докато гледаше и па
сеше овце, кози, крави, ставаше някак по-голям пазар, та се нами
раше и от домашната, пък и някой лев за смесения магазин на Пен
ка. Но с напредването на реалния социализъм стоката изпусталя, 
дядо Гено се завъртя повече из къщи, пенсията му никаква. А баба 
Вела не допускаше посегателство върху преварените джанки, наре
чени за „децата“. Даже скри всичките дамаджани под леглото си, 
плътно до стената. И все лежеше върху тях, сякаш ги мътеше, осо
бено ако съпругът й се намираше наблизо.

Ала един Божи ден стана, каквото стана. Дядо Гено запя. Не по 
вечерен моабет, а от рано сутринта пее, докъм надвечер. В кръчма
та не стъпва. Баба Вела се омърлуши много, беше възглуха, та като 
си мърмореше, чуваше се из цялата махала: „Да еби и старецо да 
еби, не ми е добре човеко!“... Една вечер, няма как, дойде в смесе
ния магазин, където вече подпивахме и се разплака: „Думайте, бе -  
що да чиним с дедо ви Гено -  трезен лега, пиен стая, гътне се с ко
кошките, от зора пее!“... „Викай децата!“ — решихме в хор.

И ето ги „децата“, хем да видят що е туй с баща им, хем да си 
вземат ракията. Добре, ама като посегнали под кревата -  всички 
дамаджани празни, а дядо Гено пее, та се къса. Баба Вела се къл
не, че не е мръднала от леглото, на всяка дамаджана оставила ни
шан -  не е пипано.

Тогава някой се сети да претърси неговото легло. И внезапно из
под възглавницата му лъсна предателски тясно маркуче, прекарано 
и заровено под земния под, невидимо сиреч, измерено точно до гър
лата на дамаджаните и недостижими с ръка и просто око откъм зад- 
ната страна. Дядо ти Гено значи е имал само грижата да сменя мар- 
кучето откъм невидимата до стената част. Бърза да си легне щом
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притъмни и тихичко засмуква другия край. Цяла нощ. Сутринта ве
дър и окуражен, пее си човекът.

...Що нещо се изпи докато се разнищи и доукраси тоя случай, що 
майтапски приказки (а тоя случай бе само един от многото). Пък 
дядо Гено току виреше единствения зъб в страшната усмивка и по
казваше палец между показалеца и средния пръст -  санким, на ти 
ракия... Така си изработи той и постоянна почерпка, щото, който го 
зърнеше му поръчваше и очакваше да му разкаже -  тая ли история, 
друга ли. А дядо Гено току притуряше бивало и небивало, баба Вела 
го кълнеше, а „децата“ дълго не се мернаха в махалата.
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КЛАДЕНЦИТЕ

Кладенецът е свещената индийска крава на Поповци. Хубав 
кладенец значи водоемест, ненресъхващ, плитък и бистър. Който 
го има не е непременно по-богат, по-уважаван. Просто е честит чо
век, случил. Туй не го прави непременно щастлив, понеже го гони 
страхът, че кладенецът му я ще пресъхне, я ще се затлачи или за
мърси. Чака да се случи злото, мъчи го това очакване. Сякаш е по- 
доволен, когато нещо му куца, за да може да се оплаче и да се зах
ване да го преодолява. Подозрителен е тоя българин към щастие
то. Подозрителен е и комшията към комшията си, ако на оня мно
го му върви. Не върви ли нещо -  и двамата са спокойни. Много е 
важно за българина-поповчанин да няма повод за завист. В смесе
ния магазин ще чуеш вечер само взаимни оплаквания, псувните са 
винаги за тия, дето отсъстват. След третата (ракия, мастика, мен
та) е обелена зелената кора на ореха и той се строшва, открива се 
сърцевината -  почват обещания за взаимодействие и помощ при 
това на висок глас. Къде отиде твърдостта на костеливия орех, тъ
гата по недоизкусуреното, омразата към неизпълнимото? Няма го 
удара с юмрук по масата. И разбира се един от най-значимите ди
алози се върти около кладенците.

Денем всеки дебне през оградата и се осведомява на висок глас. 
И понеже оградите са от рехави буренясали колци и напречни пръ
ти (тип швейцарска ограда), всичко се носи свободно из махалата:

— На Маринчо му захърка на дваесетия...
— Рабеца я задръсти.
— Сашо Турчина налива вече час.
— Ама от новата, старата изгоре.
— А Пени Дипломата откога е натиснал копчето: това се вика 

машина!
— Мамка им на Кировите, пак пуснаха банцига, токът ойде!
— Умен е Стефан, кара през петнаесе, винаги има...
— Стига с тия помпи и кладенци, всичко окопах -  чува се про- 

низителен женски вик. -  Стига си зяпал кой-какво и сам си гово
риш!... Временно коментарите престават, всеки поглежда към 
своя кладенец.
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Виж, от друга страна, почне ли да се копа в някой двор кладенец, 
настава голямо и единодушно вълнение. Всички съседи, да не кажа 
цялата махала се сбира, мълчи, цъка и пие. Преди години се копа- 
ше с рязани кирки и лопатки, на един, два и три етажа, със заздра- 
вителни бичмета и дъски. И досега ги пазя тия инструменти като да 
са на Снежанкините седем джуджета. Но откакто се изложи специ- 
алистът-кладенчар Богдан и неговите апаши, препоръчан от Иван 
Рабеца, захванахме да копаем само със сонди. Защото Богдан и ата- 
манството му, в оная тежка зима, неконтролируеми от мен, изпиха 
цялата кръчма и като стигнаха до осемнайстия сух метър взривиха 
кладенеца, изкъртиха се прозорците на къщата ми и водата избяга. 
Избягаха и те като ми обраха цялото мазе и половин къща. Най-жа- 
лен бе случаят с бурето вино на бай Пане, скрито у нас от акцизни
те. Атаманът Богдан го бе надушил и не само го изпи кротко със 
своите разбойници, ами всяка вечер канеше и бай Пане на вино, 
санким купил го от Вакарел. Бай Пане, иначе корав човек, почти се 
разплака, побутвайки с крак напролет празното буре към къщи.

Нашата кладенчева дупка зейна огромна и суха, за късмет по- 
голяма все пак от дупката в главата на сътрудника-кладенчар 
Христо, върху която брат му Кирчо изпусна пълна кофа чакъл от 
осем метра. Година по-късно с мъка зарових кладенеца, понеже 
веднъж и дваж заблудено агне и даже теле а-а да се погребе вътре. 
Щяхме да изгубим по едно време и Снежкиния Стефчо, сина на ве- 
теранката-заселничка леля Донка -  най-добросърдечния работник
-  почтен заселник във Вакарелските Съединени щати. Той единст
вен влезе и едва излезе по гнилата стълба, след като установи, че 
долната земя е сух пустош и само слепи мишки се изяждат една- 
друга. Временно кладенецът бе прогнозиран като септична яма за 
бъдещ клозет, но бай Пане, счетоводител и ковчежник през война
та, пресметна, че в него трябва да се изхожда един батальон вой
ници в продължение на четирийсе години, та да се запълни. Мно
го време, а и войници наблизо нямаше.

