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„НЕСВЪРШЕН СТРАШЕН СТИХ...“

През лятото на Шекспировата 1990 година се заговори за
смъртта на председателя на ракитовския клуб „ Демокрация“.
Смъртта, представена от довчерашните господари на страната ни
като нещастен случай, за всички мислещи хора беше зловещо убийст-
во. В едно свое пророческо стихотворение Милош Зяпков прошепва:
„Не искам да угасвам в самота.“ Сякаш още тогава е виждал онази
зейнала асансьорна шахта, предназначена за освободилия се от стра-
ховете и колебанията си творец. Убийците постигнаха само част от
целта си: уви, физическата разправа беше успешна. Но оттогава
всъщност започна вторият живот на един крайно необикновен инди-
вид, бил приживе ужасно необходим на близките си, на стотиците си
възпитаници на ТВУ „ Максим Горки“, на приятелите си. Тесен кръг
литературни познавачи назнайваха нещичко за острия му сатиричен
талант, носеше се от уста на уста крилатата му фраза „Крайният
резултат на всяко насилие е собственото му безсилие“ /колко точен
епитаф за лобното му място/, но едва след появата на посмъртна-
та му стихосбирка „Не исках да съм просто жив“ /издадена от брат
му Костадин/, стана ясно, че сме изгубили безпощадно рано блестящ
поет, че в дългия списък на родната мартирология е вписано още едно
име на нежен и значим лирик.

Ето че сега, десет години след раздялата с Милош, идва време не
само да прочетем почти всичко, завещано от ръката му, но и да си да-
дем сметка каква колоритна, привлекателна фигура е бил този мечта-
тел и бунтовник. Насладете се на есето му „ Моят роден край“, за да
разберете откъде е започнало всичко – онази родопска гора, където „ти-
шината се превръща в музика, в песен“. От нея се ражда мелодията на
стиховете му. И, разбира се, от родовата памет. Опитвам се да си
представя семейството на Милош, да проникна в страшната му тра-
гедия. Свободолюбиви, горди, емоционални балканджии, хора с откри-
ти чела и красиви помисли, за които е приготвена чашата с отрова.
Опитват се да ги преклонят: бащата е хвърлен в Богданов дол, вуйчо-
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то умира там, другият вуйчо линее дванайсет години из затворите,
но Зяпкови не се предават. Майката-орлица се грижи за децата, дори
цигулка учат, а в същото време агенти на ДС подслушват разговори-
те в дома и партийните големци се опитват да сложат пръти в ус-
пешното им учение...

Има и непреклонни българи, историята на духовното неподчи-
нение все още не е написана, а стиховете на Милош Зяпков са като
щрих към нея. Представяте ли си каква енергия, каква сила на чувст-
вата е необходима, за да се осъществи човек въпреки обстоятелства-
та, да прикрива успешно изгарящата го отвътре болка. Споменът
му за „детството като ласка“ е една от поддържащите го чудотвор-
ни „билки“, а другите са – генът, психическата издръжливост, прав-
дотърсачеството... Има нещо особено знаменателно, че човек с така-
ва рана решава да стане възпитател, да утешава, да лекува душите
на страдащите, на сираците, на онеправданите. Прочетете споме-
ните на педагога Ангел Узунов „ Живот без междучасия“, за да почув-
ствате таланта на Милош да лекува болни души, божата му дарба
да предразположи детето, да му вдъхне увереност, да го приласкае и ус-
покои. Скитането сред ада на социалните гета дава вълшебно позна-
ние на твореца: не само от личен опит, а и чрез общуване с ближния,
той вече знае цената на нещастието. „Кой с каменни ботуши в ду-
шата ми танцува?“ – пита той и веднага добавя: „Кой чист ще се
измъкне от утаена тиня?“ Жестоки и рядко задавани през седемде-
сетте и осемдесетте години въпроси в българската поезия. Наистина
трудно ще е да търсим някакви паралели между написаното от Ми-
лош и от връстниците му, парадно шестващи по страниците на со-
циалистическите вестници. Някой страхлив рецензент би го осъдил
категорично, ако прочетеше откровенията на безпощадния към себе
си ракитовец.

Злокобно се сипеха в онези години квалификации – „песимизъм“,
„малка правда“, „дребнотемие“, за да се сложи под похлупак честното
слово. Затова и Милош е творил за себе си, за близките си, не е тър-
сил слава, признание, а „отровен и сам“ е създавал автентичния и
надвременен портрет на правдолюбеца в епоха на терор. Най-хубави-
те му стихове са изпълнени с неподозирана философска дълбочина.
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Сложни, драматични, без следа от евтин сантимент, но с дълбока чо-
вещина те проникват отвъд привидността на делника, за да обяс-
нят защо „тежи ми времето и тази самота“, защо все повече са
„кратките срещи“ и все по-болезнени са „дългите разлъки“. Не се учуд-
вайте, че няма да откриете омраза и озлобление в тази поезия: така
е с извисените хора, които могат да кажат – „смъртно само себе си
раних“. Да, те няма да ви изплачат страданията си, няма да нато-
варят душата ви и със своя ужас, но ще се опитат да намерят във
вас съобщници. Може би малцина творци с драматичната съдба на
Зяпков биха издържали на изкушението да създадат поема за мъчени-
чеството. Мъдрецът от Ракитово по-скоро сътворява поема за голго-
тата и възкресението. Пиша тези редове в навечерието на Великден
и си мисля, че именно подобно поведение ни завеща Спасителя, като
ни учеше да не се боим от трънения венец, а от слабостите си. Кол-
цина биха дръзнали в онези недостойни години да произнесат на глас:
„правдата, за непорочност, е осъдена на смърт“. И нещо повече – осъз-
наващи обречеността си, самотата си, да се хвърлят да защитават
и да пазят тази свещена правда. Милош Зяпков го прави както с жи-
тейските си дела, така и в своя „несвършен, страшен стих...“ Той е не-
вероятно едро скроен човек: невъзможно е да си го представим кроещ
дребни сметки, съобразяващ се, снишаващ се. Несъмнено такъв е не
само в обществените сблъсъци, но и в личния си живот. Затова и ин-
тимните му пориви са инфарктни, страстни. Обичам романтизма
на Байрон и Мюсе, на Ботев и Яворов, обичам, когато в стиха звън-
не музиката на честта и храбростта. Такова е и дуендето на Милош
Зяпков, само че той ясно си дава и сметка за силата на съпротива-
та. Така се ражда песента за безнадеждната вяра, за отчаяната
атака... Та нали в крайна сметка именно подобни безумци победиха
масовото примирение, което ни диктуваше на нас – „трезвомислещи-
те“, – че статуквото на злото е непроменимо. Милош Зяпков и в по-
езията, и в сатирата, а най-вече и в духовната си вселена беше уст-
роен да пробива с глава каменни зидове, да превръща своята болка в
ласка за ближния, да дарява самоотвержено свобода и надежда.

Великден 2000 г. Георги Цанков
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поезия



Не съм поет,
но пиша.
Утолявам своя жажда...
Поезията в мене диша
и като майка
втори път ме ражда.
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О Т Л О М Ъ Ц И   О Т   Б У Р Я

***

Обида щом догони ме коварно
и мисли зли сърце ми угнетят,
(открих го сам и го почитам вярно)
поемам тихо някой горски път.

Дърветата ме срещат строги
с велика, чудотворна тишина.
Разбират бързо моите тревоги
и теглят честно моята вина.

А аз приклякам до жадуващ извор,
изпил сълзите на столетен бор,
отпивам на коляно – нямам избор –
и поклонил се, ставам по-добър.

Изправям се в почуда и без жажда,
с олекнала, пречистена душа,
и чувствам как в сърцето ми се ражда
една мечта – да не греша.
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ОТКРОВЕНИЕ

Аз живях и разлюбен, и мил –
с кратки срещи и дълги разлъки.
Много радост в съня си съм крил,
много нощи прегръщал съм мъка.

Крачех често отровен и сам
с  бурни страсти, от страх спотаени.
Хапя устни от болка и срам,
че повярвах на много измени.

С топла кръв в чужди тайни горях,
ала клетва от никой не вземах.
Търсих искреност в скрития грях,
чужди болки за свои приемах.

Зная, с право корят ме. Греших
по житейската крива пътека.
Чиста съвест дали съхраних,
светла обич и вяра в човека?
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НЕ МЕ СЪНУВАЙ

Не ме сънувай. Няма да те стопля.
Изстинали са моите ръце.
Не ме сънувай. Само скрити вопли
дарява нощем моето сърце.

Не ме сънувай. Любовта убита
възкръсва ли, това и сам не знам.
Не ме сънувай. С болката си скрита
не мога радост и насън да дам.

Не ме сънувай. Мене ако жалиш,
в съня спокойна тази нощ бъди.
Не ме сънувай и... ще те погаля.
А ти след туй се просто събуди.
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НА ЕДНА ЖЕНА

Останах сам. Изнемощял съм. Нищо.
Кафе, любов, цигари – еднакво ми горчат.
Животът ми жестоко, жестоко е разнищен,
че просто не намирам за радост верен път.

А казват, че във пепел все нещичко остава –
поне за миг измамен – измамна топлина.
Уви! Угаснала е предишната жарава
и там изрових само студената вина.

Затуй ще те помоля, преди да се разминем,
за миг да си припомниш очите на греха,
сълзата ти последна през него да премине,
за да не бъде блудкав, а по-солен стиха.

Мълчиш? Добре. Разбирам, че думите те плашат,
затуй ме гледаш меко, с размътени очи.
Но я налей накрая вино във трите чаши,
за да усетим ясно в коя от тях горчи.

За себе си? След всичко ще искам да запазя
един ужасен спомен за твойте колене.
Във рамка ще го сложа, във рамка от омраза,
та щом омекна нявга, той да просъска: „Не!“

Прощавах. Днес не мога. Не мога и не искам.
Сърцето ми е мъртво след оня студ голям.
В гърдите болка пари, но зъбите ще стискам –
измамата презирам, затуй оставам сам!
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***

В съда подухна вятър
и буря забушува...
Кой с каменни ботуши
в душата ми танцува?
Кой дръзна да постави
пред нищото везните?
Кой може да надникне
на слепия в очите?

В съда простена болка
и плисна кръв гореща...
Кой с оживяла рана
ми определя среща?
Кой чист ще се измъкне
от утаена тиня?
Кой унизен превръща
лъжата си в светиня?

Съдът умря. Изчезна.
Остана пак Голгота...
Кой може да обжалва
присъда от живота?
Кой може да укрие
пред вечността измама?
Кой и без свян се гаври
със думичката „мама“?

Преди и след смъртта си
ще отговорим двама!
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НА БРАТ МИ

В живота си живях като на длан,
а неразбран
прекрачвам втората му граница.
Разлиствам го внимателно по страници –
откривам късно истини, контрасти,
окаляни от чужди, низки страсти.
Разголена, вината съска,
клеветата гледа дръзко...
Честта е горда, но ранена,
любовта – окаляна, смутена,
силата – прекършена,
гневът ми – тих,
като несвършен, страшен стих...
Защо останах неразбран?
Нали живях сред хора, не сред сган.
Нали им вярвах и горях...
Защо край себе си дочувам
безмилостен, отровен смях?
Кръвта ми сменят за пари.
Детето ми дори
в блатото на покварата потапят.
Където най боли,
там злобно, стръвно хапят.
Душата, братко, ми гори.
В зори
събуждам се окаменял.
Без жал
узрява болката в сърцето ми
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да чака век оназ ракета,
която за атака в тъмнината свети.
Тогава не като на длан,
а в здрав, корав юмрук
живота си да преживее
ще посъветвам моя внук.
Тогава...
А сега?
Самотата често ме обгръща.
От тежка язва и от подлости повръщам.
Жигосан от съдбата, чувствам се забравен.
По пътя свой да крача все изправен
се просто, брате, уморих.
Със сън дълбок отдавна се простих.
Живея, страдам сам
със жребия си труден и голям.
Ни обич ми достига, ни тревога,
а друг да стана – сигурно не мога...
Събирам сили, ти не се плаши – 
не искам никой днес да ме теши.
Не се оплаквам в театрална поза –
аз зная точно свойта диагноза:
душата ми е като рана,
зовяща не за мъст и за разплата,
и не за ново разминаване –
ограбена, но по-богата,
тя чака,
чака оздравяване!
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В  МИГОВЕ НА СЛАБОСТ

Когато мъката жестоко ме притисне
и огън пламне в тъмния ми взор,
аз челюстите си до болка стискам
да сгризя сякаш някакъв позор.

В жестока схватка себе си изпитвам
пред чаша тъжен, силен алкохол,
но истината тъй и не политва,
а в раните остава като сол.

Коварна плът, от болката се плашиш,
забравила, че имам и душа.
За миг живот готова си да дращиш
дори когато знаеш, че греша.

О, как те ненавиждам в самотата,
залутала и мен в объркан път...
Студена е снагата на камата,
но стопля ме с надеждата за смърт.
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ПОРТРЕТ

В лицето ми дълбоки бръчки
като пиявици са впити –
жалони на погрешни крачки
и на мечти, докрай разбити.

Лицето ми е повест къса
за най-коварната измяна,
която изгорих с гнева си
с цена на нелечима рана.

Лицето ми е зло и... тежко
понася мерзостите гнусни.
Дали ще грейне по човешки,
ако го стоплят честни устни?
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МОЛБА

Не идвай при мен в окъснялата вечер
ти, съвест тревожна на дългия ден.
Не идвай с присъда на вечно обречен,
на вечно нещастен, до смърт уморен.

Не влизай потайно в кошмарните нощи
през черни пролуки и скрити врати.
За съд и присъда не съм узрял още –
покой и утеха за миг ми прати.

Почакай и после ела ненадейно,
за кървави устни целувка носи.
И мъртвият спомен възкръснал ще грейне
до твоите жертвено руси коси.
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СЕМЕЙСТВОТО ЗАД БАРА

Те наблюдават масите отсреща,
претъпкани от чаши и от глъч.
И погледите им, до жар горещи,
единствени излъчват трезвен лъч.

Огрява той през алкохолни пари
различни хора – като цвят съдби.
А аз очаквам час ли да удари
и мен да стопли? Може би...

Не ме забравиха и аз се радвам.
Не счетоха съдбата ми за грях.
Пред тях готов съм да се изповядвам
защо така объркано живях.

Дотяга всичко. Може след година
край бара в час последен да горя.
Но и тогаз, преди да си замина,
ще чувствам нужда да благодаря.
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НА МАЙКА МИ

За теб да пиша досега не смеех,
макар че нуждата отдавна осъзнах.
Прониквам в тайната, че не умея,
пък и не бива да съм твоят грях.

Не съм и радост в синята ти есен –
умирах и се раждах като лист,
ехтях или заглъхвах като песен,
зачената от скръб в балкана чист.

Припомням детството си като ласка,
изпята тихо, без излишен шум.
Заръките ти в моята паласка
не сложиха дори един куршум.

Не стрелях в никого със зла омраза
и смъртно само себе си раних.
Разяжда ме сега като проказа
тревогата в разкаяния стих.

А пътят ми с коприва бе окичен,
заплетен в тръни, остро каменлив.
Не можех ни да спра, нито да тичам,
а пък не исках да съм просто жив.

Без нужда може, но ще ти призная:
над мен висеше не една беда...
Но сигурен съм – стигна ли до края,
ще тръгне друг по моята следа.
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Не зная майка чака ли отплата,
не зная как достойно да я дам.
В едно съм убеден: че ти самата
не си заслужила венец от срам.

Затуй, ако политна като спомен,
не вярвай повече на зла мълва.
Не искам да заслужа тъжен помен,
а майка с гордо вдигната глава.
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ВИНА

Винят ме, че съм груб.
Не съм.
Но крия нежността си като грях,
заслужил или заслужаващ смях.
Душата ми до болка се бунтува,
щом някой с мръсни длани Ӝ посегне.
Като от удар свива се и негодува
пред всякаква ръка протегната,
щом под въпрос е чистотата.
И пак държи отворена вратата си
с надежда пред човешките редици...
В какво е нейната и моята вина,
че в този свят
жени по-често ползват ръкавици?
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ПЕСЕН ЗА ИЛЮЗИЯТА В БЯЛО

В далечни времена
една любов самотен мъж видяла,
към него полетяла
в ръцете с пролетни цветя,
но неродена била Тя,
илюзията в бяло...
А после се родила.
Такава дребничка, но много мила,
явила му се в образ на жена,
за да политне песничка една:
„Очите сини
станали му небеса.
Косата руса –
сноп от чудеса.
Опора – раменете нежни.
Усмивката Ӝ – 
негова мечта метежна.
И той политнал някъде в простора 
с възторжен вик:
„Щастлив съм, хора!“
Но тя от полета се уморила
и тъй лишила го от сила.
В гърдите огънят му свършил
и вятърът
крилете му прекършил.“
Това е песента.
Но ти… какво?
Тя – без да иска – причинила зло.
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Недей плачи, девойко русокоса.
Нима не знаеш песните защо са –
да пълнят с радост
младостта ти волна.
А ти защо, защо си недоволна?
Изтрий сълзите от очите сини –
илюзията в бяло
и край теб ще мине.
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***

Къде си ти – не знам.
Коя си – пак не зная.
Но мъжката ми длан
те търси по безкрая.

По тихия ти зов
в предпролетна стихия,
по вярната любов
аз все ще те открия.

Къде си ти – ще знам.
Коя си – пак ще зная.
И мъжката ми длан
ще бди над теб до края.
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ЗА МАЛКО

Наглеждай мечтите ми.
Аз ще се върна.
Отивам в реалния свят.
Такива са кротки,
че щом ги прегърнеш,
веднага до теб ще заспят.
Изляза ли аз,
може би ще помръкнат,
но туй е, да знаеш, добре.
Не ги заговаряй
и те ще замлъкнат,
потънали в свое море.
При всеки заспиват –
това ме учудва...
При мене играят, крещят,
на кръст ме разпъват
със свойте въпроси
и вечно ме канят на път.
Та ти ги наглеждай.
Нали време имаш?
И задължен ще ти съм.
Недей ми отказва,
за бога, любима,
че просто умирам за сън!
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ЗАКАНА

Почакай, Време!
Откъде да вземем
резервни нерви за отмора?
Усмивки тихи
за добрите хора?
Почакай, Време!
Спри на тази гара.
Покой дари ни
за една цигара.
Почакай!
Твоите мотори
сами след туй
до болка ще пришпорим,
ако сме грешни
в честния си зов.
Поспри за миг – да разберем
дали е вярна твоята пътека,
щом в устрема на този бяг
задъхан изостава,
задъхан гони те Човека.

Почакай, Време!
С искрена молба те спираме...
Защото иначе... минираме.
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ОЧАКВАНЕ

В моряшки възел стегнат е Човека,
захвърлен в океан от врагове.
Веслата движат се полека-лека
и търсят по-спокойни брегове.

В моряшки възел стегнат е Човека,
откак е сътворен на този свят.
Веслата движат се полека-лека,
чертаещи безсмислен кръговрат.

Как искам шеметни вълни да срещне
и да поема цялата вина,
когато в буря вятърът насрещен
му връчи бойни знамена.
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ОБИЧАМ МЪЖЕТЕ
На баща  ми

Обичам мъжете с орловите вежди,
потулващи скрити надежди.
Онези, които не спорят, 
а просто се борят
със свойта неволя.
Обичам мъжете със погледи строги,
таящи тревога
за своята вяра.
Обичам на воля които живеят
и сигурни в себе си – 
пеят.
Обичам мъжете...
Но скрито завиждам на малкото „черни“,
но верни мъже,
които в съня си сънуват завито
на примка
въже.
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***

Диагнозата е точна,
безпогрешна този път –
правдата, за непорочност,
е осъдена на смърт.
Потопена в туй безумие,
тя ще бъде струна, вик.
Аз ще дойда като мълния
в най-нечакания миг.
И в горящите ми длани
зло ще заблести кама...
Аз не мога да оставя
правдата сама!
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ЖЕЛАНИЕ

Всеки плаща свойте грехове
не пред бога и пред сатаната.
Всеки плаща свойте грехове
пред олтара на съдбата.

За монета служи съвестта
и човешките мечти крилати...
Бих си дал до грам кръвта,
за да бъдем с теб богати.
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В СЛИВЕН

Дойдох в море от непознати хора,
от хората да си почина.
Дойдох да търся тук отмора,
да скитам без причина.

Но моите очи в морето,
прекрасно и голямо,
отново търсят своя бряг – 
едно човешко рамо.
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НА БУЛЕВАРДА

Спирачките събудиха покоя.
Колата спря.
Детето беше живо.
След ужаса,
изскочил зад завоя,
уплашено, то беше по-красиво.
Забравило съветите на мама,
с които всяка сутрин му дотяга,
сега видя опасността голяма
и малко късно,
но самӝ избяга.
Дали разбра защо се случи всичко
и че на път се винаги внимава,
или ще придобие зла привичка – 
в опасностите
с бяг да се спасява?
Но... ето го –
преди да се опомня,
на булеварда смело пак излезе.
И щом реших
опасността да му припомня,
то като на глупак ми се изплези.
Понечих да ругая,
но словата  заседнаха в крещящия ми ум.
О, детство смело, волно като вятър,
търси без мен житейския си друм.
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НА ЕДИН ПРИЯТЕЛ

Обичам те, защото си размътен
като прегазен извор покрай пътя.
От болка и от мъка си неравен,
осеян с ями като път забравен.

Обичам те, защото си жесток
като разсърден пролетен поток,
когато някой от неправда страда,
а моли унизително пощада.

Обичам те, че в късен час не спиш,
че мразиш тъмнината и без дим гориш.
С лице открито срещаш ветровете,
тъгуваш за потъпканото цвете.

Обичам те за вълчия ти глад
да бъдеш волен винаги и млад,
да си далеч от всички дребни сметки
и от приготвени за свободата клетки.

Обичам те за мъжкия ти нрав
да срещаш ударите прав,
да бъдеш силен в слабостта си,
да ближеш сам от раните кръвта си.

Обичам те, че всеки следващ ден
приличаш безпощадно и на мен...
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РАЗГОВОР С ПОДЛОСТТА

В борбата с теб докрай изнемощях –
веднъж ли в схватки падах и се вдигах.
Не те сломих – приемам го за грях,
но сили на един за туй не стигат.

Змия да бе, студения ти врат
с ненавист силна можех да извия.
Да бе отрова, не като Сократ,
а за да свършиш, щях да те изпия.

И луд от радост, миг след твоя крах
с усмивка щях в земята да се скрия.
Но, хора, опростете моя грях –
прекършен падам, без да се превия.
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ВЕЧЕРНО

Осъден, гаснеше денят,
от лятна тишина оплакан...
Простена някъде тромпет,
притулен в мрака...

С какво е страшна старостта,
оприличавана на есен,
ако човек и след смъртта
поражда песен?

38



НАЗДРАВИЦА

Моя нощ непрогледна,
моя черна красавице,
потърпи за последна,
за предсмъртна наздравица.

Загърни ме зловещо
в свойта сянка прокудена,
угаси всички свещи
по олтари заблудени.

Напълни празни чаши
с онова тригодишното,
дето вечно ме плаши
с красотата на вишната.

За отрова сложи ми
зла небесна светкавица.
С мене пий! Помогни ми
в таз предсмъртна наздравица.
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***

Години търся отговори ясни
на питащи неща около мен:
защо е рядкост верният приятел,
защо е рядкост вярната съпруга,
какъв е идеалът на предател,
сменил родината си с друга...

И в туй голямо търсене накрая
открих единствено промяна
в себе си.
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СРАВНЕНИЕ

Като река се мятам между бреговете,
а ми се иска тъй да се разлея,
да се разлея там сред редовете
на сухата земя
и да попия в нея.
Жадувам дъжд, пороен дъжд
от моето легло да ме извади.
Но... нужен ли ще съм тогаз
на напоените ливади,
на чернозема, станал кал
след водната стихия?
Излязъл от коритото си, аз
отново ли ще трябва да се крия?
Тогава как?
Защо не знам?
Отчаяно въздъхвам...
И пак като река ненужна
пресъхвам и пресъхвам.
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П О Е Т И Ч Е Н     С Б О Р Н И К

РАЗМИСЪЛ

Житейските закони ми са ясни –
разбирам ги и движа се по тях.
Но бавно в мене нещо топло гасне
и прави ме пред себе си за смях.

Житейските закони са сурови –
от хората родени – тях гнетят...
Душата ми жадува нещо ново,
трасиращо човешкия ни път.

Напъхан в тези тесни коловози,
едно разбрах: че в този кръговрат
човекът, от закони изтормозен,
измислил е отвъден божи свят.

За себе си не искам таз утеха –
ни божи съд, ни вечно врящ катран.
Захвърлям днес законните си дрехи,
от нови мисли и лъчи огрян.

О, нека светлината ме опари
и в рани плувнат моите гърди!
Смъртта с усмивка чудна ще ме свари,
щом истина след мен ще се роди.
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НА АВТОГАРАТА

Посоките избират свои пътници,
билетите посоките накъсват.
И като зърна от броеница жива
по цялата земя се пръсват
пътуващите, малко уморени,
пристигнали, но никога до края
на някога поетата посока.
Небрежно хвърлят пазени билети,
пробити и ненужни, по земята.
А тя настръхва, сякаш е ударена
и сякаш е виновна тя самата
за тяхното прекъснато движение,
за техния закупен край,
посочен в пожелания билет.
Посоките избират свои пътници
и всяка е донейде свидна –
напред са неизвестни, недостигнати,
защото са посоки земни,
а ти, Земя, си кълбовидна.

И аз във някакво бълнуване,
обзет от някаква решимост,
от жажда за голямото пътуване,
едва ли не в закана се изправих
пред каса с касиерка черноока:

– Един до крайната щастлива спирка
на най-достойната посока!
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Девойчето понечи да изпълни
молбата ми, но нещо я прекърши –
остана със ръка замръзнала,
за поздрав сякаш недовършен
към някого, на път щом тръгнал е,
и каза, явно изненадано,
подбрало реплика наслука:
– Ти май ще си останеш тука... 
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КЪМ ВРАГОВЕТЕ

Не стреляйте по мене –
неточно бият злобните ви думи.
Не съм чакӚл, нито сърна ранена,
за да ме стигнат вашите куршуми.

Не стреляйте като в мишена
или като във диверсант от странство.
За вашите оръжия студени
съм просто в изкривеното пространство.
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***  

Броени дни остават – зная точно –
до края на живота ми сгъстен.
Затуй сторете го безсрочен
последния ми ден.  

Разсъмването буден да ме свари
и слънцето да срещна преди вас,
да бродя с моите другари
до залеза му аз.

Заклевам се: нощта не ще я видя –
не искам да угасвам в тъмнина.
Забравих хиляди обиди,
освен една.

Ще свърша в светлина, за да узная
до сетен дъх обида ли горчи.
Ако е тъй – ще срещна края
с отворени очи.
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АТЕИСТИ

В детството тичахме винаги боси –
камъни в пръсти искряха.
В пареща болка родени въпроси
неотговорени мряха.

Юноши станахме яки и здрави,
без да помним кога. (И защо ли?)
Крачехме в пътя си – винаги прави,
по ръцете с кървящи мазоли.

Днес сме мъже и изнизват се дните
през коравите възлести пръсти...
Боже, дари ни покой в старините
и тогава... дано се прекръстим.
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НА ЕДНА ЖЕНА

За теб не искам да съм мъж,
а някакво пътуване,
жадувано и неизвестно
като едно лудуване.

За теб не искам да съм мъж,
а краткотрайно спиране,
необходимо в тази вечност
като едно умиране.

За теб не искам да съм мъж,
а някакво завръщане,
очаквано и натежало
като небе намръщено.

Тогава ще съм оня бряг
за срещите, разлъките –
необходим, жадуван, чакан,
за да разбива мъките.
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ЕДИНСТВЕНО РЕШЕНИЕ

Мъгла.
Градът се спъва.
Задавен и забързан, изостава.
Опъва жилест врат, не се предава.
Градът с неравните ми крачки крачи,
озърта се и храчи,
забравил нравствени проблеми.
Таз лоша видимост
не дава време
да обуздаем своите задачи.
От яд да вием ли
или да плачем?
Мъглата ляга все по-ниско
и остър хлад в лицата плиска.
Градът и аз се спъваме
и крачим.
Озъртаме се, храчим,
ръмжим намръщено и псуваме,
срещу мъглата негодуваме,
поставила ни в тежко положение.
Останали без сили
от напрягане,
от нервно напрежение,
от стягане,
разпънати от хиляди съмнения,
избираме единствено решение:
докато слънцето пробие тук
с лъчите си –
на жълти фарове превръщаме
очите си.
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ЕДИН АНТИФАШИСТ 
НЕ ИСКА ДА РАЗКАЗВА

Да ровя само в минали заслуги...
направо казано... ме хваща срам.
За спомени ще се намерят други –
в борбата никога не крачех сам.

Не питайте болят ли стари рани
и сълзи непролени как горчат.
Сънят ми бяга нейде по балкана
и кани ме по неотъпкан път.

По дяволите моите заслуги!
Та кой орел се храни със мухи?
За спомени си намерете други,
а мен ще ме оплачат три снахи.

На трима сина ще горят очите,
когато залп последен изтрещи...
Не искам речи. Искам да мълчите
и някъде орел да изпищи.

50



ПЛАНИНСКИ ЕТЮД

Сляпа нощ.
Студена хижа.
Буря – шеметна и зла.
Бор, просмукан от смола,
пази твоя сън угрижен.
Извисил снага, уверен
среща бурята без страх.
Сякаш бог край теб неземен
на молебен
аз видях.
Сам приел дълга за жребий,
сетил нежност в твойта длан,
пази друг да не обсеби
миг, от тебе пожелан.
Потреперих в тъмнината,
не посмях да сторя грях...
Залепих чело в смолата,
в самотата
изгорях.
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РАЗГОВОР ПРЕДИ СТАРТА

Ще полетиш ли с мен към небесата?
Там няма граници и бариери,
но има радост, още непозната,
която ние трябва да намерим.

Ще полетим, нали? Но не с ракета,
скроена за пътуване в простора,
а с мисълта, наричана „проклета“
от неумеещите да политат хора.

Ще полетим, но при едно условие: 
че имаш ти, освен готовност,
и вярата на цялото ми родословие
в прекрасния живот на безтегловност.

Така политнали, ще сме свободни
от страхове, условности и пози.
И оцелеем ли, ще бъдем годни
да сеем истински червени рози.
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НОЩ НА ПАШИНО БЪРДО

Догаря огънят. Китарата мълчи.
Въздишките при спомените спират.
Тъга потръпва в нашите очи
и само мурите самотни я разбират.

Дали стареем, та затуй горчи,
или умора в погледа ни тлее?
Но виж, сега поляната мълчи
обидена, че няма кой да пее.

А помниш ли в житейската зора
как куткаше ни, за да ни разказва
легенди за хайдушката гора,
закътани в бунтовната Ӝ пазва?

Как радваше ни с птичите гнезда
и ни сдобряваше с овчарски псета,
как учеше ни нощем по следа
да търсим по чукарите телето?

Тук първи път познахме буря зла
и чухме тракане на вълчи зъби.
Тук сутрин под голямата ела
намирахме ядливи вкусни гъби.

Сърните ни познаваха. Без свян
отстъпваха ни топлото си ложе...
На детството отминалият блян
защо ли тази нощ ни разтревожи?
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Нали поляната с внимателна ръка
извайваше житейските представи,
нали дори не сетихме кога
израснахме по нрав мъже корави?

Защо ли тази нощ поляната с тъга
жестоки нови истини ни каза?
Дали не искаше да разбере – сега
за песен ли сме годни или за омраза?

Вземи китарата. Сложи дърва.
Без огнен пламък песента е вяла.
Запей ми за хайдушката глава,
която гордо и на кол стояла.

Запей за Яна, гордата мома,
как либето си с вярност надарила,
как предпочела гибелта сама
пред друга вяра, давана насила.

Пусни гласа си. Ехото оттук
ще го препрати по отсрещните върхари.
Дано го чуе оня древен бук,
закрилник на комитите другари.

На мен подай бутилката с вино.
(Не смея вече огън да прекрача.)
И позволи ми тази нощ едно:
когато пееш, аз да си поплача
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за гордостта, за минали беди,
за отшумели радости и рани,
за песните на нашите деди,
а най-накрая и... за младостта ни.

За тази слабост ти не ме съди –
поляната размеква ми душата.
Но знай, че искам пак като преди
и тази нощ да срещнеме зората.

И двама с теб. Сами. Без други хора.
Скалата да усещаме под нас.
Кога почувствам сигурна опора,
тогава, братко, ще запея аз!
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ЗА ПРАВДАТА

За правдата е нужно да се страда
и да се превъзмогват грехове.
За правдата горели са на клада
дори и богове.

За правдата не трябват много думи,
а погледи, от мъжка вярност тежки.
Мъже, които могат под куршуми
да мислят по човешки.

За правдата е нужна страшна сила
и крехка обич като нежно цвете.
Човешката душа ги е стаила
за правдата и двете.

За правдата мечтите ни крилати
дано са първи, никога последни.
Защото само с нея сме богати.
Без нея – страшно бедни.
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ВЪПРОСИ
На С.

Ние не бяхме безгрижни деца –
малкото радости в спомени скрихме...
И затова ли във наш’те сърца
страшната мъка без срам приютихме?

Кой ли сънувал е нашият сън,
като мълчал е така упорито?
Кой ли очаквал е радостен звън,
като е плакал и тайно, и скрито?

Кой ни разбираше в тъжния час,
за да залюби кръвта ни гореща?
Кой ни повярва, кой беше до нас,
нужна ли беше му нашата среща?

Питаме вечно по нашия път,
крачим без отговор, вечно на тъмно...
Чакаме бури край нас да фучат,
чакаме трясък на блеснала мълния.

Прав ли е пътят ни – нека горим
в буйните пламъци, бесни и диви.
Прав ли е пътят ни – ще изгорим!
В огъня може да бъдем щастливи...
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БАЩА НИ

Отиде си от този свят
по правата пътека,
единствено с едно богат:
че тя не беше лека.

Отиде си със ясен ум
и със една заръка:
да изживееме без шум
човешката си мъка.

Отиде си, но не превит,
прекършен като цвете,
а като непознат гранит
в двубоя с боговете.

Отиде си признат борец,
веднъж не казал: „Стига!“
Достоен гроб за нов венец –
разкъсана верига.
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***  

Аз вечно ще се питам:
Защо сърцето ти пулсираше
в неравен ритъм?
И въздух ти не стигаше...
Защо?
Нали приятел беше ти балкана –
защо не излекува твойта рана?
Защо сурови бяха твоите съвети,
а името ти пак достойно свети?
Къде характера си изкова,
та не разбрах това?
Кога израсна твърд като елмаз,
та този миг пропуснах аз?
И как?
Аз вечно ще се питам
и в сънищата си
по твоя дух ще скитам,
дано утеха малка да получа –
на нещичко
от теб да се науча.
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ПЕСЕН ЗА БОЯН

Бояне, чедо, Бояне!
Бояне, либе, Бояне!
Бояне, братко, Бояне!
Бояне, татко, Бояне!

Как ли да скрия
от Каркария
в стара кошара
мъка и вяра.

Припев: Буйни песни пеем,
люти сълзи леем
и във спомени
за теб живеем.

Бояне, чедо, Бояне!
Бояне, либе, Бояне!
Бояне, братко, Бояне!
Бояне, татко, Бояне!

Соколи вият
гнездо да свият
край твойта стара
вярна кошара.

Припев: ........................
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***

Тежи ми времето и тази самота.
Лежат мечтите ми пред мен като парцали.
Да хленчи мъж е, казват, срамота,
но да говори истина – едва ли.

Тежи ми времето. И гордостта
сама потъва в чашата горчива.
Не било лесно ти и младостта
да се окажете в одежди сиви.

И аз, и той, и всички като мен
мълчим – в съдбите нещичко ни куца.
Съветват ни и ние като в сън
послушни сме... А сме хайдушки внуци!

Тежи ни времето. И таз съдба
е като някаква ракия люта.
И чувстваме, че трябва ни борба –
да подсуши в душите ни барута.

Тогава времето едва ли ще тежи
с куршумените дни и нощи.
Смъртта край нас безшумно ще кръжи,
за да ни спомня, че живеем още.

61



ЗАСАДА

Зад ъгъла ме дебнат в мрака
две зли куршумени очи
с надежда скоро да дочакат
луната да ме различи.

Зад ъгъла ме чакат в мрака
престъпни вражески ръце –
в гърдите ми да врежат знака
на бавно спиращо сърце.

Зад ъгъла притулва мрака
една разкапана душа –
неравностойна за атака,
все недостойна да сгреша.

Зад ъгъла... Зад този ъгъл
минавам винаги без страх,
защото само с поглед бегъл
страха в коварството видях.

Зад ъгъла, зад този ъгъл
едно се изкова добре:
за център на живота кръгъл
ще бъде, който пръв умре.

Не ме е страх. Ще се умира,
и то се знае, че веднъж.
Дори и ъгълът разбира,
че който крачи, той е мъж.
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Р А Н Н И

ПЕСЕН НА ГОРАТА

Ако нявга ти, пътнико странен,
преминеш през наш’те гори,
поспри си там коня охранен,
погледай, постой, почини!...

Послушай да чуеш гората
как нежно умее да пей.
Почакай да видиш елхата
как тъжно във такт се люлей. 

Постой да усетиш ветреца
как нежно те кани да спиш
и с малки листа, чужденецо,
старае се теб да завий.

Пристига нощта-хубавица
със малки звездици безброй.
Луната сега е царица...
Навред тишина и покой...

И точно тогава във мрака
ще чуеш зловещия вой
на вярното куче, що чака
години стопанина свой.

63



Отеква далеч в планината
тоз глас, пълен само с тъга...
А после кат’ шепот долавяш
как блеят сиротни стада.

Туй всичко, което се чува,
е песен, прилична на плач,
която се пей за овчаря,
убит от злодея-палач.

Тъй вечно ще пее гората
във буря, във студ и във пек,
защото и тя е разбрала,
че той беше само ЧОВЕК!

64



МЪРТВИЯТ СВИДЕТЕЛ

Дочака своя ден последен
и срещна есента на своя път,
но ти допусна ли, че с твойте мъки
напомняш друга, свидна смърт?