От тогава, няма и двайсет години, кладенците почнахме да ги 
ровим със сонди. Дълбоко секретна работа. Сондьорът бай Гошо 
идваше по мръкнало при напълно загасени светлини, биваше сре
щан и препращан от явки съмахленци да не сбърка пътя из вакарел- 
ската джунгла. Никога не се знаеше откъде идва и закъде тръгва, 
един вакарелски кръчмар му беше резидент, който предпочиташе 
да остане анонимен. Понеже камионът-сонда, една неузнаваема по 
произхода си скърцаща, громоляща чудовищна машина, заедно с 
тръбите, стрелата, забоите -  всичко бе древно до неразпознавае-
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мост, ала някога било крадено. И сондьорът не помни да е плащал 
някога данъци, да е взимал разрешителни... До едно време никой не 
го издаваше. Нали идва да ти вади свещената вода, нали власт по 
баирите нямаше, пък и на властта трябва вода за нейните лични 
имоти. Цялото поповско население и околовръст умираше да учас
тва в тая тайнствена игра, конспирацията беше пълна, даже се го
вореше шепнешком преди и по време на сондьорското свещено
действие, да не би врагът да надуши и да прецака водата. Но това 
беше до едно време. Тъй като сондьорът Гошо по преценката на 
хитроумен нашенец бил забогатял (взимаше по трийсет лева на ме
тър), той бе предаден и лежа в затвора, след което забегна по други 
баири. За наша съмнителна чест предателят се оказа не от нас, а от 
друга махала -  Кутрахци. Вярно, че го псувахме много тоя Гошо, 
ала както се псува великият маг -  преди да дойде и като си отиде, 
на място, обаче, българинът му се кланя доземи. А тоя Гошо наис
тина беше вещер: дърт, спихтиен, грозен, темерут, а бе -  страхотен 
антипатяга. Очаквайки го, седмици наред голяма група просветени 
с часове обикаляше двора, дето ще се бие сондата, начело с чичо 
Киро -  с върбов, сливов или меден четал, който ще затрепери и ще 
климне над най-воднистото -  и там ще се бие. Обиколки на пръс
ти, препирни, софри. А като долази смръщеният Гошо с чудовищ
ния си камион-сонда, безпардонно падат огради, смазват се насаж
дения и там, където му е най-удобно, профъфля: „Тука!“ Няма „Ама 
чакай, бе Гоше, толкоз обикаляхме, табани не останаха да открием 
вода!“... „Тука“. Ако щеш. И щеш-не щеш биеш. Питаш го нещо с 
надежда, докато дълбае, ответ няма. На обяд -  носи си парче хляб, 
парче сирене, парче салам. Ракия не отказва. Сондата си върти, той 
си сменя тръбите и до вечерта ти изкарва водата на двайсет, трий
сет или малко още метра, освен ако не си голям куцуз. (Аз естест
вено бях куцуз, та изкарах чак на 40 и кусур метра с триста молби, 
нейсе). Може само малко встрани, дето е показал четалът, водата 
да е два пъти по-високо — голям праз за Гошо. Мръкне ли, изкарал 
не изкарал, изчезва пак така тайнствено с механизирания звяр, про- 
вождан от следващите кладенчови емисари.

Но след това унизително и по български радостно напрежение, 
каква обща веселба когато бликне водата! Независимо в чии двор, 
на колко метра, с колко ядове... Едно придихание при последните 
тръпнещи обороти, когато земното съкровище се предава на човека 
с първите издайнически капки и радостният вик, плясък, почти 
буйство, когато избие струята и опръска всички засмени лица нао
коло, сякаш на Водосвет. Сълзите ти напират да гледаш тоя народ.
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отлюспил всичките си твърди кори от сърцето за да поздрави чове
ка до него, да здрависа водата му. Толкова е далеч от християнство
то, и толкова близо. Суровата планинска сдържаност, завистта, его
измът, всичко се стопява в една обич. Какъв е тоя народ, мама му 
стара? Шишето лети от уста на уста, благопожелания, акъл се дава 
на килограм. Даже Гошо пуска една крива усмивка, прибира пари
те, стъкмява уродливото превозно средство и без да се сбогува зад- 
рънква като подвижна кинкалерия нанякъде. Жените също си оти
ват весели по работата.

Поливането на изкочилата вода от мъжкото съсловие, обаче, 
трае и в тъмно. Какво въже, какъв маркуч, на колко време да се чис
ти, та да се образува долу „крушата“, валят един през друг заявени 
от одеве акъли, които не рядко на петата чаша завършват с „Ти ли 
ще ми каеш, бе!“, „Че потопиш на човеко помпата!“, „Манилено 
въже!“, „Копринено въже!“, „Рибарско!“, „Найлоново!“... Вокални
ят оркестър се издига до маестозо, стъписаният собственик на кла
денеца е пред побъркване... Докато през клоните и нащърбените ог
ради не се чуе анонимният пронизителен дамски вик по махалата:

— Вие къщи немате ли си, бе! Деца, стока, немате ли!? Вас ли 
че ви доим?!

Притихнали попръжни увенчават брачната брадва, пресекла 
едно от най-състоятелните събития в живота на човека: земята 
дала вода. Има значи мигове, когато българинът, даже поповча- 
нин, си разотива доволен. Само да можеш да го прокопаш на из
вестна дълбочина.
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ИНТЕЛИГЕНЦИЯТА

Бездруго жълтата фланелка на относителната интелигенция 
през втората половина на века в Поповци носи семейство Кова
чеви. Една кротка жена, в чието осемдесет и няколко годишно 
лице прозират хубостта и благородството от младини: Леля Мил
ка, тя взимаше веднъж месечно влака, прекосявайки ливадите, за 
да види новите театрални спектакли (до неотдавна от Вакарел до 
Пауново автобус нямаше, а и до днес такъв не е стъпвал в Попов
ци). Пеша през всички сезони.