Агонията била страшна,
животът чезнел миг след миг
и по житейските закони,
угаснал си без стон, без вик.

„Умряло куче?!“ Тъй ще кажат
странични хора и със смях
ще почнат живо да разказват
от куче че ги било страх.

Но двама старци с тежка рана
оплакват твоя мъртъв труп...
На тях напомняш им Балкана,
напомняш смърт, напомняш гроб.

Напомняш двама мили сина –
един загинал, друг в затвор,
напомняш две велики жертви
на кървавия зъл терор.

И този спомен е кристален,
започва от Балкана стар,
където ти си пазел стадо,
а той е свирел на кавал.
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Започва в дивите усои,
където си се хвърлял с вой
към непознати, чужди хора,
но спирал те е бързо той.

И таз любов към всички хора
не ти попречи в тъмна нощ
да бъдеш буден, без умора,
когато вълк напада с мощ.

Ти спомняш ли си тези нощи?
Или си спомняш оня ден,
когато със рогата мощни
пред вас изправи се елен?

Овцете вкупом се събраха
и ти настръхна разярен.
Изчезна царят на гората,
защото се бои от плен.

Кога се спусна да го гониш,
ти помниш ли, че той те спря?
А щом обидено ръмжеше,
овчарят галеше те с смях.

Разбра ли ти, че той желае
да бъдеш смел, но справедлив?
Разбра ли за какво се лае
или не беше досетлив?

Но ясно спомняш си декември,
раздялата и твойта скръб,
когато беше арестуван
и те погледна сетен път.
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Години чакаше да дойде,
но той изчезна без следа...
Лишиха го от всичко мило,
лишиха го от свобода!

И тъй загина той незнайно,
далеч от теб, далеч от тях,
далеч от свойта родна майка,
далеч от обич и от смях.

След туй и братът му изчезна,
защото куче защити,
защото мразеше неправдата
тъй, както мразиш я и ти.

Сега е тъжна тази майка
и плаче старият баща
над твоя труп, студен отдавна,
но тъй напомнящ за сина.

И може би кога го срещнеш,
ще му разкажеш как скърбят –
дано скръбта му да олекне
след трудния житейски път.

Недей ми казва, че не можеш,
че няма втори свят и бог!
Аз зная туй, но зная също –
безсмъртен е такъв живот!
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ВИЕ БУРЯ

Вие буря безпощадна,
вятър яростно реве
и снежинки лудо падат
над заспалото селце.

Нощ злокобна, ден надвила
след жестоката борба,
гледа – бабичка се свила
тихо плаче за сина:

„Синко, синко, страшна буря
иска пак да те убий,
гроба ти със сняг затуля,
но бъди спокоен ти.

Аз съм тук и ще те пазя.
Теб загубих – гроба не.
Ти си, сине, във земята,
той е моето дете!

Тебе, синко, те убиха
лоши хора – зверове.
Бурята е по-човечна...
Ей я, спира да реве!“

Бурята разбра тъгата,
поклони се пред скръбта
на измъчената баба
и на майката света.

68



И на гробището пусто
млъкна вятърът свиреп,
вдигна се мъглата гъста
и притихна снежна степ.

Само черната забрадка,
що показва тежка скръб,
там, при оня гроб, дочака
да настане утро пак...
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ОСЪДЕН НА СМЪРТ

Той стоеше измъчен, със тежка верига,
обкръжен от злодеи с свирепи лица.
Само майка, баща и сестрите стояха
нейде със свити до болка сърца.

„Днес ще бъде осъден... но жив да остане!“
Прокънтява жестоко: „На смърт – чрез куршум!“
Веригата тежка издрънка зловещо
и всичко притихна – никакъв шум.

Там изправи се баба със черна забрадка
и погледна със обич сина окован,
сякаш вяра да вдъхне на своята рожба,
сили последни, но с поглед засмян.

„Ти от туй ли се плашиш? Та то хич не боли!
Ще те боднат с игла все едно и тогаз
ще потънеш дълбоко в безкрайна тъмница,
никога няма да мислиш за нас.“

Той стоеше измъчен, със тежка верига,
във неравен двубой пред коварната сган –
брат на загинал в борба за народа, този
среден на ръст – по душа великан!
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КАЧАК

Честитка зелена когато пристигне
и тръгнеш да учиш как бие се крак,
във куфара скромен место ще ти стигне
за вехта торбичка с нарязан качак.

Във службата тежка кога ти се скарат
и мисли за село налегнат те пак,
бръкни във торбичката вехта и стара,
дебела цигара си свий от качак.

Във отпуска градска когато те пуснат
и тръгнеш спокоен по някой сокак,
самотен е скучно, макар че си бръснат,
затуй за компания свий си качак.

Подсвирнеш във парка по някоя дама
и тя нарече те със право „Простак!“,
недей Ӝ отвръща във същата гама,
обидата – скрий я във дим от качак.

Но щом се уволниш и тръгнеш за вкъщи,
успял си да хванеш ти първия влак,
спокойно пред хората и без да се мръщиш,
поискай си вестник и свий си качак.
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сатира





МИСЛИ НА ГЛАС

∑
Разочарованието от любов е пълно
само ако душата е празна.

∑
Ако всяка рожба е длъжна да превъзхожда
родителите си, свободата би била бездетна.

∑
Крайният резултат на всяко насилие
е собственото му безсилие.

∑
Тъмнината пречи само на оня, който умее да
вижда.

∑
Едно поколение е по-добро от предишното,
ако това е заключение на следващото.

∑
От земна закрила се нуждае най-вече
крилатата истина.
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∑
Гладът за истина ражда жаждата за знания.

∑
Знанието е единственото богатство,
което колкото повече раздаваш,
толкова по-богат ставаш.

∑
Единственото море, в което е удоволствие
да потънеш, е знанието.

∑
Само на науката не е срамно
да бъдеш роб.

∑
Да сгрешиш не е страшно, щом няма кой да те
последва.

∑
В нивата на възпитанието грешките дават
най-богата реколта.
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∑
При възпитанието на децата има много
трудни пътища и само един лек – неверният.

∑
Мисълта на човека е като река –
ако е спокойна, тинята и камъните
са на дъното.
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ОПАСНИ МИСЛИ

∑
Няма мисловен размах при пълен стомах.

∑
Не се става лъв,
без да си близнал кръв.

∑
Под слънцето има място за всички,
но под сянката – само за някои...

∑
Без настояще няма нито минало, нито бъдеще.

∑
Хората пълзят, когато са малки и когато искат
да станат по-големи.

∑
Преди богоизбрани,
сега – преизбрани.
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∑
Всичко тече, но се променят само натопените.

∑
Искате да си казваме истината. Ех,
ако можеше чрез лъжа.

∑
И атеизмът ще направи скок,
ако за всеки бог има срок.

∑
Преди най-силно впечатление
ми правеха жените,
сега – цените.
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ОПАШАТИ МИСЛИ

∑
Не питат кой си ти,
а с кого си на „ти“.

∑
Надмина себе си, за да не е последен.

∑
Виждал ли си ти важна птица да лети?

∑
Съвестта му заговори,
но той не разбираше чужди езици.

∑
Камъкът тежи на мястото си, но удря,
когато не е там.

∑
Правоговорните грешки се срещат
най-често в мисленето.
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∑
Издигнах се в очите му,
защото паднах в краката му.

∑
Ако се въртиш в кръг,
може да оставиш следа... пред себе си.
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ИЗТЪРВАНИ ФРАЗИ

∑
Да бъдеш нищо, ако си нещо, е страшно за теб.
Но да бъдеш нещо, ако си нищо,
е страшно за нас.

∑
Мога да разделя правилно сеното на две
магарета, ако знам кое е моето.

∑
И този път се разминахме:
началникът ми предпочиташе единомислието,
а аз – единодействието.

∑
Не може да се разчита на онзи,
който много пита – той или не знае достатъчно,
или пък иска да знае прекалено много.

∑
И втората му булка
свири първа цигулка.
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∑
И кучето не лае,
когато бозае.

∑
Има и друг начин да се извисиш –
постави другите на колене.

∑
От многото връзки бе станал вързан в ръцете.
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АФОРИЗМИ

∑  
Някои умеят да крачат
с времето в крак
с крак върху крак.

∑
Само с малък кокал можеш да се задавиш.

∑
В някои случаи трябва да се изкривиш,
за да бъдеш прав.

∑
От леките постъпки
последиците са най-тежки.

∑
Трудният път невинаги е прав,
но правият път е винаги труден.

∑
Ако оценяваш нещата правилно,
сметката ти почти винаги е крива.
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∑
Колкото е по-силно слънцето,
толкова е по-сладка сянката.

∑
И дребната риба в голям тиган може да се пържи.

∑
Ако един човек е годен на всичко, той не става за
нищо.

∑
Да имаш верен поглед съвсем не значи, че вярно
виждаш.

∑
Горчивият опит се придобива
в стремежа към сладки неща.
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ВНЕЗАПНИ ИЗРЕЧЕНИЯ,
УСМИХНАТИ МИСЛИ,
РИМУВАНИ БОДИЛЧЕТА

∑
Ако знаеш кога да мълчиш,
значи си се научил и кога да говориш.

∑
Ще дойде време да ти бъде много трудно,
ако дотогава ти е било много лесно.

∑
Няма полза да ти дойде умът,
когато ти я няма главата.

∑
Понякога е по-добре да останеш на сухо,
отколкото да ти подлеят вода.

∑
Тръгнеш ли по правия път,
не се знае докъде ще стигнеш.
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∑
Не хвърляй думите си на вятъра.
Може да ги отвее, където им е мястото.

∑
Лесно е да тръгнеш напред,
ако трудностите са отзад.

∑
И три пъти да мериш –
веднъж щом отрежеш,
по-късо става.

∑
Говори каквото мислиш,
но мисли какво говориш.

∑
И босият мечтае да литне,
ако се движи по трънлив път.

∑
Може и да сме равноправни,
но искам да сме равнозадължени.
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∑
Има такива хора, с които бих сменил
всичките си права
срещу едно само тяхно задължение.

∑
Аз вярвам на хората!
Как иначе ще бъда излъган...

∑
Ако човек трябва да се учи от грешките си,
то моите родители трябва да се учат от мен.

∑
Уж е безвкусица, а защо ми горчи от нея...

∑
Най-добре се мери собственият ръст
по сянката на собствения кръст.

∑
Има стълби, при които начин на слизане
е само падането.
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∑
Сигурно и таралежът щеше да върви по-бързо,
ако нямаше бодли.

∑
При всяко положение правото на силата
е под съмнение.

∑
Голям успех е да превърнеш
мизерията в бедност.

∑
Истината, казана на части,
се превръща в няколко лъжи.

∑
При тази гласност ще девалвира ли
мълчаливият упрек?

∑
Не си поплюваме,
когато оплюваме.
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∑
От всяко дърво свирка не става, но тояга...

∑
За облечените в доверие
модата е безсилна.

∑
Изпуснаха питомното, сега ги гони дивото.

∑
Пилците се броят наесен,
а агнетата – на песен.

∑
Речено – сторено,
после съборено...

∑
Катастрофира при разминаване със себе си.

∑
А защо не казват: безвходно положение?
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∑
Керванът си върви,
кучето си... трае.

∑
Не едно име се ползва като виме.

∑
Природата ни създава твърде много грижи –
как да я опазим, как да я огазим...

∑
Не се плашете от увеличаването на разводите –
те никога няма да станат повече от браковете.

∑
Изкупи греховете си и се... разори.

∑
Опознай другаря си, но внимавай да не те опознае
и той.
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∑
Признание: и аз имам грях – видях.

∑
Трудно е да отговаряте винаги, когато ви питат.
Затова 
постарайте се да говорите, без да ви питат.

∑
Не искам да отивам на такова място, ако след
това хората ще кажат: „Там му е мястото!“

∑
Най-често на себе си правим равносметка, а на
другите държим сметка.

∑
Ако двама не се карат, третият ще ги скара...

∑
Семейното огнище започва да изстива, когато
трети започне да го подклажда.
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∑
Всяка връзка е удачна, ако не е извънбрачна.

∑
Ще дойде ли време за едно куче да чакат сто
кокала.

∑
Ако си отваряш очите, но си затваряш устата,
може да ти се чуе думата.

∑
Дойдох, видях и не се видях.

∑
Получих тежка задача – за смешното да плача.

∑
Хитрата сврака обира каймака.
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∑
В очите на хората можеш да се издигнеш и пак да
не ги  достигнеш.

∑
За никакъв порок не съществува сив поток.

∑
Има ли борба, има победители, победени и...
набедени.

∑
Щом си с минали заслуги, няма по-способни други.

∑
На мравката път прави, но на човек... никога.

∑
Най-малко присвояват, най-много съжаляват.

∑
Много умни приказки стават само за приказки.
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∑
Заплатата на учителите не е ниска, ако я
сравним с успеха на учениците.

∑
Не си показвай рогата! Жена ти може да сметне,
че ти приличат.

∑
Жена ми се мами, че има само излишни килограми.

∑
Бих заобичал и своята тъща,
ако е в твоята къща.

∑
Необходимо е да повишим качеството на
бракуването.

∑
Шефът е суров и затова си опича работата.
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∑
По правилността на моето решение можете да
имате собствено мнение, но не и собствено
съмнение.

∑
Оня, който е наплашен,
и в добрия вижда страшен.

∑
Най-голям грях е да паднеш
на колене от страх.

∑
Всяко правило има... изключване.
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ОТКРИЙТЕ ГРЕШКИТЕ

Работи съвестно и чАстно.

Неговата Гума е решаваща.

Образование – наХално.

Спуснато отгоре наВеждане.

Шефът рУши по съвест.
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Е П И Г Р А М И

ЖАЛБА НА СЪВЕСТНИЯ

На пачи яйца ме насадиха,
а се разгневиха,
щом патета край мен се появиха.

ИЗХОД

Овенът излиза от своята кожа
само с помощта на ножа.

КОНСТАТАЦИЯ

Лошото куче все някой го мрази –
то или хапе, или добре пази.

ДИЛЕМА

Ако правилно постъпваш –
все някого настъпваш...

ОТ ОПИТ

Паднеш ли на колене,
много трудно казваш: „Не!“
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ИЗВОД

И в живота, и в басните –
тежкӝ на тревопасните!

ПОНЯКОГА

Друг надроби тази каша,
но нали паницата е наша...

СИТУАЦИЯ

Волът рие,
но на гърба му сме ние...

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Внимавай, че тука
метлата е подчинена на боклука.

В СТРОЯ

Нямам нищо против всякакъв ред,
стига само аз да бъда отпред.
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ДИАЛЕКТИКА

На по-високо равнище
се издига и всяко бунище.

НАРОДОПСИХОЛОГИЯ

Излишно е да се спори –
народът няма нужда от суфльори.

ПРЕДПАЗЛИВОСТ

Някои, за да не сгазят лука,
цял живот си газят из боклука.

МНЕНИЕ

На една здрава верига
една слаба халка Ӝ стига.

ЗА ОСМИСЛЯНЕ

За различни посоки
не важат еднакви насоки.
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∑
Как да не губя кураж,
като виждам мираж след мираж.

КУРИОЗ

На тема: „Как да се отглеждат дечицата“ –
доклад изнесе кукувицата.

ВЪПРОС

Да я кара през просото
кой ли би посмял,
ако го е сял?

∑
Дали бавно или бързо крачиш –
зависи от това кого влачиш.

∑
Пишете ли по заявка,
ще ви четем със прозявка.
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ИСТИНАТА

Повтаряш ли я много пъти,
тя вземе, че се размъти.

В ПЪТЯ НАПРЕД

Никой не ходи на гара,
ако не хваща на влака вяра.

МЕТОДИ

Или с магическа пръчка,
или с пръчка да се ръчка.

В ЖИВОТА

Най-големи магарии прави оня,
който безнаказано си разиграва коня.

ЕСЕННА

Тримата братя напразно чакат ламята –
златните ябълки са на земята.
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ЖИТЕЙСКА ПРАВДА

Въртиш ли се край лъвове,
не ще останеш гладен.
Но гладни ли са те –
направо си изяден.

НЕ МОЖЕМ ДА МИСЛИМ СВОБОДНО

Мӝре,
я да ни възложат отгоре...

С КОРЕКЦИЯТА

Премълчаването е злато.

ПОГЛЕДНАТО ФИЛОСОФСКИ

Преустройство, но на държавни разноски.

∑
Крачим напред
и мачкаме наред.
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ЗАКАНА

Сам се чудя как да я скроя,
та аз да те преустроя.

ЗА КАЧЕСТВОТО

Не е маловажно колко струва
този, който бракува.

СЪС СЪМНЕНИЕ

Ех, дочакахме и ние
размразяване навред...
Ала безопасно ли е,
щом сме върху плаващ лед?

В СТРЕМЕЖА НАПРЕД

И правият път дотяга,
щом те карат по него с тояга.
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САМООБРАЗОВАНИЕ

И той от пресата по нещичко прочита,
за да знае кого да почита.

ПОНОВОМУ

Преустройство в себе си направи –
задните си мисли най-напред постави.

ОТКРОВЕНИЕ

Едно за мене никога не е било дилема:
да дам или да взема.

МЕНЯТ СЕ ВРЕМЕНАТА

Най-после получи похвала
и деветата дупка на кавала.

ТАКТИКА

Пред Ас
съм пас.
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В ЖИВОТА

Хубавият женски крак
прекрачва всеки праг.

САМОПРИЗНАНИЕ

Само жена може да ме победи
с голи гърди.

ПАРАДОКС В ЧАСТНИЯ СЕКТОР

Говедата намаляват,
рогата се увеличават.

МЛАДОСТ НАША

Пред една булка млада
удържа победа с нова „Лада“.
Поражение нанесе му едно
западно „Рено“.
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СЛУЧВА СЕ

Понякога предпочитам
шамара

пред умело надробена попара.

УДОВЛЕТВОРЕН

Той ми подля вода, но...
Ура!

Аз му подложих динена кора.

СЪВЕТ

И срещу ръжен се рита,
ама с подковани копита...

ГРЕШКА

Той просто искаше да ги
събуди...

не подозираше, че спящите са
луди.
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ДАЛНОВИДНОСТ

Преуспявам, 
защото ползвам единствена

мярка –
предпочитам задната врата
пред Триумфалната арка.

МЪЖКА САМОКРИТИКА

С чаша в ръката,
с цигара в устата –
сами си търсим рогата!

УСПЯЛА

И тя
опашката въртя.

СЪВЕТ

За да не сгрешите,
ползвайте само ушите.
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ИЗВОД

Завистта ще изчезне, когато... 
дойде куково лято.

АРГУМЕНТ

Няма обаяние,
но има влияние.

МОЛБА

Води ме, партийо, води ме,
изтрий срама от мойто име!

ШАХМАТНА

Добре играе,
смело комбинира...
но щӛ му се накрая да узнае
и собствения цар как да матира.
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РЕЦЕНЗИЯ

Най-хубавото действие в пиесата
беше... спускането на завесата.

ПО БОТЕВ

Но стига му тая награда,
да каже нявга народът:
– Така му се пада!

МАЙЧИНА МОЛИТВА

Боже, запази ги
от интриги!

СЪВРЕМЕННО СЕМЕЙСТВО

Свекървата гледа внучето,
а снахата – кучето.