Леля Милка и синът й Стоян купуват и четат новоизлезлите кни
ги, носят им вестници (Цветко Пощата), а в по-ново време боледу
ва, когато й се развали телевизорът или радиото. Същевременно в 
бялата им къща, внушително щръкнала от началото на века над це
лия южен скат нямаше допреди двайсетина години кладенец, обс
лужваше ги за всичко едно тенекиено казанче на двора, захранвано 
от селската чешма. Стоян, голям хубавелек на младини, също доста 
чете и знае. Но е затворен, свенлив, затова и доби названието Сто- 
янчо. Не шя и не ищ да се ожени. Остана в любовния триъгълник: 
цигари, ракия и радост от природата, животните, къщата. В третото 
явление на зрелището Крум Свиленов, се побратимиха. Мек и при
ятен мъж. Има и нова къща в центъра на Вакарел, не мърда от П о
повци. Очевидно разсъдлив, приятел на живота, както се каза, Сто- 
янчо не рачи да се задоми, с което огорчи Милка, ала зарадва себе 
си. Тяхната библиотека е една находка за архиваря лакомник. Неот
давна Стоянчо от добри чувства ми даде куп вестници със знамена
телни събития като например: „Рождението на цар Симеон П“. 
„Връщам се назад да чета, казва Стоян, да си припомня какво е било 
онуй, за да издържа, което е“... Гласува за БЗНС в СДС, макар да е 
частично разочарован. Много го притесни обвинението, че като де
журен началник на гара Вакарел имал принос за прочутата катаст
рофа на Побит Камък, макар че друго се разкри, за всеки случай го 
пратиха до пенсия в Чуьсуровската гара. Откак се пенсионира раха- 
тяса и изработи от раздадените сакати социовце такива чудесни ек
земпляри, жив пример за преуспеха на частното начало в селското 
стопанство, от което демокрацията така много й се иска да създаде
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средната класа, обаче на заплашения от средната класа комунизъм 
не му си ще... След като гласува за земеделците в СДС-то, почна да 
ги низвергва, щото се били разнебитили. Поскарва се с майка си, по
неже леля Милка гласува ту за него, ту за брат му Златко, който е 
безпартиен, но се чувства доста добре с комунистите; Златко е млад 
ветеран от локомотивния завод, ръгбист и по комсомолски привър
зан. В настоящи времена съвсем точно попадна в службите на охра
ната, има пищов и е на ти с цялата полиция. Власт. Идва от дъжд на 
вятър да види майка си, но и да си вземе полагаемото от полога, 
картофената нива и закланото животно. И бяга да охранява.

Тази централна къща в Поповци не би придобила пълен цвят без 
стопанина си — чичо Пане Ковачев.

Чичо Пане е образован, бил е счетоводител, даже е бил ковчеж
ник във войсковите части по българското Беломорие. („Тоя тъпак 
Добри Терпешев ни продаде Бялото море“, псуваше бай Пане, но 
много прозорливо коментираше, че „тая руска политика никогаш не 
е била по нашите интереси“). Разбираше и от всякакви селскосто
пански работи като наблягаше на скотовъдството („От него се по- 
малко гърбавее“). Общо взето беше на всичко контра, иначе казано 
бая проклетник. Докато те няма ще ти вземе камъните от двора, 
щото дядото на бившия собственик ги бил обещал някога си на не
говия баща след Балканската война; докато те няма ще си върже те
лето точно в твоята градина да опасе всичко; докато те няма ще за
пали шума на вятъра и а-а да изпепели цялата махала; докато те 
няма ще ти вземе маркуча за кладенеца, понеже в долния край ком
шията Рашко Младенов му бил казал, че бил негова, ама... И про
чие. И на всичкото отгоре кипва, почервеняват сините му очи, сухо- 
ватото тяла се изопва, не ти говори с месеци. Щом се придобрим, 
той става пак интересният събеседник на маса и даже ухажьор, осо
бено, ако гостенката е чужденка („Фрау хат гут гемахт, хаст гуд ге- 
махт“, заучи той гедерманската песен по повод едни общи гости). И 
понякога сам си танцуваше между слънчогледите.

Но това бяха лудориите му, заради които леля Милка се държе
ше на благородна дистанция от него. А като обобщен образ на ма
халата и на целия край, чичо Пане Ковачев беше почтителен човек, 
строг съдник, непростителен и гарезлия. Но знаеше много, да седне 
да го слуша човек, само ще зяпа. Господ да ме убие, дето не съм за
писвал чутото — от сирачеството му, през походите му с войската, 
чиновничеството му във Вакарел, основаването на кооперацията 
през трийсетте години, а с германците, а с руснаците — винаги буен,
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непокорен и начело, все плаче за бой. Но ми помогна с някои фак
ти леля Милка:

„От малки са били сирачета, небогати. Заедно със стария дядо 
Зашко, който работи яко до 80 години, Стоил (първият поповчанин 
даскал), Пане и най-малкият Коле — дигнаха тая къща и имота. Су
ров живот, сурови хора. Докато се изпълнят догоре хамбарите, сто
ка да се заплоди и да се изколи, друга за джамбазлък... Пане се кач
ва от Вакарел, пак слиза, аз сама, две деца. А Ковачевите са хора 
твърди, милост няма. Най-ми беше на сърце малкото братче, Коле- 
то, то се учи по Скопие и си дойде да помага. Много чувствително 
дете, все го отбутваха, аслъ сираче растеше, особено Стоил го при
тискаше, все нещо не му беше доволен. И Колето не издържа, 25 го
дишен се самоуби сред една седянка, е тука, на двора. Толкова плач, 
и аз, и Пане... Твърди времена, който издържи.

А нашият Пане все на топа на устата. За малко не го прибра
ха като викаше, че комунистите продали Беломорието, нали там 
му беше хвърлен пъпът. Намрази германците, че нахълтали в 
България, едва успя да избяга от вакарелската кръчма като хвър
ли пълна чаша в лицето на един немец, нарочно държеше лампи
те отворени, когато предупреждаваха за бомбардировки. Отнача
ло обикна руснаците, Сталин уважаваше заради тия негови мус
таци, ма после как ги намрази! Чак до смъртта си ги кълнеше 
като разбойници и обирници... И как така си отиде без време (бай 
Пане беше превалил бая осемдесетте...). Закашля се есенес тоя 
човек, той си беше иначе крехък...“

Притъмнява, леля Милка щраква телевизора и вади от онова 
чудно сътворение — пресносол — дето е между изварата, гъстото 
кисело мляко и нестаналото още сирене. Стоянчо влиза с потна бу
тилка от домашната, току-що издоил овцете. Треперливият поповс- 
ки ток играе върху таванска греда — най-дългата греда в Поповци, 
понесла от край до край цялата Панева къща върху каменния зид.
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ЧАСТ от ГОСТИТЕ

За щастие гостите в принебесната махала май не са чести. Лоши
те и скрити пътища, суровият ветровит климат и общо взето по ин- 
диянски примитивното домакинстване правят разположените да 
гостуват предпазливи, включително роднините. Само най-непри- 
дирчивите и хора с тънък вкус репетират. Но дори и така, премие
рите бяха и са много, понеже нали докато се запознаят, убедят кол
ко е (не) привлекателно, времето тече...

Вече писах някъде, че като дойде например Георги Черкелов с 
новата си булка Зина, Пенка се провикна през тезгяха: „Ха добре си 
дошъл с щерка ти!“... Черо, пуснал прошарена брада, лисо теме, по- 
загърбен, позатлъстял, ама за нас си е хубав, сладък. Зина, цяла 
Дама Пика, клепките й ще те ометат, кожата дръпната, косите — 
къдрава смола, стройна, как ще й дадеш годините. Черкела се вкис
на, не ще да пие нищо, Пенка не може да си скрие кефа от направе
ния гаф, добре запазената Зина мете невинно с клепките, на мен се 
пада да замазвам ръждивата ситуация. Народният артист смутолеви, 
че бърза за репетиция. Зина добросърдечно му напомни, че днес му 
е почивен ден, от което Черо вече се вбеси и наду колата, Пенка в 
екстаз, аз насран. Зина с набрани точки. 10-15 години от тогава, 
Черо не е стъпил в Поповци. А Пенка все подпитваше, докато беше 
жива: „Що прави на Георги щерка му?“ И се кикоти.