ОЩЕ ОТ РОБСТВОТО

Най-страшното е да бъдеш роб
на своя джоб.
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КЪМ СЪАВТОРА

След моите дръзки дела 
ти за награда ела.

ИЗПОВЕД

Ще се раздам докрая,
но ще докопам рая.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КЛЕВЕТАТА

За добра работа да се награди устата.

КАНТАРЪТ КОНСТАТИРА

От  всички качества на златото
най-ценно е... теглото.

ЗАКОНОМЕРНОСТ

Стегне ли ме чепика,
засърби ме езика.
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РИМУВАНИ ИСТИНИ

Малка или не, помийната яма
винаги съдържа мръсотия голяма.

И най-дебелото дърво –
попадне ли в камина,
излиза през комина.

ВЪЗМУТИТЕЛНО

Някои казват на бялото черно...
От такова нахалство ни писва!
Нима не разбират, че пӝ е модерно
да се пребоядисва?!

ОПРАВДАНИЕ

Животът е достатъчно жесток,
за да го живеем без порок. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Досието му го бива –
гръб умее да превива.

112



БЮРОКРАТЪТ

За да бъде в крак със свойто време,
все по-често взе да дреме.

ЗА УСПЕХА

Чрез критиката доста се оправи –
бележките в дневника поправи.

МЛАД СПЕЦИАЛИСТ

За всяка двойка в института
с по пет ви отмъщава тука.

НАШАТА МАГАЗИНЕРКА

Или е намръщена, или е засмяна –
зависи кога е на смяна.

МАГАЗИНЕРСКИ СЪВЕТ

Помогни си сам –
тихомълком – грам по грам.
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ПРИЗНАНИЕ

Зареден съм с амбиция,
но... пуста стопанска милиция...

ПО ХАМЛЕТ

Да бъдеш или да не бъдеш... разбран.

ДЕВИЗ

За да не те измъчва срам, присвоявай сам.

СРЕБРОЛЮБЕЦЪТ НЕДОУМЯВА

Защо сте против мен – не мога да разбера,
щом и Пушкин е казвал: „ПарӚ, брат, парӚ!“

НЕОСВЕДОМЕНИЯТ

Изглежда, личност съм голяма,
щом ме възпяват в епиграма.
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МИСЛИ ЗА ЖЕНАТА

∑
Жената е богатство, което, ако го спечелиш,
ще те разори.

∑
Жената е книга, на която предговорът е
най-интересен.

∑
Жената е плод, който отбягваме, когато узрее.

∑
Жената цъфти, ако някой вехне по нея.

∑
Влюбената жена е безумна,
а иначе е... глупава.

∑
Жената е неповторимо творение,
от което няма спасение.
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∑
Ограничените жени са с неограничени
възможности.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Жената е човекоподобно творение,
което и право, и криво,
е винаги бъбриво.

ПО ПРАВИЛАТА

Ако мълчанието е злато,
както твърди светът,
жените ще бъдат богати, когато
си видят врата.

СЪВЕТ

Замлъкнат ли жените,
проверете си ушите.

∑
Жената не може да държи езика си
и зад изкуствени зъби.
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∑
Жената пази тайна, докато я научи.

∑
Жените обикновено са на толкова години,
на колкото им се иска да са.

∑
Луната по топлината, змията по злината –
приличат на жената.

∑
Женската любов е като лимонада –
питие, от което пресяда.

БИБЛЕЙСКИ ФАКТ

Господ създал на Адам от реброто
на мъжете... теглото. 

∑
Жената може да ти открие такива недостатъци,
каквито още не си придобил.
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∑
Всеки мъж може да омръзне на жена си,
ако вече не Ӝ е омръзнал.

∑
Всяка жена може да те нарече идиот, но
само собствената го мисли честно.

∑
Когато репликите между съпругата и съпруга
са по равно, те са в семеен скандал.

∑
Жените превръщат мъжете си в съпрузи
или в спомени.

∑
Жените имат толкова много желания, че за да
се изпълнят всичките, са необходими минимум
двама мъже.
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∑
Единствената жена, която търпим заради
друга жена, е тъщата.

∑
Ако в една къща командва мъж,
то той не е женен.

∑
Ако жените споделяха нашите разбирания,
щяха да бъдат... мъже.
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ОСМОМАРТЕНСКИ СЪВЕТИ 
КЪМ МЪЖЕТЕ

∑
Мъже, от жените си ще се

опазите
само ако лазите.

∑
Ако на жена си  често се

звериш,
може рога да си намериш!

∑
Мъжът става зрял,
ако женска попара е ял.

∑
На каквато жена да 

попаднеш,
дръж се за нея, че ще паднеш.

∑
Мъже, хич да не ви пука –
в женитбата няма сполука.
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∑
Не опознавай никоя жена –
това е непоправима вина.

∑
Жената и пред мъж атлет
предпочита моден тоалет.

∑
Жената и без да се кара,
може да пече мъжа си на

скара.

∑
И оня мъж, който не знае,
и той по женска свирка играе!
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KАKВO МИСЛЯТ НЯКОИ ЖИВОТНИ
ЗА ЖЕНИТЕ

Пчелата: „Не я облазявам, горката!“

Сърната: „Че аз ли поставям на елена рогата?“

Лисана: „Жената никога не пада в капана.“

Змията: „Мога ли да кажа лошо за сестрата...“

Кукувицата: „Вече и на нея друг Ӝ отглежда
дечицата.“

Мечката: „Ах, тези женици! Добре че не
стават стръвници.“

Щъркелът: „Клюкарки не понасям! Децата аз ли
ги  донасям?“

Паякът: „Пред нея да се ежа, че плета мрежа!“

Маймуните: „Жените? Че откога ни делите?“
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МЪЖКА ИЗПОВЕД

Любезни посетители, алкохолни любители,
мили теле-телезрители, драги слависти, левскари
и вие, горди цесекари, ловци, въдичари, бойци-
отпускари,
винари, пчелари и всички други екземпляри.
Реших да се оженя!
Предпочитам черноока, не много висока, пъргава,
чевръста,
тънка-тънка в кръста, млада, работлива, свежа и
игрива,
талантлива, трудно податлива, ала не и
избухлива.
Да ме среща вкъщи все желан,
та дори когато съм пиян.
Лоши думи да не ми гълчи,
щом говоря аз – да си мълчи.
Чедо на родители добри, па макар и с повечко
пари.
Нямам нищо против и кола, ала тя не ща да бъде
зла.
Да работи, с хубава заплата,
и да помни – аз ще съм главата.
Нивга да не виждам сцени, плач,
даже и кога съм бил на мач.
Не държа на произхода – може да е от народа.
Трябва да е чудна хубавица,
издръжлива като магарица.
Вярна да ми бъде настоявам –
даже аз когато някъде прешавам.
Търся аз по цялата страна
ей такваз за себе си жена.
На такава ставам мил съпруг!
Кандидатки!
Чакам ви за избор тук!
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ВМЕСТО ПОЗДРАВ ИНТИМЕН
ОТ ЕДИН МЪЖ АНОНИМЕН

Жени, жени, прекрасни и опасни,
пред празника ви сетих се за вас.
Не знам дали това ще ви подразни,
но във защита ваша вдигам глас.

Познавам ви релефно доста точно,
ала от страх не казвам имена.
Защото знам, че можете нарочно
да ме накиснете във някоя вина.

Пък аз, повярвайте, не съм виновен,
че съм се пръкнал нявга като мъж.
Дори се смятам от тъга отровен –
защо не ми повярвате веднъж?

А искам, искам много, но не мога
като жена да крача редом с вас.
Ще стана смело на мъжа подлога,
пък да му видя хала аз тогаз.

Така умело ще манипулирам
номенклатурната му шантава душа,
че само моите слова ще ви цитира
и ще играе, както аз реша.
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Уви, обаче! Как да ви помогна,
та да заслужа вашата любов?
Кажете ми и смело ще надмогна
съдбата си, ще стана нов.

Ще стана нов! И по-демократичен,
и по-разговорлив, и по-зъбат...
Ще стана, ако искате, и по-критичен,
ако ме сметнете за хубав и за млад.

Един брадат демократ
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ОПИТ ЗА КРАТЪК ТЪЛКОВЕН РЕЧНИК

А
Ага – среща се и сега 
Адмирал – мокър генерал
Атомен век – в който човек държи да се самоунищожи

Б
Бира – питие, което лятно време трудно се 

намира
Барикада – награда, която на борци се пада
Бръчки – по лицето отпечатани житейски 

пръчки

В
Валута – авторитетно средство, което може в 

затвора да те набута
Вежливост – лицемерие плюс пресметливост
Вила (с добро 

изложение) – мярка за служебно положение
Власт – имаш ли я, всеки можеш да погубиш; 

себе си – когато я изгубиш

Г
Гвоздей – (като малък началник) лупнат ли него 

отгоре, сдупчил е тебе отдоле
Геврек – в средата винаги мек
Гега – от нея и зимно време може да ти стане

жега
Грам – вечно липсваща част от килограм
Гняв – слабо доказателство, че си прав
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Д
Дейност – работа голяма, от която може и файда 

да няма
Деколте – дискретно загатва какви са „те“
Дръзки – хора, дето имат яки връзки

Е
Епоха – време в историческа дреха
Ескимос – човек със зачервен нос
Етап – време – трап

Ж
Жена – сътворена на Адам от реброто – да 

донесе на мъжете теглото

З
Зигзаг – път на пиян юнак
Зло – на жената всекидневно облекло
Зъбобол – способ да захапеш нещо от зъболекарски

стол

И
Изборен – избӝрен
Изневяра – дадена назаем вяра
Инат – човек с навит накриво врат
Инвентар – вещ с държавен юлар
Инструктаж – мозъчен масаж

Й
Йод – питие за идиот

К
Кама – порязала се сама
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Кантора – място за объркване на много хора
Кинжал – нож без жал
Клетва – отчаяно желание за сбъдване на

пожелание
Кобила – такава всяка жена в устата на друга

поне веднъж е била
Кокал – говорят, че хората като кучета за него

се борят
Кокетка – жена с прозрачна сметка
Коприва – трева завистлива
Кордон – предпазно средство за трон
Кумчо Вълчо – при лъвския свят сегашен вече не е

страшен
Куршум – само за един не вдига шум

Л
Ламтеж – реален стремеж
Луна – на почит е, защото е една
Лъжица – инструмент за работа в паница
Лютеница – люта ръченица

М
Магазинер – мини, мини, минимилионер
Малина – излязла от козметичен салон къпина
Медал – понявга не знаеш кой, кому, защо го е дал
Мито – гранично ситно сито
Мустак – алаброс под мъжки нос

Н
Нагорнище – обърнато надолнище
Натясно – няма ляво, няма дясно
Нула – следа след жертва на акула
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О
Облага – нещо, което всеки мисли, че му се полага
Овен – овчи елен
Омраза – гняв, заболял от проказа
Оптимизъм – да учиш старо куче да суче
Отговорност – от нея всеки бяга като от тояга

П
Палец – обратен показалец
Племе – народ, който дреме
Прав път – по който най-рядко вървят

Р
Равенство – лесно се разбира, трудно се намира
Развод – последният семеен плод
Ревизор – човек, който носи винаги зор, по-рядко

позор и често – затвор
Реклама – лъжи, строени в стройна гама
Рид – бивш балкан, с дънери покрит

С
Секретарка – жена – реномирана марка
Слава – отрова, която приятно упоява
Срам – имаш го, ако го чувстваш, когато си сам
Съпруга – жена, която временно заменят с друга

Т
Тиква – мярка за човешка глава, с която трудно

се свиква
Труд – море, в което човек често се спъва, но

рядко потъва
Тъпак – човек като кръстовище без пътен знак
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У
Убеждение – честно заблуждение
Уйдурдисвам – значи шефа да курдисвам и

счетоводителя да шашардисвам
Улулица – алармаджийска птица
Умирачка – за живота най-малката спирачка
Умора – чувство, непознато за много хора
Управа – винаги права

Ф
Фалцет – глас, полян с оцет
Фейлетон – текст солен, пък сладък тон
Фидета – макарони след диета
Фураж – проблем наш

Х
Хипотези – знания с протези
Хоби – лудост, която напоследък много хора 

зароби

Ц
Цар – артикул, невървящ на нашия пазар
Център – нищо, около което обезателно има нещо
Циник – човек, заслужаващ ритник

Ч
Чадо – попско название за девойче младо
Чакъл – начупен камък за акъл
Чаша – младост наша

Ш
Шаран – който влиза лесно в тиган
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Шарж – дружеска карикатура от натура
Шия – на глава комшия
Шопар – нещо като свински цар

Щ
Щастие – блестяща чаша – никога наша
Щат – надуваем балон до размери на слон
Щик – нож-войник

Ъ
Ъгъл на 

виждане – оправдано недовиждане

Ю
Юзда – прийом за създаване на спортна звезда
Юмрук – средство за друг

Я
Язва – болест, която и обществена да е,

трудно се доказва
Яма – предпочитам я държавна и голяма
Ято – сборище хвъркато
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ЗОДИИ

ТЕЛЕЦ

На кого –
кога
са отивали рога
досега?

БЛИЗНАЦИ

Важно ли е, че са простаци,
щом имат тапия
за юнаци?

ВЕЗНИ

Харно,
но кой ли тегли себе си вярно?

СТРЕЛЕЦ

E, времена!
Преди се целехме в сърцето

на жена.
Сега мометата
се целят в портмонетата.
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РАК

Позволено е да бъдеш рак,
ако крачиш с нас и в крак.

ЛЪВ

Лъв, лъв,
ама ако не си пръв...

ДЕВА

Старец тича по девица
и успява.
В туй е вица.

СКОРПИОН

И той разбира,
че трябва да тренира
за нова
отрова.
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МАЛКИ МНЕНИЯ
НА МНИТЕЛНИЯ ЧОВЕК ЗА...

ЗАЕКА – „Постоянно бяга от отговорност.“

ТАРАЛЕЖА – „Не можеш го хвана с голи ръце.“

БИВОЛА – „Черноглед е...“

МЕЧКАТА – „Проспива много от времето.“

КОСТЕНУРКАТА – „Затворена е в себе си.“

ОХЛЮВА – „Често си показва рогата.“

РИБАТА – „Винаги мълчи подозрително.“

ОРЕЛА – „Все нависоко хвърчи.“

СЛОНА – „Много се големеe.“
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Б А С Н И

ОВЦА И ДИВА КОЗА

Веднъж смирената овца
попитала козата дива любопитно:
– Защо ти, сестро,
като мен чифтокопитна,
навираш се по непристъпните скали?
Растителност оскъдна
срещаш там, нали?
От глупост ли, от що –
гордееш се с безлюдния си път?
– Не се гордея.
Просто ще умра,
ако веднъж ме издоят!
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ОРЕЛ И КУКУМЯВКА

Орелът, цар на всичките пернати,
до подчинените си вест изпрати –
помощник трябваше му. Затова
и кукумявката се отзова.
Огледа я орелът изумен
и процеди: „Що щеш при мен?
При толкова соколи кандидати
с какво да оправдая дързостта ти?“
Но кукумявката склони глава
и тихо му отвърна с тез слова:
„Царю могъщ, напразно ме кориш...
Изслушай ме и сам ще прецениш:
соколите (нахалството прости)
умеят туй, що пӝ го можеш ти.
А аз, царю, недей да ме кориш,
ще виждам в тъмното, когато спиш.“
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ЛИСИЦА И ВРАНА
(Нова басня)

Познатата от баснята ни врана
подмами хитрата лисана
с парченце сиренце, защото
капан бе скътан под дървото.

Заплака хитрата кумица
и рече: „Вранке, хубавице!
Защо измами ме, когато
ласкаех те така богато?“

„Ласкателка си ти, не крия,
но веч не ни минават тия...
Ласкателите, да прощават,
днес трябва и рушвет да дават.“

Така отвърна злата птица
на заловената лисица
и гарваните какавани
политна на банкет да кани.
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ВЪРХЪТ

Растеше хубаво дървото...
Заякна, наедря стеблото.
Върхът изхвръкна нависоко,
а коренът – все по-дълбоко.

Не щеш ли, почна разправия –
кой най е важен при стихия,
най-трудна роля кой играе
и кой в живота общ нехае.

„Аз срещам бурята високо
– върхът започнал нашироко, –
не съм ли аз – растежът спира.
Дървото тутакси умира!“

Стеблото бързо съгласи се
и с тази теза примири се.
Но коренът обиден млъкна
и в силната си скръб... изсъхна.

Растеше хубаво дървото,
върхът и коренът, стеблото...
Но днес това дърво в гората
с пречупен връх е на земята.
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НОВА БАСНЯ

Орел, рак и щука
след трудовата своя

несполука,
без никой да ги съди,

да ги хока,
поели в еднаква посока.
Просто решили задружно:
„Така е полезно и нужно.“
А работата виж каква била –
в поетата посока...

нямало кола.
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С Т И Х О Т В О Р Е Н И Я

ОПРАВДАНИЕТО НА ТАРАЛЕЖА

Не искам да ме съдите, загдето
с бодли единствен крача по полето.
Не съм против да се лиша от тях,
но... някой звяр ще влезе в смъртен грях –
помагат ми, кога попадна в клопка,
да се превърна във бодлива топка.
Пък хищникът, дори до болка гладен,
муцуната си пази с разум хладен.
То... вярно е, вида си загрозявам,
но нямам начин друг да се спасявам.
А прави сте, че може би не бива
да бъда твар единствено бодлива.
Но без бодли да тръгна все не смея,
защото щӛ ми се... да поживея.
E, мога! Вий не сте сгрешили –
бодлите остри хич не ми са мили.
Ще ги обръсна мигом, щом решите
от зъби хищниците да лишите.
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ПРЕОСМИСЛЯНЕ

Мълчанието било злато...
Но злато ли е то, когато
един мълчи, че е наплашен,
а друг – за да изглежда

страшен?

Попитах честно, без да зная
къде ще му излезе края.
Пък то – едните пак

мълчаха,
но другите се разкрещяха:

– Оспорваш мъдростта
народна?

За никого не е изгодно! –
И сключените гневно вежди
не ми оставиха надежди.

Та днес решавам тъй
проблема –

замлъквам винаги навреме.
Защото знам, да ме простите,
таз мъдрост пази ни зъбите.
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ПРОЗРЕНИЕ

Един поет след няколко успеха
реши да свърне в някой дневен бар,
да пийне нещо силно – за утеха
на мисълта за следващ хонорар.

И... о, небе! От детската градина
дочу мелодия със свой куплет!
По тялото му сякаш ток премина
и тласна го забързано напред.

Отиде, спря при малката певица,
погали нежно русата глава,
попита я с достойнство: „Хубавице,
къде научи умните слова?“

Момиченцето, кaк ли тъй се случи,
прозря нещата и се разрева:
„На тези глупости другарката ни учи,
та аз ги пея само затова-а-а.“
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ГОРА И ЮНАК
(Ненародна песен)

„Горо ле, сестро, горо зелена,
що си ми, горо, тъй натъжена,
хем натъжена, хем проредена?
Не те ли вардим от зли 

пожари,
от зли пожари и от дървари?“
„Море, юначе, като ме питаш,
право ще кажа, без да те лъжа:
плашат ме други планове

ваши.
Вярно ме вардят от зли

пожари,
та да ме режат кой дето свари.
И не със брадви, а със резачки,
мъкнат ме с трактори все без

спирачки.
Писна ми да съм „злато зелено“,
щом съм до скъсване чак

изтънено.
Трябва ми, лудо, друг да ме 

пази –
някой с червени, страшни

лампази,
трябва ми, младо, яка закрила,
за да порасна, както съм била.“
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ТРАКТАТ ЗА НЕЯ

Хей, хора!
Защо сте против ябълката на раздора?

Нали от века, та до нине
без нея няма как животът

ни да мине.
Нали емоции различни сте

познали,
кога от нея мъничко сте яли.

А вкусна е – признайте си
в душите...

Изкорените ли я – ще
сгрешите!

Без нея няма радост от
интрига

и болка, че успехът друг постига.
Без нея донос кой за вас

ще пише?
Корупцията, клеветата
как ще дишат?

Омразата без нея се не ражда...
E, всички страсти все ги тя

поражда!
Хей, хора!
Пазете ябълката на раздора!
Виж, друго е,
когато сте решили
да бъдете човеци, хора мили.
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ФЕЙЛЕТОН ЗА ЕДИН ФЕЙЛЕТОН 

Беше светъл понеделник.
Хубав ден, но... с лош късмет.
Нещо в лагера работех,
мисля, че изхвърлях смет.

Идва срещу мен готвачът
и ме гледа с поглед зъл,
като че ли люти чушки
на обяд е само ял.

И не щеш ли, като почна
да беснее, да фучи:
„Значи тъй, за мен ще пишеш,
мислиш: „Той ще си мълчи?“

Няма да ти се размине.
Няма, както ти си щеш!
Кой си ти бе, кучи сине,
та кюфтета да ядеш?“

И дорде продумам дума,
в кухнята Расим бе пак.
Още нищо не разбирах,
вдигнах рамене: „Чудак!“
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„Смей се, смей се! Много смешно!
А приятел бе преди...
Вестниците не раздавам –
туй на теб какво вреди?“

Туй е куриерът Кольо –
той защо ми е сърдит?
Нищо лошо не съм сторил,
а се пали – цял кибрит!

Зина ли да го попитам,
той – досущ като Расим –
появи се, наговори
и изчезне като дим.

Ей го иде старшината,
отдалече ми крещи:
„Във артелната, момченце,
влизал ли си скоро ти?“
„Не!“ – повдигнах си главата
и усмихнах се дори.

Ала викна старшината...
Ха иди, че разбери!
„Значи тъй, да лъжеш знаеш.
Тръгвай с мен!“ – изкряска с гняв.
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В миг потеглих и до него
като реактив летях...
„Покажи сега мухите!“
Той утихна и мълчи.
Поогледах се смутено
и видях... една хвърчи.

Тоя миг му я показах
и отново почна той:
„Значи за една мухичка
резилиш ни в тоя брой?

Дръж! Чети какво си писал!!“
И със вестник ме снабди.
Щом поех го, по челото
пот студена ме изби.

С мойто именце подписан
фейлетон стои отпред.
Гледах и започнах – слисан –
да го сричам ред по ред.

Пишеше там, че готвачът
готви ястия безброй,
но не тези по разкладка,
а каквито иска той.
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Щом полагат се кюфтета –
готви ни месо със сос,
във фасула не обича
да поставя магданоз.

Куриерът не раздава
вестници по цели дни,
а артелната ни нова
е квартира за мухи.

И отдолу забележка:
„Имена не соча аз,
но вземете си бележка,
да не бъде тъй при вас!“

А повярвайте, другари,
честна дума ще ви дам!
Да съм писал фейлетони
нито помня, нито знам...

И от оня понеделник
вестник аз не съм видял,
въпреки че най-редовно
всеки получава цял.
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Щом в наряд бакар застъпя,
мия баките цял час,
но готвачът пак ме връща,
казва, че съм бил „курназ“.

Мислех аз да ви предложа
авторът на фейлетон
да поставя най-отдолу
снимка, правена в салон.

Но какво ще се получи
в някой друг ужасен ден,
ако тоя, който пише,
има прилика със мен?!

Та затуй реших, другари,
името да си сменя,
че омръзна ми да бъда
все виновен... без вина!
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ГОНЕНИЦА
(Текст за детска песен)

По зелената морава
чудна гоненица става.
Всички сме от махалата –
без Иванчо със козата.

Гониш ти, гоня аз,
гони някой друг оттук.

Нека, нека
кака ходи в дискотека.
Нека тя си там играе,
гоненица щом не знае.

По зелената морава
всеки бяга, пада, става,
че подгони ни козата
застрашително с рогата.

Бягам аз, бягаш ти,
таз коза ни изпоти.

Ех, козичке закачлива,
да ни гониш тъй не бива.
По зелената морава
гоненица с теб не става.

Eх, недей се ежи,
Ваньо, бързо я вържи!
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КЪСИ БАСНИ

ВЪРБАТА: Какво да се прави, като от дъб
свирка не може да се направи...

КРАТУНАТА: На всеки бих била омразна,
ако не бях празна. 

ВЪЛКЪТ: Агнетата, та дори и стадата, отдавна
мътят на други водата.

ОХЛЮВЪТ: Напук на орлите – пълзим към висините...

ТЪРТЕЯТ: Нека пчелата е здрава и жива, но
благодарение на мен е работлива.

ТАРАЛЕЖЪТ: Всеки дращи да ме сложи в чужди гащи.

ПИЯВИЦАТА: Признавам само оня ход,
който води към пълнокръвен живот.
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К Ъ С И   С Т И Х О Т В О Р Е Н И Я

ЗА КОЛЕКТИВА

Всичко бива в колектива!
Бива да ги има и такива,
дето хич за нищо ги не бива.
Но... не бива за отплата
те да са с голямата заплата.

ЗА ПРЕУСТРОЙСТВОТО

Че всеки иска преустройство –
ясно се разбира,
но една-едничка мисъл
ми не дава мира!
Не ми го побира главата,
а вие ми се мръщите –
как ще изчезне кьорсофрата,
щом ние сме си същите...

ЗА ХОРАТА

От някога, от памтивека,
делят на категории човека.
И винаги е имало отбрани,
и винаги е имало... шарани...
Затуй измислили тигани.
А ако нямаше шарани?
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ЗА РИБИТЕ

Те вечно си мълчат
и нищо никога
от никого не искат.
Те вечно са на път
и от неправди морски
никога не пискат.
Не чувстват никога
за свобода оскъдица!
Затуй вървят, вървят
и срещат... въдица.

ЗА КЛЕЧКИТЕ

Има клечка,
дето препъва и мечка...
Има клечка,
дето скача я и буболечка...
А има клечка...
(Хайде! Малко по-полечка...)
Мене някой ако пита,
истинската клечка е в кибрита!
Истинска е само затова,
дето има огнена глава.
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ЗА ЦИФРИТЕ

От всички цифри най се е надула
онази, дето викаме Ӝ нула.
Но могат ли да кажат нещо те,
щом с нейна помощ всякоя расте.

ЗА МЕН

За прост ме вземат вече всички,
и то без никакви кавички.
Но аз не се съпротивлявам –
дори се бързо съгласявам.
– Защо си станал ти такъв? –
попита ме баща ми пръв.
Почудих се, застанах мирно
и тъй му рекох, че подсвирна:
„Не искам друг да ме кръщава –
на умен никой не прощава!“

ЗА ЩАСТИЕТО

Не зная кой как го е казал,
но аз разбирам, откакто съм

жив,
че трябва от много неща
да си се отказал,
за да си малко щастлив.
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СТРЕМЕЖИ

Имам достатъчно свое,
но чуждото все ме привлича
с това, че не е мое,
а ми прилича.

***

В прекрасен блок дечицата живяха –
премина тук безгрижното им детство.
Но бащин дом и бащина стряха
сега им липсват във наследство.

***

Има добри хора,
но има и други –
на които разбираме
най-добре миналите заслуги.

АТЕИСТ

Отхвърлям божието рамо!
Надсмивам се над всякакво поверие.
Прекланям се и вярвам само
на живите, облечени в доверие.
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***

Прогресът е движение,
движение на всяка крачка.
И някакво тихо човешко смирение
е най-голямата спирачка.

ОГЛЕДАЛО

Пред него сме всички
за щяло и нещяло.
То вратовръзки и къси полички
безброй е видяло.

Съвети ни дава,
без корист ни помага,
без да се надява
на някаква облага.

Вярваме му всички,
и то безвъзвратно.
И забравяме, че то отразява

вярно,
но точно обратно.
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ЧЕТВЪРТАТА ПОРЪЧКА

Понякога стават такива неща в този скапан живот, че
ти се ще да виеш като вълк. Но да виеш не защото си ранен
или гладен, а защото си озлобен, защото ти се ще да разкъсаш
някого от злоба, от мъка, от отчаяние, от не знам още как-
во... И в този вой ненадейно се докосваш до нова мъка: прос-
то не си вълк, от което само болката се увеличава.

Точно в такова настроение влезе в заведението Пла-
мен – войнствено настроен, но не разбиращ точно за как-
во. Измачканите панталони, небръснатата брада и вехтата
памуклийка не издаваха финансовата му независимост сред
изисканото общество от добре облечени мацки и галантно
обясняващи се кавалери. А той я имаше – три стотака от
миньорската му заплата стояха непокътнати в най-дълбо-
кия джоб и чакаха предизвикателство, за да се превърнат в
сила.

Дочакаха. Най-после сервитьорът дойде.
– Какво обичате?
– Двойно уиски с много лед и... бързо.
Сервитьорът вдигна учудено вежди, но се оттегли със

студена учтивост, респектирана от неугледния вид на непоз-
натия посетител. Изпълнил поръчката сравнително бързо,
той бе атакуван изненадващо:

– Сметката, защото не вярваш, че мога да платя на
ниво. Пък и не си далеч от истината – изчезвам и ще ме хва-
неш за цървулите.

Сервитьорът реагира посвоему:
– Тринадесет лева и...
– Петнадесет без ресто и бързо да го повториш!
Веждите на обслужващия отново отскочиха в позната-

та посока.
При втората изпълнена поръчка реакцията на консума-

тора бе нова:
– Двадесет лева без ресто и бързо да се повтори!
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Донесъл третата поръчка, сервитьорът неочаквано бе
залян с двойното уиски в лицето с думите:

– Петдесет лева без ресто, ако си мълчиш!
Време за ответна реакция нямаше – двама от органите

на реда почукаха Пламен по рамото и учтиво го помолиха да
ги последва. Той стана, огледа заведението с внимателен пог-
лед и тихо простена:

– Чаках ви на четвъртата поръчка.
Тръгна спокойно, но вън ги настигна сервитьорът.
– Другари, моля ви се! Той не си е платил сметката, пък

и какво лошо е направил? Разля уискито и... аз не се оплаквам.
Пламен извади петдесет лева, хвърли ги на земята и по-

тупа сервитьора по рамото:
– Утре съм пак при теб. Но... гледай тези да ги няма, за-

щото пречат и на двама ни. – После му намигна и продължи.
А сервитьорът дълго гледа след тях, но когато си лег-

на, не помисли кой с какво и как бе провокирал пазителите на
реда. Не помисли, защото не чу заключителния диалог:

– Защо го заля?
– Не ми се пиеше повече! А вие защо ме арестувахте?
– Защото нарушаваш реда.
Пътят до районното управление не беше къс, пък и еди-

ният старшина страдаше от нестандартно любопитство:
– А какво щеше да стане на четвъртата поръчка?
Пламен се усмихна:
– Никога не съм стигал до нея, но и никой не се е опла-

кал от третата. Затова светът за мен е скапан. Като мен... 
Тази нощ не докосна никого до човешкия размисъл и за-

това вълчият вой се чуваше в опустошената душа на Пламен
и на другия ден, когато държеше в лапите си тежкия писто-
лет и атакуваше забоя за голямата миньорска заплата...

В новата нощ го очакваше ново заведение. Редът обаче
си беше старият.
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ЯБЪЛКАТА

Трябваше да замина за едно малко село в полите на Рила.
И този път се бяха събрали много пътници. Имах опит: за-
копчах сакото, стиснах здраво чантата и заех изходна позиция,
благоприятна за силови действия. След малко автобусът се за-
даде и сякаш някаква тръпка премина между пътниците. Спря.
Вратата се отвори и на прага се показа кондукторката – мла-
до, красиво момиче на около 18 години...

– Добро утро!
Някои от пътниците нестройно отговориха, а моми-

чето продължи:
– Бъдете добри да направите път първо на възрастни-

те хора и майките с деца. Местата ще стигнат за всички.
Моля, заповядайте в колата.

Блъскане почти нямаше. Когато се качи и последният
пътник, колата тръгна.

– Моля ви, пригответе си пари за билети.
Някъде на последните седалки беше седнал един старец.

Когато кондукторката стигна до него, той Ӝ каза:
– Аз нямам пари за билет. Забравил съм да взема...
Момичето вдигна вежди:
– Закъде пътувате?
– За последната спирка.
– Но аз не мога да ви возя без билет, нали разбирате?

Билетът струва 40 стотинки.
Всички наоколо наострихме уши. Дядото беше смутен.
– Аз зная, но нямам. – След кратко неловко мълчание про-

дължи: – Ето какво, момиче. Имам нещо, което струва тази
цена. – И той извади от торбата си една ябълка. – Вземи я! Ако
имах пари, никога не бих се разделил с нея. Но вие двете си при-
личате и заслужаваш я... А пък и на мене работа ще свърши.

Очите на всички пътници бяха в ябълката. Тя грееше в
грубите ръце на стареца. Момичето се двоумеше. Намесиха се
и пътниците:

161



– Прав е дядото.
– Ако трябва, ние ще му платим...
– Добре, все едно че купувам ябълката за 40 стотинки.

Защото без билет все пак не може да се пътува.
Всички се засмяха с облекчение, само дядото остана се-

риозен.
– Не е все едно. Защото ако я продавам и ти я купиш,

ще трябва да ми върнеш 10 стотинки.
Веселото настроение продължи известно време, кондук-

торката таксува и останалите пътници и те потънаха в сво-
ите мисли. Момичето, седнало на своя стол, извади едно нож-
че и започна да реже ябълката. Това отново привлече погледи-
те ни. И... ножчето запъна в нещо твърдо. Когато все пак
ябълката беше срязана, между двете половини блеснаха 50 сто-
тинки. Момичето поруменя, погледът му потърси стареца.
Но той дремеше. Всички, или почти всички, разбрахме какво
се беше случило и затаихме дъх.

– Дядо, събуди се!
Дядото явно не спеше. Усмихна се:
– Кажи, чедо.
– Дядо, тези стотинки бяха в ябълката. Само ти си

направил това.
– Щом казваш...
– Ами... сега според мен трябва да си ги вземеш.
– Ще взема само 10. Другите са за билета.
– Но нали имахме условие да те возя за ябълката. Тога-

ва нея трябва да си вземеш обратно. Пък я срязах...  
– Не, чедо. Ябълката ти подарих, защото си мила с хо-

рата. А ако ти искаш сметките ни да са чисти, смятай, че
съм платил един билет повече. То сега вече не се случва, но
може би някога ще се наложи някому да се качи без пари. За него.
А ти бъди винаги хубава като тази ябълка и добра с хората.

Момичето слушаше с леко наведена глава и когато дядо-
то свърши, продума:

– Благодаря ти, дядо.
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КОРАВИ ХОРА

Онези четири години преминаха като пролетен полъх в
живота ми и в себе си още усещам неподозираното им присъс-
твие, сраснало с един човек, който често ме караше да се пи-
там за едно и друго.

Не помня защо и как обърнах гръб на хората – правех
им само белӜ: в началото малки, защото годините ми бяха
малко. Скоро ме заразкарваха по разни канцеларии, четяха ми
„конско“, но аз невъзмутимо разглеждах таваните и, както се
казва, свирках си. Поотраснах и... дойде ред на милицията.
Оттам – в това училище. ТВУ. Тук имаше много момчета
като мен – душите им зеленясали от бурени.

Заживяхме без ищах на новото място и често си по-
казвахме зъбите. Но и учителите не бяха вчерашни – стяга-
ха ни, та ушите ни пукаха. Всички бяха чешити, но скоро
усетих, че като теб нямаше друг такъв. Кръстихме те Ко-
равия.

Отначало не само аз, но и всички мислехме, че ни про-
даваш някакви даскалски чалъми. Приятно ти било да спиш за-
едно с нас... Та нали още помня миризмата на нашата спалня
– Муфтата не си беше мил краката знам ли откога! Но ти ид-
ваше и докато заспим, ни разказваше интересни неща. Ние по-
дозрително слушахме и сутрин се питахме: премяташ ли ни
или вярно приказваш. След време ти повярвахме, но и сега да
ме питаш защо, как – не зная.

Не зная и защо редовно почнахме да си мием краката.
Може би защото Муфтата стана отговорник, пък беше инат
като катър. А подметнеш ли му, че по-рано той... тежко ти!
Имаше ръце като чукове. 

Ти ли му беше бръкнал в душата – не знам, но преди го-
дина се видяхме. И когато поразровихме някогашните въглен-
чета, за да усетим живи ли са, взе че ми рече: Може ли на чо-
век да му е чиста душата, щом са му мръсни краката?

И него значи го пареха. Пареха и подсещаха.
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Помня и онази краста, комара. През нощта се измъквах-
ме тихичко и... в стаичката над свинарника. Играехме до заси-
няване – кой с крадени, кой с изпратени от недояли майки и
баби пари. Да, ама веднъж Боцмана се хвана за камата и... ти
разбра. Че като ни грабна, та на един канал. Работа, работа,
докато ни втаса качамакът. Ти работеше наравно с нас, но
това не ни грееше – лентяйството беше наша гордост. Кога-
то ни платиха, отказа да вземеш своя дял. И тях разделихме
по равно. Вечерта ни събра в спалнята и каза: „Изиграйте ги
сега на комар.“ Мислиш, че много ни пукаше? Ама нали и Слон-
чето беше с нас. Пък той, завалията, беше сирак и нямаше лев
самобръсначка да си купи. Че като се наежи...

След това няколко пъти пак играхме, но нещо се беше
вмъкнало в душите ни и играта нямаше същата стръв. Ско-
ро зарязахме заровете и подгонихме топката.

Помня онази, голямата зима. След Нова година така ми
беше писнало, че ми се ревеше. Майка ми и баща ми вече бяха
разведени, но редовно пращаха кой колет, кой пари. А тогава
за месец и нещо – суша. Пък бяхме пушачи... Чернееше ми пред
очите, та две не виждах.

Реших да си го изкарам на теб. Издебнах те (тия дива-
нета, дежурните, кога ли са били на мястото си) и чопнах от
портмонето ти двайсет лева. Мълчах като гроб, но окото
ми не те изпускаше. Ти се досещаше, че е някой от нас, но си
траеше и се мъчеше да останеш същият. Това ме вбесяваше!
Щеше ми се да викаш, да крещиш, да ме надушиш макар, пък
тогава да видим кой е по-корав. Но ти мълчеше. Сипах солчи-
ца в раната ти: подхвърлих ти анонимна бележка, че краде-
цът е от нашия клас. Дълго се потих да я съчинявам, но я
нагласих баш както трябва. Чаках да клъвнеш, да стане нещо,
та каквото ще и да е.

И... стана: на другия ден получих колет. Вътре имаше
дреболии за ядене, пет лева и чифт вълнени чорапи. Беше ку-
чешко време и много им се зарадвах.