Посещенията на Стефчо Данаилов и компания бяха знаменател
ни с шумния си либерализъм. Виж, него Пенка много обичаше — 
не защото неотдавна бе изиграл героично Деянов-Сергей в „На все
ки километър“ и смазал фасона на омразния Черкелов-Гешев. Тя 
просто усещаше хубавото, очарователното, а Ламбо или Запето как
то викат още на Стефан притежаваше от туй. Подробности около 
неговите чарове съм описал в „50 интимни срещи“. Тук ще повторя 
само качествата му на гостенин — единствения, на когото Пенка ус- 
лужваше с питие в извънработно време. Това ставаше след полу
нощ, когато вторият транш скара църкаше на огнището, а виното 
свършило. Тогаз отивахме със Стефчо под прозорчето на спалнята 
на благодетелката и, огрени от луната, запявахме на два гласа „Пе- 
еене!“, колкото се може по-мелодично. Пенка отваряше прозорчето
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и се облягаше до решетките по нощница да нр1 слуша, по-точно него, 
предпочитания Стефчо. Звук не издаваше — от вълнение или от 
предпазливост да не се чуе гласът й от комшиите при тази серенада. 
След малко, съпдо при пълно мълчание, Крум изнасяше каса вино и 
затръшваше портата. Пенка помахваше набърже и придърпваше 
перденцата. На другия ден ни правеше на парцали с най-тежки ру
гатни — да я чуе цялата махала като порядъчна съдница. И отнася
ше празната каса. Естествено аз пък отнасях пешкира, понеже Сте
фан не ставаше толкова рано, а и когато ставаше трябваше да бъде 
във форма, тъй като махленските деца плътно охраняваха къщата и 
не бе изискано да виждат как любимият им чичо Серги, почти гол, 
махмурлия, се чуди къде да се скрие по малка нужда.

На гости идваше и живописният състав на редакцията „Български 
филми“, когато все още бе сговорен и весел. Рони Вагенщайн обърк
ваше вещо каймата, неговото Силве се оправяше с тогавашното бебе 
Жаки, нау^юно да произнася високо присъдата над всяка олелия: „Ти
шината лекува!“. Адриана Николова не можеше да бъде запряна от 
Петя Александрова и Карин Янакиева (де да беше така и в редакци
ята...), докато Светла Иванова медитираше, вгледана в дългото си ци
гаре, а Поли Желева даваше вид, че се радва на цветята. Пепето на 
Марко шеташе с Анка (главно разговор) при взаимно оплакване, 
непредвидимият Ваньо Додов се заемаше безмълвно с някаква поп
равка на някаква авария, докато ние с Марко Кожинков като доайе
ни си взимахме аперитива. Понякога задъхано-засмяно се втурваше и 
„Драги ми Панчо“ (Денев) с Елха, пак не улучил пътя и прецапал 
през ливадите. За нас то бе почивка откъм духовитост и себепредста- 
вяне, тъй като той взимаше думата. И купонът се търкаляше до къс- 
но вечерта, когато всичко живо се натъпкваше в колите (по пет-шест 
на бричка) и потегляше към омразния град при основателен страх да 
не отровим милицията с дъха си... Сигурно е бил идиотски тоя мой 
нагон да събирам на едно колеги, приятели, близки, макар не непре
менно политически съмишленици — по всякакъв случай, кой знае 
защо обявен за празничен. И яденето, и пиенето, хиленето са само по
вод да (пре)оценим нещо, да спорим помежду си и със самите себе 
си. Да се скараме даже, но да извлечем духовен десерт — що да не е 
на пълен стомах и пренагряти мозъци. Къде и защо се пръсна тая 
обич и конфронтация едновременно? Защото имахме, а сега нямаме 
общ неприятел, фронтът не беше, разбира се, еднакво опасен за всич
ки, но като цяло (с всички нюанси) врагът беше общ. Сега се оголи
ха повече фронтове и всеки застана в своя окоп със собствено оръ
жие. В някои случаи оръжието се насочи и към нас самите. Както и
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да е, помежду ни се настани недомлъвката и съмнението. Такава ра
дост ни сполиташе, когато се зададе демокрацията и поне за мен бе 
удар, когато на последната ни сбирка в Поповци усетих изтичащата 
взаимност, невъзможността да се запази възрожденската патриар
шия. Защото скоро се оказа, че за едни демокрацията е ръката на спа
сителното духовно извисяване, за други — на материалното, за трети 

духовно и материално падение. И понеже нямаше разкаяние, то бе 
заместено от обвинения и недостойни доказателства. Нещо си отиде 
от Поповци. И не само от там. Другото още не е дошло.

Само че, ако я карам така, книжката няма да стигне само за гос
тите... Сега взимам само някои примери „стакато“ за илюстрация. Не 
мога да пропусна например топлата слънчева Нова 1975 година, ко
гато ядохме прасенце на двора с актрисата Мая Томова, Иванчо Бог
данов, художника, Елена Михайловска, културолог, Николай Киров, 
спец по строителството — и двамата бъдещи професори, той с проз
вище Тихоебеца, както и анимационните ветерани Пенчо и Лили Бог
данови. Като се понаквасихме, играхме смехотворен футбол на отс
рещната ливада, капнахме, настана късна вечер. Турихме Ленчето да 
спи с всички малки деца като най-осторожна в отделна стая със запа
лена печка. Призори, сякаш да ни поздрави за Нова година, дотича 
най-малкото ни тогава детенце, Пепи, да ни буди с веселата новина, 
че всички оттатък били умрели, само то — не. И наистина, вятърът, 
като натиснал комина — цялата стая в гъстейши дим, сред който бъ
дещият професор-бодигард и закриляните от него юначета сладко съ
нуват, че пътуват към отвъдното задушени. Докато освестим тия гос
ти горчив, после лудешки смях. Посрещнахме годината за поправ
ка с греяна ракия, че палавата печка ни разтресе от студ. С канела.

Не мога да пропусна и гостуванията на златното ухо Иван Вен- 
циславов, по прекор Лисо и търпеливата му приятна жена фети. 
Най-тънкият звукооператор/режисьор в киното и телевизията и най- 
охраненият; от алкохола се въздържа главно, когато спи. Те с Иван- 
Рабеца най-се бояха, че ще им ограбят колите — току пред моята 
къща се издига замъкът на Харалампиеви, където Лисо гостуваше. 
Те спяха почти на балкона, над самите коли, с отворени врати, има
ха и зло куче боксер, всички лампи греят ливадата, лягат късно, ста
ват рано, през нощта дежурят. Плътна висока железна ограда, ог
ромни куфари. Една сутрин — ще се напикаем от смях — вратите, 
моторът, багажникът широко отворени, техниката, бензинът и про-

— няма ги и на двете коли. Не помня за гумите. По-глупаво стъ
писано изражение по лицето на един поповски гостенин не съм 
виждал през четвъртвековния ми стаж. Лисо се закле да не стъпи
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повече в тоя пладнешки край, Рабеца се закле да продаде и къща, и 
двор, и кола. Останалото беше умирителната приказка на Жени и 
Фети и успокоителното шише мастика, което успях да отвоювам от 
Крум, както и незлобният кодош към нондните пазачи. Докато се 
рече за втори път „Я да сме живи и здраве“ и потърпевшите се ухи
лиха, успокоявани от чудесните им жени. И се запляскаха на висок 
глас и смях картите, потъвайки в любимата игра „О, Хел!“.