Но мухата пак бръмна в главата ми – скрих парите и
те излъгах, че някой ги е откраднал. Ти направо позеленя! Това
ме хвърли в тъч. За твои двайсет траеш, за пет чужди... На
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всичко отгоре след проверка ме намери, даде ми пет лева и
каза: „Вземи ги!“ Взех ги, но право да ти кажа – опариха ме. За
първи път не се радвах на пари. С кожата си усещах, че мно-
го кал се събра тоя път. Може би затова реших и купих биле-
ти за кино на целия клас. Знам ли какво си помислил, но ме
похвали, а на мен ми загорча от приказката ти.

В училището нищо не оставаше скрито за нас – лошо
понасяхме неизвестността и си бяхме изработили стотици
начини за ликвидирането Ӝ. Вечерта след киното разбрах, че
колетът е от тебе, а не от нашите. Нещо ме стисна за гър-
лото, замая ме. През нощта избягах.

Върнах се след няколко дни сам, с двайсет и пет лева в
чорапа – с нокти ги изкопчих от баща си, дадох ти ги и си
признах всичко. Търсех начин да ми олекне и стоях пред тебе
празен и обрулен. Ти спокойно прибра парите и само се усмих-
на. И този път не можах да надникна в душата ти, но ме
обзе някакво чувство на тиха радост и едва глътнах сълзите
си. После дълго вървях по теб като пале, докато дочакам оня
разговор в дежурната стая. Думите не помня, но оттам на-
сетне не съм посягал на чуждо. Няма и да посегна! Не, не пле-
щя като празна воденица, корав мога да бъда и аз. Стига да
знам всичко откъде идва, накъде отива. Да ме убедят, както
се казва. И не с думи – на тях много-много и сега не вярвам,
нищо че косата ми взе да побелява. От думи никога не ми е
причернявало пред очите, но от едно приятелско лашкане по
рамото съм ревал, та от мен си ме е било срам. Помниш със-
тезанието...

То едно и две ли беше... Но ти не ми се сърди, че често
те връщам в спомените си. Разказвам ги дори на моите сино-
ве. Двама имам. Е, извъртам някои неща, защото са още мал-
ки, пък и, да ми са живи, одрали са ми кожата – току-виж, ха-
ресали им преживелиците ми и... хӚ по моя път. А не искам!
Не, не защото смятам, че няма да срещнат друг като тебе –
има добри, има корави хора навсякъде около нас – сам се убе-
дих в това. Но има и други. Ще речеш – ти ли се намери да
ги съдиш! От тях също научих нещо: по-лесно е да се проме-
ниш, отколкото да ти повярват в това. Попадне ли някой
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по-мек от нашия бранш на такива, пиши го плюл на всичко
и... Привлича, лошо привлича другият живот! Не ги съдя, но
не искам синовете ми през такава стърга да минат. Моята
ще държи влага поне за две поколения. Мъчно е да вървиш в
правия път, изкривен от недоверие. Или крачката ти трябва
да бъде здрава, или душата – корава!

Но... на теб ли съм седнал да разправям тия неща. Знам,
че ги разбираш по-добре от мен, ама нӚ – така съм свикнал. И
сега, когато те няма, винаги продължавам да те чувствам до
своето рамо.
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НА РЕКАТА

Хей, момче, върви ли, върви ли? Викам, рибата кълве ли,
кълве ли? Аз така като те гледам, май за първи път си по на-
шите места, а? Не съм те засичал друг път. Пък и... аджамия
ми се виждаш... Тя кьорава да е, пак няма да вземе там, дето
си хвърлил. Рибата, братле, кълве само когато е гладна. Маце-
тата по дискотеките кълват и когато са жадни, ама при нея
е тъй. И като е тъй, ти трябва все пак горе-долу да позна-
ваш софрата Ӝ. В закътано място се храни тя, не е като нас,
хората – ние или  в ресторант ще си покажем лакомията, или
печеното агне насред поляната ще спънем, та който мине, да
види и да ни завиди. После може три дни да се хвалим колко
бира сме изпили. Еле пък ако ни падне държавна софра – стой,
та гледай – тогава и до маскарлъци стигаме за едното нищо...
Дръпни се де, дръпни се настрана! Ще я изплашиш така. Ри-
бата не е като човека – само когато прави престъпление, да
го е страх. Ой, ой, ой! И прътът ти как се е лъснал... Слу-
шай, я дай на мен, от стара коза яре съм аз! Добре де, като
не щеш – не щеш, ама не знам и риба дали ще ядеш. Послушай
ме тогава – скътай се тук и метни зад оная скала. Не, не така.
И прътът трябва да е скрит. Предпазлива е тя, пущината...
Сянката, сянката ти пада във водата. Завърти се де! Абе дай
на мен, ти казвам, няма да съжаляваш! Извади я от водата.
Полека, полека, ще се закачиш. То, санким, ние по веднъж поне
трябва да се закачим, за да видим как боли, ама нейсе. Така-а-а.
Леле-мале! Че това кукичка ли е?! Кукичката е като лъжица за
рибата. Къде си видял риба да налита на по-голяма лъжица, от-
колкото е нужна за устата Ӝ? И какво си сложил за стръв? Ай,
ай, ай! Та ти всичкия одеколон на жена си си боздисал бе, чо-
век! Тя ще те потурчи, ако те разбере. Има си хас да го е ку-
пувала с долари от кореком, а ти да месиш качамак за рибите
с него. И нека е, ами поне да помага. Казват, че помага, слушал
съм, ама аз не вярвам... Дай сега да сменим кукичката. Нямаш
ли по-ситна? Бръкни тогава в моята раница и извади една ку-
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тия от халва. Не тази, не. По-малката. Вземи сега от най-сит-
ните кукички една. Точно такава. Можеш ли да връзваш? Мо-
жеш, разбира се, то рибар не може ли да връзва – отпиши го.
И... не само кукички, нали? Сега връзвай и стягай здраво, че
нали знаеш какво става, когато се откачи някое парче? Киро
Шарана, един акран от нашето село, инфаркт получи заради
една откачена пъстърва. Ти се смееш, но не си правя майтап.
Аз дотам няма да стигна, но да си призная – умирам от яд,
когато закачена риба ми избяга. По цяла седмица не мога да си
простя такъв грях. Знам, че друга ще се хване, ама нӚ – онази,
изпуснатата, е все в главата ми... Ти май че нещо се косиш, а?
Притеснителен си. А важното е да си търпелив. Щом място-
то ти е добре избрано, щом стръвта е на кукичката, а кукич-
ката във водата – гладни винаги ще се намерят. А търпение-
то е нужно, да не изпуснеш момента. Че и гладния, бако, боц-
неш ли го веднъж по муцуната, без да го хванеш, после има да
взимаш втори път да го надхитриш. Страхът и на глада над-
вива, тъй да знаеш. Стига стягай! Добре е. Сега менюто-о-о.
Тъй де, за стръвта ми е думата. Право да си кажа, твоята
много не ми харесва, ама от нея ще сложим. Може пък жена ти
да е кадемлия, щом се маже с такива миризми. Не си ли женен?
То чунким е голям келепир, ама нали свят трябва да светува...
Така. И стръвта е на мястото си. То и вятъра трябва да сле-
диш накъде духа, и водата накъде и как тече, ама това са тън-
кости, които се учат с времето. Готови сме. Гледай сега доб-
ре. Ето тук е хубаво място. Спокойно вирче. Кога ще Ӝ дой-
де наум, че баш тук, в голямата дълбочина, я дебне беда? Е-е-е,
къде-къде, рибарят... Стоп! Ех, пущината, мързеливо кълве, не
захапва както трябва. А да е на държавна работа – не е. Ето,
играе си със стръвта, а не взима. Е това рӜбе щастие е спо-
собно да ме разболее. Тя играе с въдицата, сита и щастлива, а
на мен сърцето ми се свива. Такава като хвана, умирам от кеф!
И да видиш само как дърпа, като разбере, че е уловена. Щаст-
ливите риби най-много се мятат. Ако не ги измориш доста-
тъчно, ако не ги отчаеш в борбата – кордата ти е скъсана,
торбата – празна. Ти пак се смееш, ама аз що кукички съм ос-
тавил по такиви риби муцуни... Ето я! Хвана се този път!
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Вземи бързо кепчето! Кротко де, кротко де, няма къде да
идеш. Вика един колега: „Само в тигана си истински желана!“
Бая парче е! Опа-а-а! Е, машалла! Хайде, ерлия! Остави я, нека
се мята на сухото. Като я гледаш как отваря уста, някак си-
лен и горд се чувстваш, нали? За това моментче дремем с ча-
сове по реката!

Сега нали разбра? Ӑ вземи си въдицата и... кротичко
като мен. Аз ще отида да хвърля по-нагоре. То рибите са по-
вече от рибарите, както гладните от ситите, ама искаме уж
да не си пречим. Хем знаем, че всяка риба се хваща при своя
рибар. И с чалъм, братле. Щом те е хванала нашата рибарска
краста, трябва да ошлайфаш занаята. Все по-дручко е да си ри-
бар, а не риба, нали? Видя я как се мята на сухото... А живо-
тът е пълен с въдици. Не си сбъркал с нашия занаят, ще ви-
диш! Хайде, наслука!
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ПРИ ОБРАНИЯ БЛОК

– Причината според мен е в твоята небрежност. За да
си обясниш и разбереш всичко това, ти е нужно време. Вър-
ви и мисли!

– Довиждане, другарю Керимов.
Младият човек напусна кабинета и Керимов остана сам.

Пооправи машинално някои книжа по бюрото и се изправи. И
по време на разговора, и сега външно се владееше, но раздраз-
нението му не стихваше. Отиде до прозореца, погледна навън,
след това рязко се обърна и излезе. Едва ли не със злоба зат-
ръшна вратата след себе си и се спусна по стълбите.

Няколко години вече е партиен секретар в малкия си ро-
ден град, но такава смесица от чувства не е изпълвала гърди-
те му: обикновен човешки яд, съжаление, мъка, разочарование.
Някои хора завиждат на поста му, добре знае това и преди
малко завистливо пожела да са на мястото му. Само тогава
ще разберат. Животът си иска своето – ще движиш задачи-
те през всякакви трудности, през различни човешки души, пък
на твоята – майната Ӝ. Тя трябва да бъде издръжлива, разби-
раща и каква ли още не. Трябва, трябва, ама нӚ, всяка душа
кипва понякога.

На площада Керимов пое чистия въздух с пълни гърди.
Спря за миг, запали цигара и вече малко поуспокоен, тръгна нап-
ред без определена цел. Стараеше се да не мисли повече за ста-
налите неприятности, но беше още замаян от тях, та едва
различаваше хората, които любезно го поздравяваха. Сви надяс-
но – по тази улица нямаше никой. И защо ли излезе от кабине-
та, като не му се прибираше вкъщи с такова настроение?

На кръстопътя се сети за дядо Георги, пазача на ягоди-
те. Дали да отскочи до него? Ей го къде е блокът. Дотам и
местата са хубави, и сам ще бъде известно време, и стария
приятел ще потачи. Не е голяма беда, ако закъснее малко за ве-
черя. Реши, тръгна, но след няколко крачки се сети за нещо,
върна се обратно и се запъти към близкия магазин.
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Ето го сега, крачи равномерно по Сербезовия правек –
една тясна живописна пътечка, с шише гроздова ракия в стра-
ничния джоб. Местата му са познати – кръстосвал ги е като
дете с говедата надлъж и нашир.

Керимов познаваше дядо Георги, откакто самият се
помни. С баща му пък станали приятели в онези мрачни вре-
мена, когато барутният дъх тегнел и във въздуха. Малък беше,
когато слушаше с интерес как двамата мъже споделяха страш-
ни спомени за арести, побоища, затвори. После баща му почи-
на, старецът остаря още повече, а пък той стана мъж. Не се
промени само приятелството им.

– Дядо Георгиии! – извика секретарят, спрял на хълмче-
то до блока.

– Тук съм, тук съм! – отвърна му бодър старчески глас
от колибата насреща и веднага след това от нея се измуши
леко прегърбена, кокалеста фигура.

Керимов тръгна към стария си приятел и още отдале-
че подхвана:

– Значи и от колибата могат да се пазят ягодите, а?
– Ами щом от кабинет може да се командва народът,

защо аз да съм по-назад? – не му остана длъжен пазачът.
– Да, ама при мен няма какво да се краде.
– Тя ако твоята работа е в ред – при мен пък няма кой

да краде. Ӑ добре си ми дошъл!
Двамата приятели се здрависаха и седнаха на топлата

земя. В началото разговорът им тръгна леко, но после неусет-
но навлезе в онези неприятности, които доведоха Керимов
тук, уж да бъде далеч от тях.

– Кадри нямаме, дядо Георги, животът стана сложен и
работата ни... трудна. А не те оставят сам да провериш, сам
да се довериш. Този ходатайства, оня моли, третият дрънчи
телефоните по-нагоре, до гуша да ти дойде! 

Старецът с наведена глава слушаше мълчаливо, но тук
внезапно се обади:

– Какво е това шише в джоба ти?
– Ей, ама съм загубена Гана! Ракийка ти донесох, пък не

се сещам... Ето! – Извади шишето и след като опипа място-
то дали е равно, го сложи пред дядо Георги.
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Оня го погледна, стана с пъшкане и влезе в колибата.
Оттам изнесе една алуминиева чиния и я подаде на госта си.

– Ӑ влез тогава в шумата да намериш някоя ягода за
мезе. Мен очите не ме слушат, пък и краката вече не държат.

– Та нали каза, че вчера са ги обрали?
– Влез, влез! Все някоя са оставили и за нас.
И уж вярно блокът беше обран, пък за нищо време Ке-

римов намери доста, и то все хубави ягоди. Донесе ги, поста-
ви ги до шишето и пак седна.

– Гледай какви хубавици! Смрачи се, не се вижда вече,
иначе щях да напълня цялата чиния. Ха наздраве сега! За мои-
те пукници повече няма да говорим.

Отпи широка глътка и подаде шишето на стареца. Той
го пое, помълча малко, сякаш се чудеше каква наздравица да
вдигне, пък току рече:

– Кадри нямате, викаш, а? Може и да няма, знам ли? Ама
и блокът е обран, пък виж – чинията кажи-речи е пълна. И...
викаш, тъмно става, иначе още щеше да намериш... – Тук вдиг-
на шишето, отпи с видимо удоволствие, смръщи вежди. Пос-
ле го завъртя пред очите си, като че ли искаше да разбере
откъде идва този огън, и чак тогава отново се обърна към
секретаря: –  Колеее! Народът не е нива да го обереш! Сигур-
но в шумата по-често трябва да се рови човек, та да наме-
ри... що му трябва... И то по светло! – Отново помълча, пре-
ди да продължи: – Едно време баща ти разказваше...

Шишето доверчиво лежеше в старческата длан, а чер-
вените ягоди като живи грееха в своята готовност да под-
сладят лютата ракия и откровения разговор.
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ТОЙ, ТЯ И НЕЩО ДРУГО

Той беше решил да изпие само чаша и да си тръгне и
въпреки всичко знаеше, че ще остане. Седеше и гледаше масата
отсреща. Жената още веднъж се озърна и вече спокойно про-
дължи да пие кафето си.

В заведението влязоха двама младежи и седнаха на съсед-
на маса. Малко след това единият, с живи очи и нахален пог-
лед, вдигна чашата си с усмивка към жената. В отговор тя
сведе очи и лицето Ӝ застина.

Той пиеше втората чаша, когато погледите им се срещ-
наха. Вдигна чашата си към нея с едва уловима усмивка. Досущ
като младежа, но може би с повече финес и с по-голяма диск-
ретност. Хрумването му беше случайно, нищо преднамерено.
Затова се изненада, че тя му отговори по същия начин.

Можеше, но не искаше да се откаже от играта, която сам
беше започнал. Просто му беше интересно и нищо повече.

Третата чаша пиеше на нейната маса, където дойде
след познатите на всички баналности. Разговорът им обаче не
потръгна. На всичко отгоре жената му отказа да я почерпи с
думите:

– Как да ви кажа, някои хора не приемат от непознати,
но аз... не затова. Просто не пия, пък и за друго дойдох в това
заведение.

Плъзна поглед над чашата му и откровено заразказва за
една семейна свада, станала преди час, която я довела тук.

Нейният мъж от доста време не зачитал човешкото Ӝ
достойнство и тя сега искала той да я намери тук в мъжка
компания и да се увери, че и нея може да я харесва някой, ако
тя пожелае това.

Жената замълча, а той усети, че след миг ще започне
оная болка в стомаха, която го тормозеше при неприятни си-
туации.

Седеше на стола и сам се улови, че се озърта с поглед на
затворник. Защо ли дойде при нея? Да стане и да се махне беше
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лесно, но мъжкото му достойнство не му позволяваше да го
стори. Сам не можеше да реши какво да прави. Трябваше му вре-
ме. Извини се – в заведението не се пушеше – и излезе навън.

Не се страхуваше, но му беше неприятно, че сам се на-
сади така лошо. Той мислеше, че може да се притече на помощ,
а сега нещо го спираше, не му позволяваше да вземе положител-
но решение.

Цигарата изгоря. Върна се бавно и... на масата до нея бе
седнал оня младеж с живите очи и нахалния поглед. Неговото
предишно място като по чудо още беше свободно и той от-
ново се върна там.

Отначало младежът и жената разговаряха оживено, но
постепенно тя му заразправя нещо, което, беше готов да се
обзаложи, му беше известно – разказваше му за целта на посе-
щението си. Като на него. Щом тя свърши, младежът се зас-
мя с глас, стана веднага и взе чашата си от предишното мяс-
то. Настани се удобно, без намерение скоро да става.

Той не можеше да каже колко пъти погледна към тях, но
ги улови, когато мъжът Ӝ застана на вратата. Позна го по
това, че в същия миг лицето на жената леко побледня. Мъжът
се застоя на вратата, огледа се, видя жена си и излезе веднага.
А тя беше хубава, дори по-хубава от младежа до нея.

След това вече не гледаше никъде. Има моменти, в ко-
ито човек достига неизмерими дълбини, от които се задъхва
изморен. Той се намираше в подобно състояние. Край него бе
отминала една опасност, която отхвърли не защото не може-
ше да я понесе, а защото нищо не му говореше, че трябва да
я понесе. Младежът не постъпи така и той сега се опитваше
безпристрастно да прецени кой от тях двамата е правият.
Жената не блестеше с ум, но откровено, без никакво нахалс-
тво, показа нуждата си от помощ. Какъв е оня заряд, който
те задължава да постъпиш така или иначе? Чуждата или тво-
ята нужда. А кое е  пък онова, другото, с което оправдаваш
пред себе си своите постъпки?

Унесен в тези объркани, но напиращи мисли, той усети
нечие дишане близо до себе си. Беше тя. Срещнала учудения му
поглед, каза тихо, но бързо:
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– Много те моля, изпрати ме до вкъщи. Трябва да се
прибера.