Би било жалко да не повторя след публикацията в „50 интимни сре
щи П“ гостуването на талантливия композитор Стефан Димитров, 
който по поръка на възлюблената си Богдана Карадочева се бе мерак- 
ландисал да купува една стара къща насред махалата. Супер елегантен 
и сам по себе си красив, той се отзова с божествения си Опел в столи
цата на Вакарелските Съединени щати. Поповци, обаче, не свикнало 
да среща такива баровци, пусна по никое време такава дъждовна вих
рушка с лапавица, че оплеска автомобилното бижу, затисна го в един 
хендек и цял ю^лометър и кусур драпахме пеша, от което огледалните 
шпицове последна мода и пачиите на изящно скроенрш панталон зап
риличаха на глинен омлет. Предългото (по модата) манто тип „Адлер“ 
бе донякъде спасено, понеже Стефчо му повдигна полите и ги държа 
разперени като птиците на Уолт Дисни; докато стигнахме обекта, кой
то бъдещият мераклия вече въобще не искаше да погледне, нито да ми 
гостува. Почти бегом се втурна назад с вдигнати поли и разперени 
ръце. И на оня свят ще нося образа на тая огромна черна пеперуда, 
подхвъркваща насам-натам из калта а-а да политне само и само да се 
отърве по-бърже от гостуването в Поповци.

... Нямат край нашите гости. Да не говорим за постоянното при
съствие като научния сътрудник Мара Медникарова, Камилите (му
зиканти и художници Любо и Марга Борисови), приятелите на голе
мия и малкия ми син Петър и Димитър, племенникът ми Иван. Ид
ват и чужденци с папионки, отиват си на четири крака, идват лека
ри, оглеждат разширените вени на цялата махала, адвокати се прев
ръщат в съдии пред комплексните наследствени плетеници, човеш
ки лекари стават ветеринари и обратно. Спирам, иначе налитам на 
приятелите на баща ми, до един чешити, начело с чичо Стефан Ха- 
джиоглу (по прекор Туза) и жена му, леля Веска, цар на гъбите и на 
масалите, подготвянето на билкова ракия, от която звучният му бас 
клатеше лятната фурна — там ставаха спявките на прагцящия огън.

... Та нямат край нашите гости. Който не е повторил, значи е има
ло защо. А който е идвал пак, значи го е боднала оная щръклица от 
красивото диво, от простотата, която стои барем сто пъти по-висо
ко от простотията на нашенската цивилизация.
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ПОЖАРЪТ

Изясних си с непростимо закъснение през шестдесетгодишния 
си съзнателен живот, че българинът е здравата отклонен от общест
вено, гражданско мислене поради юдейската болшевишка стратегия 
и тактика; още повече като се има предивд, че по начало е склонен 
към егоцентризъм чак до магарешки инат. В по-далечното минало 
гръцкият, турският и прочие юлари са го обединявали донякъде, но 
не чак толкоз, че да не бастиса Ботев и Алеко или да спаси Левски. 
Ала особено точно го улучи в Ахилесовата пета болшевизмът, брък
на му под лъжичката със сладката змийска ябълка: да не работи, да 
е осигурен горе-долу (по-скоро долу), да крадне безнаказано и да го 
охраняват -  срещу задължението да не псува публично и да вика 
„ура“ макар с намигане, понеже не вярва ни на йота в сияйното ком- 
бъдеще. Ама нека не вярва, нали вика.

Има кръстопътища, обаче, на които същията този българин се 
хваща за другия и набъбва застрашително. Забелязал съм го това и 
в нашата махала Поповци през последната четвърт от века. При 
погребение на свястен човек, например, по кръщене и сватба без ге- 
шефт, при бедствие. Особено при пожар. Пожарът събира врагове и 
приятели, мъже, жени, деца, щом се чуе зловещият призив, откъде
то и да е. Няма ланкане и навивки, всеки с какъвто инструмент има, 
втурва се направо към огъня и пушека, дави се, изгаря се, мъкне 
вода, сече, прегражда, блъска, блъска, блъска -  да утрепе подлия 
червен език. Гората пръщи, полудяваш от безпомощния й вик, тре
вата, посевите хъркат предсмъртно от червената хала. И никой вече 
не се и сеща да пита аджиба кой запали пожара. После идват разбо
рите, проклятията, възможните възмездия, докато пожарът се удави 
в казана за ракия. До следващия пожар.

Малко са ония прави българи, които ще си кажат, че са драс
нали клечката, даже в Поповци. Мой комшия. Бог да го прости, 
беше от тях макар да си призна доста по-късно, че е палнал бок
лук срещу вятъра, та не знам колко стотин декара отидоха, че и 
две три къщета. Ако не бяхме се намерили там в оня петък вечер 
да пуснем помпата, която по изключение заработи, да сме отиш
ли всички. Млатихме, кастрирахме, една пожарна кола се мерна
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колкото да се изпикае и духна за вода сякаш до Амазонка. Дълго 
време беше тъмно, вятър и пламък. Никой никого не разпознава
ше, червеният език сам издава къде се е пръкнал и пак всички без
мълвно, като сенки, без команда -  по него. Чак след полунощ 
ужасният цвят се покри и тих пушек плъзна по махалата. Разоти
дохме си, така и не се разбра кои сме, колко сме, откъде сме. Но 
заедно в една запалена планинска махала.

Ще спомена и едно друго, много по-жестоко гасене, което падна 
лани, тъй като беше лице в лице. Пожарът тръгна от един глупак от 
долната махала Банчовци и стигна през нас чак до отвъдната маха
ла Брънковци. Отново желанието ми е да представя по начало въз- 
можната сплотеност на хората, които бранят земята си среш,у слу
чайни и съвсем неслучайни пожари, без да се питат какво ги кара, а 
то е една гражданска, отечествена отговорност. От три махали, ока- 
дени в душната мъгла, кашлят, катерят се по пламнали дървета да 
спасяват, бият, копаят, крясъкът им надалеч предупреждава за пътя 
на унищожителната червена опасност. Боже мой, колко жени меж
ду тях, силни и слаби, но жилави, колко невръстни деца търчат без 
дъх с кофите чак до кладенците... целия неделен ден до тъмно. И 
всичко изглежда така просто, нормално. После пак -  кой откъдето.

Споделям написаното не за да възхвалявам георичните черти на 
нацията. А защото ща-не ща се питам: какъв пожар трябва още да 
настане, за да проникне ли, изникне ли в тия наши български глави, 
че е крайно време да се изправим всички заедно срещу всеки напи
ращ огън, да гасим бедствието, всеки с инструмента си. Срещу пла
тени убийци, школувани апаши на високо ниво, лъженародници или 
просто печалбари уж все с големи и неясни цели. Престъпления ли 
не ни палят къщите, недоимък ли не ни озлобява, измама ли не ни 
среща на път и сред път, презрение ли не ни залива от пет шести на 
земното кълбо, а от едната шеста -  лъстиво покровителство, страх 
ли не ни гони -  за хляба, работата, та чак за живота ни; да не би кул
турата ни да е заблестяла?

Или да оставим махалата да си гори, ние да си хванем каните и 
като почерняли-почервеняли от огъня негри и индианци да търсим 
резерват при белите хора?... А  оня червен пламък да си лази, да със
ка, гората да пръщи, земята ни да хърка предсмъртно...
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СОФИЯНЦИТЕ

Не разбрах кога Дими стана абитуриент. Той се пръкна на бял 
свят погрешка, както впрочем и първият ми син Пени: по теория 
не исках да дам на този калпав свят и особено на нашето общ ес
тво семето си. Но Анка ми спука теорията, и както винаги, на 
практика излезе по-права. Впрочем и третият, племеникът, кръс
тен на мен и синовно усвоен се появи случайно и за почуда на тая 
земя, щото сестра ми Жана, обречена не бездетие, стана първес- 
киня на 46 годишна възраст. Май някъде другаде вече съм го пи
сал: ние с Анка ги правим през десет години, Ж ана през 46 -  след
ващото й се пада в 2020 година. И това съвсем не е невъзможно, 
ако човек познава Жана отблизо.

И тримата така да се каже се родиха в Поповци -  сега студен
ти и доктори на науките. Там прекарваха почти половин година, 
докато станаха пръчове, там майка ми и баща ми отбиха бая годи
ни от смъртта. Както се писа, това беше много важно, защото ма- 
ляците свикнаха, не, обикнаха дивотията. „Цивилизованите“ ни 
едно-две имотчета комунистическото пиратство отне още в моето 
юношество, за което, разбира се, не съм благодарен, но признавам
-  много случих, че трябваше да проумея и да гушна изобщо диво
тията като своя, без да загубя себе си. Така и стана -  софийската 
фамилия, която и без това имаше силна нужда да подиша извън 
градското социалистическо всекидневие, страстно се привърза към 
жилавите треви, безкрайните проблеми с кладенци, готвене и мие
не при полеви условия, кучета, джанки, вечен вятър, кал и сняг, 
славеи и кърлежи, далечен камбанен звън, демоде столове и маси 
на шарена сянка, купени буквално за по два лева като бракувани 
от ДП „Разпространение на филми“. В задния двор под кухнята се 
разви сложна мрежа от бойлери, изхвърлени от цивилизацията, ко
ято непрестанно се разрастваше.

Тая амалгама от дивото-красиво естествено не може да привле
че полугражданина, обладан от либидо към Боянската архитектура, 
минимум Форд Таунус и асфалт до портата. Така по естествен път 
се пресява класата ли, расата ли, или просто избраните от Бога като 
по-симпатични и по-одухотворени от Боянските катерачи. Почти
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никакви предварителни навивки, познанства и шпионлък -  като 
котки на валериан се събираха тия хорица през изровените пътипда 
и буренясали имоти, купили ги нескъпо и петимни да ги възкресят 
за живот. Идват с претоварени Трабанти, Запорожци, Москвичи, в 
най-възвишения случай със стари Лади. И веднага почваха. Древ
ните турски керемиди си блясват на залятия с кал покрив, измаза
ните и варосани стени от плет и кал ще те ослепят от бяло, попи
ти с горяло масло черчевета, прорязани от железни решетки, бър
зо прихваналите се латинки под чардака и коминът, издъхващ уха
нието на бор и дъб: наредиха се къщици като гъби сърнели от ня
коя детска илюстрация. Тъй беше поне отначало в горната част на 
махалата, долните по не ги познавам, май там повече климаха към 
тухлата и бетона. Разбира се, че и в нашия край мнозина си почна
ха от бетонните основи, модерните тераси и марсилските кереми
ди. Но то бе отпосле... Започваха се запознанствата, надпреварата 
с ракиите и мезетата, взаимните указания как най-чудно се прих
ващат малините, тиквичките, лукът и магданозът, цветята бяха от
делна планета. После всички дами се дупеха до несвяст, често ре
зултатът бе замайващо символичен. Нейсе, захващаха се нови раз
бори, нови засаждания и окопавания.

Разбирам защо ги е страх комунистите от средната класа, демек 
средната и прочие буржоазия, заклеймена половин век. Ами, защо
то това са свободни, трудолюбиви и неподвластни на администра
тивни, партийни и други устави хора. Те нямат мултиапетити, но и 
своето си на друг не дават, изработеното с пот и хъс. Такива хора са 
непригодни за стадно козируване, като и ограбване, измама или съ- 
сипване на държавата. Тях даже скапаната държава не ги интересу
ва, щом като не им помага, а им пречи. Те знаят моето да си е мое, 
плащам си полагаемото и толкоз, всеки да си знае гьола. Ако дър
жавата е нефелна ще я лъжат, ще я минават, ще колят кравите, мля
кото ще изливат, ама няма да го дават бадява. Те самите винаги ще 
намерят какво да ядат: държавата да му мисли щом е тъпанарска и 
не се договежда, че те са й силата.

... Та Дими стана абитуриент без време, после студент по ис
тория, Иванчо влезе студент по анимация, Нетър се цани за док
тор по връзките между Централна Европа и Балканите, тежко му. 
Дими, Иванчо и Калина са подрастващото поколение поповчани. 
Помежду им вакуум няма, както ще видим след малко, след тях 
се роят бебета и тук по пъргавина жълтата фланелка е на компа
ния Харалампиеви, гонени от довчерашните бебета на баба Фани 
и дядо Борис Дамянови.
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Най-младата баба между софийските, динамичната, добре сло
жена, с вечно звънлив глас, огласящ поповския ефир е Жени. С пре
тенциозна откъм изисканост и интелектуална майка, фриволен 
баща, отдавна щастливо безработен в чужбина, Ж ени се омъжи поч
ти дете по любов за ръкатия строител Иван Харалампиев -  Рабеца, 
печен хокеист, израстнал в ограничения и неспирен труд, светъл и 
силен, акуратен и хала в работата си, духовит и доста пресметлив. 
Три момичета, един син (от първия му брак), засега три внучета, три 
кучета, три декара. Жени се справя като пчела, може би понеже 
знае кога да бъде оса -  все така с чувство за хумор, оптимистична 
сладкодумка. Работлива и пресметлива. Докато си почива обработ
ва двеста метра засадени лехи. Къщата им е замъче, гледат и друго 
имотче в Родопите, на Слатинския редут апартаментът с всички чо
вешки и животински населдници е на нейната глава. Иначе е теле- 
фонистка -  там не само я обичат, но я ценят като коркор-бащийка. 
Жени и Рабеца имат две ръце и добри сърца, които обаче отдават 
скъпернически. Истинското им богатство са всъщност трите хубави 
дъщери -  Даниела, Албена и Ива, по които нашите момчета леко си 
падаха. Нали Иванчо щеше да падне от черешата когато Ива се пе
чеше отсреща на тяхната тераса -  той си беше направил паянтово 
столче между клоните. Докато Ребеца не дотърча веднъж с тежка 
стъпка и с дрезгавия си глас не ми викна: „А бе, не мога да си гле
дам работата, чакам го всеки момент да падне, туй момче нека да 
дойде да я види и да миряса!“ Даниела пръкна още две момичета, 
най-после Албена придаде на дамската компания едно весело мом
че, естествено кръстено Иванчо; Ива най-голямата красавица и най- 
гявол от всички, вече не се куми докато пиша тия редове, и тя се 
глави. Работохоликът Иван Харалампиев, с несменяема жълта фла
нелка сред строителите вдига къщи в три дни за ужас на стиснатите 
собственици, които ще пукнат, че ги одира за толкоз кратко време. 
В Поповци г-н Харалампиев си почива като строи по два-три гара
жа за всяка дамска издънка като замъчето си. А на втория етаж 
спретва басейн за внучетата. Отделно идеи го навалят до безсъние. 
Безсъние го тормози и за колата, макар, че тая очукана Лада, мис
лех си, може да се ограби само от Съюза на слепите. Но понеже тре
пери върху имуществото. Господ му изпрати една компания весели 
менгияни, които я ограбиха, както стана ясно по-нагоре. От тогава 
кражби пак е имало, особено обира у Крум. Но и от него пари мал
ко отнесоха, понеже, както сподели впоследствие бай Петър „не са 
знаяли дека са многото, а я знам“. Видимо апашите бият вече пътя 
до приоблачната махала не само за едни юргани. Нас доста
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пообираха три пъти, задигайки всичката техника, черно-бели теле- 
визорчета и бензин. Но от оная нощ Рабеца все се стряска нощем и 
караули. Пазач на средната класа.