Той се поколеба само за миг, но и в това кратко време
успя да усети удара на коварната мисъл, зачената тази вечер:
„За всичко я бива само младостта. Следващата възраст няма
време да поправя неразумните си постъпки, затова претегля
всичко предпазливо.“

Стана и тръгна като хипнотизиран. 
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ЗАКОНЪТ И ЧОВЕШКАТА ДУША

Старецът, доста подвижен за възрастта си, влезе в ад-
вокатската кантора. Вътре имаше много хора, но никой не
отвърна на поздрава му. Той запристъпя от крак на крак и
тъкмо понечи да излезе, когато адвокатът вдигна очи от пи-
шещата машина и го удостои с вниманието си:

– А, бай Захари, ти пък какво насам?
– Аз нещо работа имах при тебе, ама...
– Добре, добре. Ей сега ще свърша тази жалба и ще оп-

равим и твоята работа. Малко ще почакаш, няма как...
Адвокатът беше много по-млад, но познаваше стареца

– живееха в един квартал. Не познаваше житейските му проб-
леми, но тях кой ли ги нямаше...

– Да почакам вънка, а? – Бай Захари посочи неловко вра-
тата.

– Може. Седни на пейката отпред. Като свърша, ще те
извикам.

Старецът кимна благодарно и излезе, доволен, че имаше
изглед да свърши работата си. Искаше най-сетне да оправи
този имот. Брат му не се обаждаше вече цяла година, пък вре-
мето немилостиво тече – току-виж пукнал в самотата си и
различните роднини ще го проклетисват след смъртта му. То
не че имаше някаква вина, но в живота повечето неприятнос-
ти идват от несвършена работа.

Тези неща обясни на адвоката, след като го чака на пей-
ката цял час. Даде му и всичките документи: нотариален акт,
удостоверения, квитанции най-различни, събирани и пазени
грижливо през годините. Разрови ги адвокатът, одобри всич-
ко и обеща да оправи работата по най-бързия начин.  Да се
обади пак през другата седмица, ще му каже всичко – точно и
компетентно. То, нали, има си неща, които предварително
трябва да се свършат, и тогава...

Изчака бай Захари посочения срок и отново цъфна в кан-
тората за резултата. Този път вътре нямаше никой и той се
отпусна уморено на мекия стол.
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– Бай Захари – заговори усмихнат адвокатът, – ти си
направо щастливец! Целият имот е само твой по абсолют-
но законен начин. Брат ти няма никакво право на нищо, защо-
то години наред е зарязал всичко и сам е съдействал всичко
да остане на теб. Така че можеш да бъдеш абсолютно спокоен.

Старецът го изслуша внимателно и в погледа му нарас-
тваше тревога.

– Как така... Това ни е бащиния и е на двамата...
– Било е, било. Сега е само твое – нали това ти обясня-

вам. Той вече няма право на нищо. Така е по закон. Данъците
ти си плащал, ти си стопанисвал и много други неща дават
правото на собственост само на теб. Ще оформя всичко и ще
ти донеса документите у вас. Защо пък да не ти икономисам
едно разкарване. Комшии сме най-после... И ще черпиш!

Бай Захари наведе глава, помисли малко и виновно пов-
дигна очи.

– Коце – така се казваше адвокатът, – мое е, казваш,
ама не е мое, ами е на двамата. Друг закон аз не признавам. А
че съм плащал и стопанисвал, то си е моя работа, братска...
Та... остави го твоя закон, аз не искам него да оправяш, но
свърши моята работа – оформи ти кое си е негово, пък аз ще
си платя и за двамата, нали разбираш? И тогава ще черпя! Ис-
кам да ми олекне на душата. Пък... закон от душа кога ли е раз-
бирал...

Адвокатът учудено повдигна вежди и без нужда намес-
ти очилата си... 
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ДИРЕКТОР ЗА ТРИ ДНИ

Тридесет години съм учител и през това време само
три дни бях директор, но помня и ще помня тези дни, дока-
то съм жив.

Дойде един понеделник при мен директорът на училище-
то и ми нареди да го замествам за неопределено време – оти-
вал в някаква командировка. При подобни ситуации друг път
директорските функции се предаваха на другаря Стефанов –
най-възрастния колега, но сега (и до днес не знам защо) аз бях
поставен на топа на устата.

Не реагирах, но, честно казано, малко се изплаших, защо-
то нашите момчета са буйни и своенравни, а пък аз по оно-
ва време бях сравнително млад и нямах опит да се оправям в
трудни педагогически ситуации.

Веднага събрах колегите на съвещание и споделих чест-
но и откровено:

– Моля ви сами да решавате възникналите проблеми, за-
щото аз с нищо не ви превъзхождам, та дори и като дирек-
тор за известно време.

Молбата ми не получи необходимия резонанс. Още на
следващия ден, в десет часа без пет минути, на вратата на
дирекцията се почука и след моето „да“ влязоха колегата Сте-
фанов и Бриджитката от осми клас. Така наричаха учениците
красавеца Васил, който говореше на някакъв негов си диалект
с много интересен глас и който можеше да развали дисципли-
ната и в най-старателно подготвения час.

Стефанов го побутна към мен.
– Ето го, другарю директор, оправяйте се вие с него. Аз

не мога.
– Василе...
Но момчето ме спря със словесния си водопад:
– Чекай я да си кажем! Ти от вчера си директор и макар

че гарваните очите си не вадят, сам че решаваш кой е вино-
вен. Влиза другарят Стефанов у час и вика: „Никой не искам
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да говори!“, пък после иска да му разправям урока, ама я си спаз-
вам първата заповед, оти он не я беше отменил още. И си
мълчим ӛ баш досега. Що да съм виновен!

Ясно беше, че и двамата по различен начин изпробваха
директорските ми способности, но се въздържах.

– Василе, това да не се повтаря. Втори път не искам да
те виждам тук, че...

Отпратих момчето, а на колегата си дадох да разбере,
че не съм доволен от решението му по такъв повод да го води
при мен.

На следващия ден, отново точно в десет часа без пет
минути, чук-чук – и пак те двамата. Рязко се изправих, но Ва-
сил вдигна ръце.

– Чекай! Оти я знам, че па мен че изкараш виновен, но
че си кажем сичката болка. Влиза другарят Стефанов у час и
вика: „Кой че стане да си поправи бележката по история?“ Я
имам три и ставам, а он ми пише две...

– Но, другарю директор, той нищо не знае...
– Знае не знае – прекъсва го момчето, – ти викаш да си

я поправям, а я разваляш. Ако не можем, не можем – нема да
ми пишеш четири. Ама защо че ми разваляш тройчето бе,
джанъм? Я ако знаех, немаше да станем, не съм чак толкова
луд...

Чак гласът ми трепери от възбуда, но отново се овла-
дявам:

– Василе, това да ти е за последен път!
И на следващия ден от девет часа запоглеждах часовни-

ка. Точно в десет без пет двамата влизат, аз скачам без думи
и пускам в ход боксьорските си умения от младини. И тъй
като не смея да ударя Стефанов, Васил пада на земята. Чак
тогава колегата ме хвана за ръцете.

– Чакайте бе, другарю директор! Аз този път го водя
да го похваля, че нищо лошо не е направил, пък вие...

Както бях запъхтян, нещо секна дъха ми. Мълчах като
гръмнат и не знаех какво да кажа. Но Васил, съвзел се вече от
неочакваните крошета, стана и отупвайки панталоните си,
ми намигна:
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– Хич да не те е, другарю директор! Оно ми се хвана за
вчера и по-вчера – и си излезе от дирекцията, сякаш нищо осо-
бено не се е случило.

На следващия ден точно в десет без пет... директорът
се завърна.
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ГОЛЕМИЯТ ПИРОН

Строежът на къщата вървеше бавно. Станой, средна
ръка човек, беше наел само двама стари майстори и мен за
общ работник. Той също работеше с нас и ние го майтапех-
ме, че е хем чорбаджия, хем варджия. Това, че бавно напредвах-
ме, не го тормозеше. Той беше пазарил строежа кесим за хиля-
да лева и нищо не губеше. Дори печелеше време да набавя това-
онова, да свърши някоя и друга работа, с която не бе смогнал
предварително да се справи.

Дядо Добри беше баш майсторът. Разбираше еднакво
добре и зидарлъка, и арматурата. То къщите на село по онова
време повече на дървения миришеха – къде ти цимент и желя-
зо! Пък и по-скъпо излизаше. Ама Станой намери няколко тор-
би и се запъна поне коридорът да бъде циментов.

Зачукаха майсторите кофража и любопитните селяни
зачестиха посещенията си при нас. Кими съвет ще дадат,
кими закачка или любопитен въпрос ще подхвърлят. Бай Крум,
другият майстор, си мълчеше, но дядо Добри отговаряше, вли-
заше в разговор с тях. Но след някой ден омръзна ли му, дру-
го ли нещо стана, не знам и... появи се оня голям пирон в паз-
вата му. Ние на гвоздеите викаме пирони. Голям, ама голям!
Машината ли във фабриката е хлъцнала нещо, та от два един
направила, ама имаше повече от трийсет санти.

Та с този пирон много смях падаше. Мереше дядо Добри
акъла на хората с него. Ами тъй, дойде някой, погледа, за да му
мине времето, па току реши да се намеси с някакъв съвет, поч-
ти винаги ненужен за майсторите. И точно тогава дядо Доб-
ри ще извади грамадния пирон и ще го насочи я в някоя тънка
дъска, я в някое хилаво бичме. Оня веднага ще реагира:

– Ей, ще спукаш дъската бе!
Друг пък:
– Та с този пирон ли ще ковеш?!
Майсторът мълчаливо скриваше пирона в пазвата си,

взимаше друг, вече нормален, и си гледаше работата. Ние в на-

181



чалото наблюдавахме тези сцени усмихнати, но след време с
глас се смеехме на хитро измислената уловка. Взехме да чакаме
с интерес такъв род посетители. Защото имаше и други – ид-
ваха да помагат за час-два, но пред тях пиронът не играеше.

Един ден на скелето се качи Геро Сербеза. След първата
реплика още ние с бай Крум си намерихме работа около него.
Правехме се уж, че той въобще не ни интересува, ама очите
ни все в майстора. Не си спомням вече Геро какво рече и...
дядо Добри бръкна в пазвата. Насочи пирона в едно тънко
бичме... Нищо. Геро гледаше с интерес, но мълчеше. Тогава
майсторът за първи път се усмихна, седна на гредата и рече:

– Ей, Геро, сега ще ти кажа колко време...
Да, ама Сербеза припряно го прекъсна:
– Забий първо пирона, па тогава казвай!
Този път с бай Крум прихнахме направо в лицето му.

Едва ли не го помислихме за по-умен от другите, пък той...
– Какво се хилите бе? – озъби  ни се Геро. – Добър майс-

тор може да го забие, без да пукне дървото!
Усмивката изчезна от лицето на дядо Добри. Рамената

му помръднаха нервно. Той наведе очи и огледа внимателно пи-
рона, сякаш за пръв път го виждаше. След това – бичмето.
Стана, обърна пирона обратно, взе теслата и внимателно
притъпи острието му с няколко леки удара. После удари ня-
колко пъти дървото точно там, където смяташе да го про-
бие. Дървесината измени своя вид – леко се сплеска. Тогава нап-
люнчи с уста пирона, клекна на коляно и го насочи в предва-
рително определената точка. Вдигна теслата и отмерено за-
почна да нанася точни слаби удари по главичката му.

Това чудо да влезе, без да спука дървото?
Удар след удар, минута след минута... Дори и аз разбрах, че

и най-малката неточност ще бъде фатална. Дървото набъбваше,
пращеше сякаш, но пиронът се промъкваше. И ето го, най-после
се показа от другата страна, без да спука тънкото бичме.

Дядо Добри вдигна глава и погледна Геро. Оня сияеше:
– Аферим, майсторе! Те това е работа! – След това се

обърна към нас двамата и ни се изплези.
Старият майстор не обели дума. Отново седна на гре-

дата и бавно запали цигара. Ръцете му леко трепереха.
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НА ПЪТ

– Моля ви, почакайте само една минутка! Ето го, тича.
– Момичето беше отворило вратата и умолително гледаше
шофьора на автобуса.

– Затворете вратата, ако обичате! Студено е  – обади
се мъж с прошарени коси.

В този момент в автобуса влетя младеж с китара в
ръка и скреж по отскоро наболите мустачки.

– Готово! – провикна се момичето и колата потегли към
планината, която, учудена и самотна, посрещаше снежната ви-
елица. – Отивай на последната седалка, там ти пазим място.

– Ама вън е едно кучешко време – само за екскурзия...
– В хижата е топло, бъди спокоен.
Освен групата младежи, в автобуса пътуваха още някол-

ко мъже и жени на различна възраст. Всеки от тях таеше своя
грижа в душата си, която го бе накарала да напусне топлата
стая и да потегли на път.

Пътуването вървеше бавно. С книга човек можеше да
забрави някой час, но лошият път налагаше да се прекъсва на
най-интересния момент или да се препрочитат редове по ня-
колко пъти. Не идваше и сън. Вятърът ръмжеше като тигър,
по невидими пътища нахлуваше вътре и пронизваше пътници-
те. От почернялото бездънно небе сякаш сипеше някаква сит-
на и невидима мъгла, която караше хората боязливо да гледат
през прозорците и да се ослушват внимателно.

– Какво се умълчахте такива? – разцепи тишината шо-
фьорът. – Хей, китариста, вързани ли са ръцете ти?

Младежите се оживиха. Един от тях запя някаква весе-
ла песен и очите на останалите като обективи се насочиха
към него. Песента забърза, сякаш да прогони студените мисли.
Китарата в началото се обади плахо, но след време подчини
гласовете на своята воля.

Мъжете сбръчкаха чела, а жените повдигнаха вежди от
изумление и почуда, когато едно от момичетата започна да иг-
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рае някакъв седнал танц. Останалите запляскаха с ръце и за-
мъглиха и без това забуления текст на песента. Следващата
песен, закачлива със своите целувки, бързо породи в душите на
останалите пътници онова чувство, което превръща друже-
любността в неприязън. Те не се стараеха да го прикрият зад
мълчанието.

– Нямат никакъв срам младите хора сега.
– Какъв ти срам с тези червени нокти?
Една свита женица се обърна назад и промълви сякаш на

себе си: 
– Боже, боже, такива ли бяхме ние...
Планината бавно се приближаваше, притисната от нис-

кото небе. Вятърът неудържимо караше снежинките да тан-
цуват объркано.

Автобусът захърка и спря.
– Тази пък сега каква е? – изръмжа шофьорът.
Понечи да запали отново мотора – повреда. Слезе. Сту-

дът го задави. Отвори капака и недоверчиво затърси. Пътни-
ците застинаха в напрегнато очакване. Китарата млъкна.

– Само това липсваше... Тук няма никакво движение, а в
този студ човек може спокойно да замръзне.

Наоколо стърчаха побелели островърхи ели и разглежда-
ха отвисоко сгушените пътници.

Двама мъже слязоха да помогнат нещо на шофьора, но
след пет минути се върнаха посинели от студ.

– Шофьорът обърка нещо.
– Накара онези отзад да пеят, заплесна се и ето ти сега.
Свитата женица плахо прошепна:
– Боже, дано го поправи, че тук едва ли ще осъмнем.
Китаристът откачи китарата от рамото си и бутна

седящия до него.
– Попе, да надникнем, а?
Попето неохотно се изправи, извади от чантата си

шише с вино и двамата тръгнаха между седалките.
– Остава само тези да се напият...
Шофьорът търкаше измръзналите си ръце. Попето про-

тегна ръка.

184



185

– Пийни, може да те сгрее малко.
– Остави, това не е за мен. – Помълча. – Няма да тръг-

не – погледна часовника си. – Вижте какво, момчета. Аз ще
отида до Семково, но ще закъснея. Далече е. С този маркуч из-
точете бензин и напалете огън. След малко колата ще изсти-
не и вътре хората ще измръзнат.

Тръгна с големи крачки. Попето сложи шишето в ръце-
те на китариста.

– В чантата имам още едно. Който иска, нека се сгрее.
И пейте, чу ли? Аз отивам с него. – Затича и на завоя го нас-
тигна.

Китаристът сгуши глава в раменете си и затъпка сне-
га нагоре по пътя хем да се сгрее, хем да види дали пътечката
е наблизо. Женски писъци го завъртяха обратно. Видя, че ав-
тобусът бавно се връщаше надолу. Настигна го, но преди да
отвори вратата на шофьора, друг младеж беше на волана. Зад-
ницата неохотно се насочи към брега и се удари в него. Авто-
бусът потръпна виновно и спря.

Пътниците се изсипаха вън.
– Къде е шофьорът?
Китаристът вдигна ръка, прикова погледите и прогони

въпросите. Обясни.
Когато огънят притегли успокоените хора в кръг, той

се усмихна на другарите си:
– Ха сега, всички заедно с мен!
Над смълчаната стихия екна: „Вихрен гордо се изправя.“
– Ех, младост, младост... – замечтано въздъхна някой.
След няколко часа пристигна друг автобус с шофьора и

Попето. Пътниците се прехвърлиха в него, за да продължат.
– Готово ли е? – Шофьорът бързаше.
– Чакай! – припряно се обадиха няколко жени. – Чакай

младите!
– Те пътуваха дотук. Пътечката за хижата е на сто

метра. – И потегли.
Мъжете сбръчкаха чела, а жените повдигнаха вежди...



МОЯТ РОДЕН КРАЙ

В човешката душа винаги има място за родния край.
Той е останал навеки там със сила и скромност, с велико мъл-
чание, със спомени, спомени... Където и да се намираме, в как-
вото и душевно състояние да сме, ние винаги усещаме живо-
то му присъствие.

Моят роден край...
Стоя пред оня вековен бор на Пашино бърдо и сякаш в

звънтящата тишина чувам стъпките на прадедите си, отек-
ващи към близката скала, заглъхващи в далечната история. По-
емам унесено по тях и те ме извеждат на яка твърдина, от-
където мога да обгърна с орлов поглед всички скъпи на сърце-
то ми места. Срещу ми, сгушена в подножието на Къркария,
е крепостта Цепина със своите тайни. Вдясно очите ми опи-
рат в навъсената Баташка планина, а най-вляво стърчи обез-
смъртеният от Вела Пеева Арапчал. Някъде по средата изпра-
вят каменна снага Милеви скали и със своето героично мина-
ло заключват малката котловина, в която се гуши и моето
Ракитово, родното ми селище.

Мълчат жалоните на родния край и приковават погле-
да, овлажнял от най-неподправените човешки чувства.

Малка катеричка е смутена от присъствието ми и с
къси прибежки, с нервни потропвания ми напомня да тръгна.

Пътят е горски, родопски. Вие неравна като времето
снага и открива пред очите ми нови чудни гледки. Ето го от-
дясно язовир „Батак“, окъпан от лъчите на пролетното слън-
це. Погледнеш ли наляво през пролуките надолу, ще зърнеш сра-
межливото Еленско краище. И... повече нищо. Гората те поглъ-
ща в своята хайдушка пазва, пълни гърдите ти с билков аро-
мат, с птичи песни, с някакво непознато спокойствие. Крачиш
умерено и точно когато ти идва да запееш, пред теб ненадей-
но се усмихва малка полянка. Тиха и нежна, създадена за почив-
ка. Скътала е и водица студена, и сянка дебела за горско чедо.
Присядам, прималял от чувства, и въздишка се отронва ей
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тъй, сам не зная от що – от сладка мъка, от чиста радост
или от мило преклонение. Тишината се превръща в музика, в
песен. И можеш да слушаш до безкрайност, ако разбираш сво-
бодните мотиви на горския здравец, ако си откърмен с волни-
те звуци на гордите борове.