Най-близкият човек на Иван Рабеца и фамилия Харалампиеви 
беше Сашо Турчина и семейство Коцеви, както и обратно. Гъсти 
комшии на Слатинския редут и в Поповци, консенсусът между тях 
се възстановяваше временно, след парливи кодоши и взаимно духо
вито злепоставяне. Напоследък конфликтът се позадълбочи, което 
ме изпълва с мъка и съм си поставил за цел да ги придобря. Макар 
споровете и обидите им да се въртят около слабостта на характери
те, тяхната колоритност неминуемо отвежда към Каравеловите ге
рои Хаджи Генчо и Дядо Либен. Надпреварват се със солени наме
ци и хапливи напомняния, докато се скарат по някой невзрачен по
вод и известно време не си говорят, ала попържат всеки от своята 
крепост. Надето и Жени междувременно поддържат добри отноше
ния и позаглаждат нащърбената мозайка. Надето Коцева е най-бла- 
говъзпитаният екземпляр в махалата, въпреки грубите условия, кои
то махленският климат предлага. Не търпи високия тон, предпочи
та да говори тихо, но непрестанно, вместо да изслушва и върши доб
росъвестно лаборантската и домакинската си работа, има добро са
мочувствие за джинс, склонна е да извинява всичко и всички, освен 
когато някой уж близък се окаже некоректен, нелоялен и даже из
мамник. Същевременно не може сякаш да проникне, че там, къде
то работи, всяка гъска може да й се качи на главата. За разлика от 
Александър Коцев, придобил в махалата прякора Турчина, понеже 
си докарва някой зелен лев като технически сътрудник на турското 
посолство. Лъвският му глас се чува през хълма и заедно с разкош
ния мустак поражда боязън, ала скоро се разбира, че ръмжи една 
човеколюбива калинка. Затова са дали навярно името Калинка на 
дъщеря им, бяла, крехка, ако е зодия „Лъв‘̂  с нежен поглед към Ев
ропа. С една също така добродушна устата кръстница, дето сега й 
протяга ръка за Швейцария. Гонени и притеснявани като буржоазия 
по отечественофронтовско време (Надето е от заклеймения пропра- 
вителствен род Желеви, Сашо е юнкер от Военното на Н.В. учили
ще). Нереабилитирана и до днес, тая спокойна фамилия също е сред 
цветните козове на едно селище, доказващо жилавостта на средната 
класа -  сръчният не млад Сашо, меката по-млада Надежда и глезе
ната хубавица Калинка, залягаща не без усилие над букварите с пог
лед към Европа. Независимо с какви бижута, от какви салони са 
дошли, изгубили каквото изгубили, но спечелили личностите си. С
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труд и неминуемо хитроумие, но не намигнали на почтеността... Със 
спасително чувство за хумор.

Как не разбра лъжесоциализмът у нас, пък и цялата измамна Ве
лика Октомврийска революция, че в тая средна класа, където меж
ду другото се съдържа и интелигенцията, се крият най-добрите ка
чества на нацията: трудолюбие, почтеност, пъргавост на ума? Кому, 
освен на глупаци, простаци и безродници е необходимо да мачкат 
тия качества, които впрочем според световната статистика поставят 
България на второ място след Израел?

Някои не могат да проумеят това безумие, не могат да издържат 
мазохисткака борба срещу него. Вили и Божидарка Брозиг, напри
мер. Работливи, малко затворени, но добри приятели, те купиха една 
къщица, буквално преместена от Андерсеновите приказки и напра
виха от нея едно поповско бижу, градинка като немска реклама, пос
ле се назориха и дигнаха върху старите каменни основи ново малко 
бижу с бетон и тухла, зер тяхната умница Лизхен порасна, взе даро- 
вития Иванчо Белопитов и потърси щастието си в швейцарско; в Но- 
повци Вили и Бужи се порадваха на внучетата, оставени като за 
джамбазлък, особено, когато се зададе демокрацията. Изморени от 
предишната народна демокрация и завехващата настояща, дядо и 
баба не издържаха психически и се изселиха на Запад, където вече 
деца и внучета се радваха на средно благоденствие, но според ония 
мерки. Демократичната левица се отърва от едно семейство, отвра
тено от нея и принадлежащата й България, загуби дори специалисти, 
интелигентни и почтени граждани. А Ноповци -  верни и симпатич
ни приятели и съседи. Ала първата любов нали не ръждясва -  ето го 
писмото, че цялото това лято ще прекарат не в Испания, където имат 
възможност, а именно в Поповци. Голям доклад ще падне.

Най-плътно до тях стоят Фани и Борис Дамянови, може би за
щото и те са някак по немски подредени и респектират всички с точ
ните си програми и порции живот, които разпределят с вещина. 
Лично нашата приятелско-комшийска фамилия им е благодарна, 
тъй като първи завзеха някогашната главна кръчма в Поповци, нап
равиха я уютен дом и ни примамиха към тая чудесна авантюра.

... Не изреждам тия хора и имена от някаква куртоазия или за
щото са ми близки. А защото забелязвам с голямо удоволствие, че, 
завлекли се от София в Поповци, това са в най-голяма степен „чис
ти хора“. Можеш да ги посетиш по всяко време, било за услуга, било 
ей така на -  непреднамерено ще ти се зарадват, ще те разположат. 
По същия начин ти идват вкъщи. Не се пиша голям философ, но 
струва ми се, тези личности просто не могат да се чувстват така доб
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ре на Боянските ливади. Не че не им се иска да бъдат богати, но не 
могат да виреят сред оная (лъже)елитарност, която мирише на най- 
кухненска провинция. Искам да кажа, че в тая психо-социална раз- 
падналост все още незаразените части от тялото на България могат 
да се съединят някъде и да запазят до известна степен нейния по- 
чист образ. Например в Поповци.

Иначе не мога да си обясня как така изисканата актриса Пламе
на Гетова и режисьорът Кирчо Кириакос чакат мига, в който могат 
да се откопчат от репетиции и представления и да хукнат към мъчи
телно ремонтираната си селска къща; във всички сезони. Защото 
преподавателката на НТфИЗ Дияна с драматично поствения глас и 
печеният инженер Вичо (Бог да го прости), скътаха пари и изправи
ха на мини-място къща именно в Поповци. Шофьорът Илия пък си 
заряза здравето да вдигне три ката палат, с три кладенеца върху три 
декара. Чичо Нино остави къща и неизбродима градина на щерка си 
Мими, синът му Веско, обиколи половин свят като спец по хладил
ните инсталации -  в Поповци, та в Поповци забоде нова вила. Бив
шият дипломат Пепи Дерибеев и жена му Богдана въобще се засе
лиха горе, къщата им е като хотел с четири звезди, в градината и ма
зето им ще намериш от пиле мляко, кладенецът -  арлезиянски

Има едни мешани приятели -  като да са софиянци, но имат ро
дова връзка с Поповци -  тях няма да изреждам, понеже ще се нало
жи да географисам целите Щати. Агрономът Пенчо, например, чо
век вещ, но и любознателен по всички въпроси на растениевъдство
то и политиката, винаги те изслушва внимателно, накрая тръсва сво
ето и не мърда от него. Отделна глава заслужава Стефан Георгиев и 
булката му Снежа, двете му умни и работливи момчета, потомци на 
забития поповски колец леля Донка и мъж й Кольо — хора добросър- 
дечни, услужливи, с открити светли лица и любов към кучетата, ко
ето винаги е много показателно. Комшиите им Фила и Киро...

... Дъртите ангели са вече на небето или пътуват към него. Как 
ли изглежда Поповци от небето? Представям си една шарена черга, 
на която хора, животни, цветя и гора са се хванали на хоро заедно 
около белосаните къщи. Леля Милка е тъкала такива губери, даже 
подари на Дими един -  да я поменува, когато се ожени. Виждат се, 
обаче, от небето и разни нови работи, за които мечтаеше старият 
даскал Трендафил; нови къщи, спретнати дворове, гледани собстве
ни ниви, вакли овце; и млади хора, изучили се, карат автомобили и
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возят одъртяващите ангели из позакърпените пътища към Поповци, 
помагат им... Моите синове се влюбиха в тоя суров уют, а жена ми 
Анка свикна. Как ще го делят един ден не знам, само да не съм 
жив... Бебета се каляват от пеленачета, що свят се изпожени, борче- 
тата и овошките, дето ги садях някога по метър, затулиха с височи
ната си половината слънце в двора. Помпи гърмят, огради падат, 
коли закъсват, покрив протича -  все бели кахъри, с които почват да 
се заемат „децата“ под нашето досадно ангелско ръководство. Ние 
сигурно и на небето няма да сме доволни, тъй като животът ни мина 
в бачкане, страх и унижение, корава издържливост за да оцелеем без 
компромиси. За което търсим днес компенсация в едно по-късмет- 
лия поколение. Боже, как ли ще изглежда Поповци при внуците им? 
Имах сих аз да го променят, тия диванета...

63



I
ре на Боянските ливади. Не че не им се иска да бъдат богати, но не 
могат да виреят сред оная (лъже)елитарност, която мирише на най- 
кухненска провинция. Искам да кажа, че в тая психо-социална раз- 
падналост все още незаразените части от тялото на България могат 
да се съединят някъде и да запазят до известна степен нейния по- 
чист образ. Например в Поповци.

Иначе не мога да си обясня как така изисканата актриса Пламе
на Гетова и режисьорът Кирчо Кириакос чакат мига, в който могат 
да се откопчат от репетиции и представления и да хукнат към мъчи
телно ремонтираната си селска къш,а: във всички сезони. Защото 
преподавателката на НТфИЗ Дияна с драматично поствения глас и 
печеният инженер Вичо (Бог да го прости), скътаха пари и изправи
ха на мини-място къща именно в Поповци. Шофьорът Илия пък си 
заряза здравето да вдигне три ката палат, с три кладенеца върху три 
декара. Чичо Нино остави къща и неизбродима градина на щерка си 
Мими, синът му Веско, обиколи половин свят като спец по хладил
ните инсталации -  в Поповци, та в Поповци забоде нова вила. Бив
шият дипломат Пепи Дерибеев и жена му Богдана въобще се засе
лиха горе, къщата им е като хотел с четири звезди, в градината и ма
зето им ще намериш от пиле мляко, кладенецът -  арлезиянски

Има едни мешани приятели -  като да са софиянци, но имат ро
дова връзка с Поповци -  тях няма да изреждам, понеже ще се нало
жи да географисам целите Щати. Агрономът Пенчо, например, чо
век вещ, но и любознателен по всички въпроси на растениевъдство
то и политиката, винаги те изслушва внимателно, накрая тръсва сво
ето и не мърда от него. Отделна глава заслужава Стефан Георгиев и 
булката му Снежа, двете му умни и работливи момчета, потомци на 
забития поповски колец леля Донка и мъж й Кольо -  хора добросър- 
дечни, услужливи, с открити светли лица и любов към кучетата, ко
ето винаги е много показателно. Комшиите им фила и Киро...

... Дъртите ангели са вече на небето или пътуват към него. Как 
ли изглежда Поповци от небето? Представям си една шарена черга, 
на която хора, животни, цветя и гора са се хванали на хоро заедно 
около белосаните къщи. Леля Милка е тъкала такива губери, даже 
подари на Дими един -  да я поменува, когато се ожени. Виждат се, 
обаче, от небето и разни нови работи, за които мечтаеше старият 
даскал Трендафил: нови къщи, спретнати дворове, гледани собстве
ни ниви, вакли овце; и млади хора, изучили се, карат автомобили и

62

возят одъртяващите ангели из позакърпените пътища към Поповци, 
помагат им... Моите синове се влюбиха в тоя суров уют, а жена ми 
Анка свикна. Как ще го делят един ден не знам, само да не съм 
жив... Бебета се каляват от пеленачета, що свят се изпожени, борче- 
тата и овошките, дето ги садях някога по метър, затулиха с височи
ната си половината слънце в двора. Помпи гърмят, огради падат, 
коли закъсват, покрив протича -  все бели кахъри, с които почват да 
се заемат „децата“ под нашето досадно ангелско ръководство. Ние 
сигурно и на небето няма да сме доволни, тъй като животът ни мина 
в бачкане, страх и унижение, корава издържливост за да оцелеем без 
компромиси. За което търсим днес компенсация в едно по-късмет- 
лия поколение. Боже, как ли ще изглежда Поповци при внуците им? 
Имах сих аз да го променят, тия диванета...

63



Иван Стоянович

ДЪРТИ АНГЕЛИ 
(Умри преди да видиш Поповци)

Българска

формат 60x84/16 Печ. коли 4

Университетско издателство „Св. Климент Охридски“