Моят роден край...

20 март 1982 г.
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СРЕЩУ ПРЕДРАЗСЪДЪЦИТЕ – 
С ЧЕСТЕН ГЛАС

Нямам за цел да характеризирам конкретно човешки об-
рази или да обяснявам обществени явления. Подбудите ми са
далеч по-скромни: да се докосна до някои неща от нашата дейс-
твителност, които тровят ежедневието ни и за които всич-
ки носим вина.

Съгласен съм, че по-големите по длъжност и по дух
трябва да имат по-силно развито чувство и да носят по-го-
ляма отговорност, но наред с това съм убеден, че и редови-
ят член на нашето общество е длъжен да има свой дял и не
бива да се самоосвобождава, прехвърляйки вината другиму. Ос-
трите парливи размисли трябва да са честни. Само тогава те
пораждат буден граждански нерв, извиращ от човешкото дос-
тойнство.

Вървиш в своя трудов ден, гледаш, слушаш и не разби-
раш защо едни хора с болка критикуват, а други с ненавист
плюят около теб. Чудиш се – самочувствието, смелостта
или нахалството им е пораснало?

Идейно-граждански вълнения е имало и ще има винаги, но
те са значими само тогава, когато ориентири са водещите ис-
тини на епохата. А около нас има хора, чиято водеща исти-
на е: не е важно колко работиш, а каква заплата получаваш.
Или – не е важно какво вършиш, а какво говориш. Пък и тази
– гледам аз да съм добре, пък на другите... Защо се чудим то-
гава, че съществува анонимност, че ни залива подмазване, че
има кражби. Факти, факти! – ще каже някой, настръхнал не
от възмущение, а от страх да не би пък случайно той да е
разкрит. Факти нямам, защото не са много тези, които смя-
тат за кражба разпиления цимент на обществения строеж.

Факти нямам! Защото почти никой не смята недос-
тойно подмазването пред своя началник. Факт ли е ширнала-
та се лъжа, покорила дори някои ръководители, ползващи я за
връзване на плана например. Факти нямам. Освен един – об-
ществената болка в душата ми. Нея споделям.
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Всяка дума, всеки въпрос, всяка критика е вярна и значи-
ма, когато извира от грижата. Но грижа не за своето, а за об-
щото. Иначе се изкривява и превръща в еснафска клюка, в кле-
вета. Кой не е очернян от нейния въглен? И кой търси смет-
ка на клюкарите, на клеветниците? А те са онова племе, един-
ствено способно с усмивка да тържествува над човешките
сълзи.

Кой да ни разчисти пътя от тези морални недоносче-
та? „Мълчи народа“ – гневно въздъхна Ботев някога, въпреки
че тогава народът влачеше окови. Сега? Нима трябва друг да
ни освобождава от моралните злини, след като носим и тях,
и лекарството против тях в душите си?

Стана ми болно, когато наскоро чух, че някъде на Запад
споделили за нашия народ: „Яде на гробовете на своите мър-
тъвци.“ Като всеки българин съм защитавал нашите истини,
здравите им корени. Тази как да защитя, когато коренът Ӝ се
намира в невежеството, в попската догма? А не искам някой
да ме съди, че не съм ял на чужд гроб и че не желая някой да
яде и на моя. И не го правя заради западните коментатори.
Просто съм убеден, че истината и религията са две различни
неща. А в това не са убедени още далеч-далеч не случайни хора.
Смешното тук се преплита със страшното, вярата – с недо-
верието.

Ако някой смята, че споделените мисли не са общова-
лидни, нека вземе перото и с достойнство опровергае казано-
то. Друг може да ме подкрепи и допълни, ако приеме, че подо-
бен разговор би допринесъл за нравственото израстване на
днешния човек.

22 юни 1982 г.
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ЗА ЖЕНАТА – ПОКЛОН 
И КИТКА ЦВЕТЕ

Половината човечество е Тя. Жената. Има способност-
та за останалата мъжка половина да бъде всичко. Всичко, из-
пълнено с очакване и изненади, с големи различия. Ето защо за
един е волна като вятър, за други е вода, която разтрошава
ледовете, трети я сравняват с кипналото вино. Покорна или
непокорна, скитница или будуваща при семейното огнище, лю-
бима или омразна, тя изпълва неотменно мъжкото съзнание със
своята същност, със своята неповторима природа. Различна в
своята омайваща сила, тя оформя различни мнения за отдел-
ните индивидуалности, плаващи понякога от полюс до полюс.
Но тя, жената, има и една втора страна, една втора природа,
наситена с покоряваща сила, с подкупваща всеотдайност.

Майка!
Свещена дума, пред която и най-коравите мъжки глави,

ако са човешки, се свеждат в поклон. Свещена дума, съхрани-
ла нашата признателност към създателката на живота. С
крила на орлица и нокти на лъвица брани тя рожбата си, от-
дадена на майчинското чувство, непознато за другата полови-
на на човечеството.

Майка!
Жената може да воюва за право на живот и щастие,

може да се бунтува срещу еснафската ограниченост, може да
отстоява правото си да обича, да бъде млада, да даде прос-
тор на чувствата си, да се увлича по различни житейски пъ-
тища, може да копнее, да ликува, да лудува...

Майката обаче – тази преобразена жена, е буйна и не-
удържима само в едно: в стремежа си да съхрани и ощастли-
ви своята рожба. Майката – тя е изпълнена с вечна жажда
да опази детето си от всичко горчиво около него. Страда-
ние и болка, безумие, смелост и горчиви изпитания не зна-
чат нищо за нея, щом е за благото на рожбата Ӝ, щом е в
името на живота.
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Майки, майки!
Млади и стари, някои с надежди сладки, някои с черни

забрадки. Нека нашият поклон ви стопли в празничния ден.
Жени и любими!
Нека китка цвете сгрее душата ви, щом сте породили

в мъжкото сърце с красивите си чувства високи стремежи.

5 март 1984 г.
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Въпрос:
Да я кара през просото 
кой ли би посмял,
ако го е сял?!

Едно от многобройните си социологически проучвания
българският учен Иван Хаджийски прави върху един шоп, селя-
нин от софийските села, някъде в полите на близката плани-
на. Натоварил шопът магаренцето си с дърва и тръгнал за па-
зара да ги продаде, та да върже за някой ден двата края в оне-
зи трудни военни години.

– Колко пари ще вземеш за тях? – попитал младият учен.
– Различно – пазар е това. Ако имам хубав ден, може и

петнадесет лева да взема – отговорил шопът.
– Повече?
– И повече мога да взема, но няма кой да ми даде пове-

че. Дърва са, не е злато, я! – подсмихнал се под мустак селя-
нинът, приел разговора като голямо уважение към неговата
личност.

– Добре – продължил Иван Хаджийски, – аз веднага ти
давам двадесет лева, ако хвърлиш дървата от тази скала в
дерето.

Помръкнало лицето на дърваря, отказал парите на уче-
ния и разочаровано заключил:

– Аз те мислех за учен човек, пък ти си бил откачен.
Подминал с магаренцето си и оставил младия социолог

със своите мисли, родили по-късно книгата „Бит и душевност
на нашия народ“.

Случката цитирам по памет, не претендирам за автен-
тичност на диалога, но и така изводът сам се налага: бълга-
ринът по онова време иска трудът му да бъде добре заплатен
– спори, пазари се дори, но никога не е съгласен той да отиде
нахалост.
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И се питам, останала ли е тази забележителна черта в
нравствеността на съвременния труженик? Не допускаме ли
ние в нашата динамика да се изроди донякъде социалната фун-
кция на труда? Да, той и сега създава блага, и то много по-го-
леми, той и сега е заплатен, и то много по-добре. Но ако сло-
жим честно ръка на гърдите си, ще признаем, че много от нас
биха хвърлили дървата в дерето, щом те са заплатени и ние
– обезпечени. А трудът нахалост?

Не се наемам да правя изводи по този въпрос, но бих
приканил читателите да помислят възпитаваме ли отговор-
но отношение към труда у нашите деца, или безотговорно
подминаваме този важен въпрос. Защото ако един труд е на
почит само в икономическо, а не в нравствено отношение,
това вече не е добре. И ако така стоят нещата, то след вре-
ме в дерето ще отидат не само дървата...

8 септември 1986 г.
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ТОЙ Е ДО НАС

Живеем ние, хората, своя живот, стремим се да пови-
шим интереса към самите себе си, към себепознаването, осъз-
наваме стремежа си да открием средство против самотата,
против отчуждението и обезличаването. Понякога ни е труд-
но, някои дори не успяват, но най-често изплуваме в сложната
житейска борба и усмивки цъфтят по лицата ни в такива
сладки мигове.

И точно тогава почти забравяме онези, които поняко-
га този свят ни изпраща като посланици – добрите хора. Те
незабележимо са били до нас, възродили са в трудния миг ро-
мантиката в отношенията между хората, помогнали са ни
тихо – с добра дума, с разбиращо съчувствие, с вдъхната сме-
лост, с човешки оптимизъм. Били са наше рамо, наша опора,
наша надежда и вяра. И когато отново стъпим на краката си,
те могат също така незабележимо да се оттеглят, без да смя-
тат, че им дължим отплата, защото тяхната мисия е да
сеят хармония в света на хората.

Той е до нас, до всички нас. До нашите болки, неприят-
ности, нещастия. Той е живото доказателство за величието
на човешкото сърце, солта на живота, радостта на света.
Нека всеки поема навреме подадената му ръка, защото с нея жи-
тейският път е по-лек и човешката душа – по-слънчева.

Добрият човек. Той не иска от нас нищо друго, освен да
му върнем частица от обичта, от любовта, от добротата, с
която ни е облагородил безкористно. Такава е отплатата, ко-
ято той заслужава и която ние сме длъжни да му дадем.

1 април 1989 г.
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ПРЕДИЗВИКАН КОМЕНТАР

Никога материал във в. „Родопска твърдина“ не ми е
създавал такова тягостно настроение, както това направи
„БЯХ РАЗОЧАРОВАНА“ на члена на БСП Катя Ташева в бр.
19 от 16 май т.г. Не съм очаквал тя да бъде очарована от
първия митинг на СДС в Ракитово. Не. Смути ме бликащата
злоба в думите Ӝ, породена от това, че има хора, които не
мислят като нея. И затова е разочарована. А когато вие, чле-
новете на БКП (БСП), на множеството митинги в последни-
те 40 години говорехте глупости от рода на тази, че НРБ е
високоразвита аграрно-икономическа държава, и ние, различно-
мислещите, си мълчахме и траехме, вие очарована ли бяхте,
др. Ташева?

За кой ли път ни се напомня датата 10 ноември с вни-
мателното „нека не забравяме тази дата“. Ние не я забравяме,
др. Ташева, бъдете спокойна. Та нали вие именно след нея ни
разрешихте да говорим спокойно, да изкажем истинските си
мисли. Но вие също не забравяйте, че нас ни имаше и преди
тази дата, мълчащи и споделящи вашата грешна политика, за-
щото беше страшно, бяхте страшни. Дори и сега ти казваш
в гореспоменатия материал, че „Долу БСП“ е недемократич-
но, че то е проява на нов вид тоталитаризъм. Ами да вика-
ме тогава всички заедно „Да живее БСП!“, както години на-
ред викахме в 99% „Да живее БКП!“. Това демократично ли е?

Ние не издигнахме лозунга „Смърт на комунистите“,
вие защо го споменавате, нали вече сте социалисти? Не рове-
те в миналото, защото ако разровим, не знам чии лозунги ще
се окажат по-недемократични...

Не ми се ще да ви атакувам като журналист, но като
лошо мислещ член на БСП няма да ви пожаля. Думите тряб-
ва да се изтеглят, иначе е лошо.

Цитирам: „Не мисля, че всичко в този 45-годишен период
е за отричане, за охулване – това значи да отречем и себе си,
живели и формирали се като личности точно в тези години.“
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Глупост. Пълна глупост! Та нима древногръцкият роб
Езоп отричаше себе си, заклеймявайки робството? A вашите
кумири Ленин и Димитров отричаха ли себе си, когато отри-
чаха стойностите на времето, в което са се формирали? Не,
др. Ташева, не е така. В Ракитово има и мислещи читатели,
нищо че не са членове на БСП.

Смутена сте, че между нас имало хора, натрупали капи-
тали от незаконна търговия с дървен материал. А между вас
няма ли? Смутена сте, че ние не всички сме „невинни агънца“.
Така е. Между нас има и крадци, и пияници, и затворници. Ние
знаем това и, бога ми, не ни е много приятно. Но питам –
къде да са, щом не са при вас? Нали и те са хора? Пък и знае-
те ли – щом вашата партия се поправи за един ден (10 ноем-
ври), защо не повярвате, че и те могат да се поправят...

Задава ли си някой от опозицията въпроса защо един
милион остават верни на червения цвят, защо не се отказват
от своята партия?

Аз си задавам този въпрос. И му отговарям! Защото
властта ги привлича като магнит.

Нека си пожелаем успех на изборите, др. Ташева, нека си
пожелаем толерантна борба (и материали от рода на твоя и
моя повече да няма), но ако изгубите изборите вие, тогава ще
се убедите, че съм прав.

И последен цитат: „...цялата стогодишна история на
БКП, днес БСП, е неопровержимо доказателство за това как
членовете на една партия могат да вярват в нейните идеи.
А за останалите – ще видим след сто години“.

Не разбирате ли, че това не е никакъв плюс, др. Таше-
ва? Та вашата вяра мина и през Сталин, и през Живков. Не е
плюс да вярваш сто години в нещо, което е невярно. Така че
не пожелавай и на нас същото. Не след сто, а само след 5-10
години ние искаме да докажем на този изстрадал народ, че де-
мокрацията е истинското му бъдеще. Иначе той и на нас
няма да повярва, както не вярва на вас. А аз, повярвай ми, ува-
жавам вярващите. Но вярващите в правдата! Останалите
смятам за заблудени.

31 май 1990 г.
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НЯМА НЕПОПРАВИМИ ДЕЦА

Всяка сутрин, когато мракът избледнява и стъпканият
здравец мирише най-силно, когато върховете на могъщите бо-
рове посрещат зората, тръбата събужда възпитаниците на
ТВУ „Максим Горки“, изправило красива снага в недрата на Ро-
допите край град Ракитово.

Всяка сутрин вече цели 20 години.
В училището работи– от основаването му досега, учи-

телят Ангел Узунов. Цели 20 години. От тях 15 като дирек-
тор...

Началото се гуши някъде в есента на 1953 година. Пе-
дагогическият стаж е още малък, младият учител вдъхва до-
верие и е назначен за директор на новооткритото ТВУ. Още
тогава той разбира, че всекидневният смисъл на живота на
възпитаниците трябва да се превърне в стремеж, в мечта
за нещо ново, хубаво и примамливо. Огъня на педагогическо-
то изкуство в неговата душа улавят ония, които разбират,
че той няма друг подтик в своята работа освен любовта
към децата. Дни и нощи произведенията на големия педагог
А. С. Макаренко му доказват една вече осъзната истина: пе-
дагогическият работник трябва да притежава достатъчно
творческа сила, за да накара възпитаниците да му се дове-
рят. А лесно ли е да върнеш на обезверения вярата в добро-
то?

Момчетата са обикновени, но с груби навици на една
среда, дала на живота им престъпен отблясък. Те пристигат
в училището, дръзко самоуверени в своето право на призна-
ние, шумни в своите претенции, уверени, че престоят им в
училището няма да продължи повече от 2-3 дни, ако не са
удовлетворени. Бягствата са всекидневие. Отначало бягат
само учениците...

Някои учители виждат новата работа като хаос, в
който се загубват, който не могат да овладеят, не могат да
подчинят на една творческа идея. И напускат. Бягат... Идват
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други. Някои се уморяват от напрежение и също напускат. За
да остане в педагогическия колектив на училището днес само
той, единствен от първите, който 20 години намира верния
път към душите на „трудните“. Намира го и неговият жи-
вот заприличва на чудна повест за човек, който постоянно
търси, работи упорито, вярва в децата и безпределно ги оби-
ча. А тази обич ги пленява безвъзвратно.

Още помня Новата 1958 година. Жена му беше в роди-
лен дом в София, той празнуваше заедно с колегите си и уче-
ниците. И никой от нас не можа да разбере, че по средата на
тържеството беше получил телеграма със страшна вест за
смъртта на първата му рожба. „Защо с моята мъка трябва-
ше да развалям празника на момчетата?“ Колко ли сили тряб-
ват за това?

Своя личност, своя съдба има всеки учител. Ала истин-
ското величие на учителя е да направи своя съдбата на нуж-
даещите се от него. Както той...

И сега още спи с учениците, когато е необходимо, хра-
ни се с тях, когато трябва, играе, но неотстъпно воюва с
онези, които се мъчат да представят мъждукащото пламъче
на своята душа за небесен огън. Напипва с неподражаемо майс-
торство най-нежните, макар и дълбоко скрити струни на
детската душа и те зазвучават по нов начин. „Непоправими
деца няма!“ С тези думи закриваше бурните педагогически съ-
вети в миналото, които продължаваха понякога до полунощ.
Някои се опитваха да спорят, но той беше непреклонен. Ня-
кои го обвиняваха – не се страхуваше и воюваше до последна
възможност за всяка детска душа. Защото вярваше в тържес-
твото на доброто!

Успехите в училището дойдоха закономерно: изчезнаха
кражби, секнаха бягствата, появи се магазинът без продавач
(цялото население на Ракитово се извървя да види това
„чудо“), завоювано второ място на окръжен преглед на худо-
жествената самодейност (естрадният колектив на училище-
то се състезаваше редом с колективи за възрастни), за да се
стигне до второто място на Националния туристически съ-
бор на ТВУ от цялата страна през миналата учебна година.
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Тези и още много други успехи прерастват в традиция, пускат
дълбоки корени в живота на училището.

И също тъй закономерно се появиха белите кичури в ко-
сите на „най-стария“, резултат от това, че изчезнаха много
черни петна в стотици детски души.

Добра памет и остра наблюдателност трябва да има
всеки учител, но тези негови качества, това негово умение
„да върши горчиви неща по сладък начин“ граничи с таланта.

По време на заседание на учителския съвет през 1968 го-
дина в стаята влезе млад мъж. Поздрави и се усмихна:

– Аз съм бивш ученик от вашето училище. Може ли ня-
кой да ме познае?

– А ти можеш ли позна учителите? – попита другарят
Узунов.

– Познавам вас, другарю директор. Други няма от тога-
вашните.

Имаше още двама, но взаимно не можеха да се познаят.
– Че как да не те позная, Василе... Петров Илиев от

град Варна. Живееше на улица „Акация“ 32. Завърши при нас
седми клас през 1954 година. Защо не се обади толкова време?

Спомням си, когато постъпих на работа в училището
преди 15 години. Бях много млад. Дълго беседва с мен – въве-
де ме в работата. Показваше ми, че на децата трябва да се
вярва, че отрицателното у тях може да бъде толкова поучи-
телно, колкото и положително. След няколко дни ми предсто-
еше първото нощно дежурство. Даде ми точни указания. Ве-
черта се вълнувах, тръпнех от някакви смесени чувства.

Когато нощта изтече, за да регистрира моя първи ус-
пех, аз го видях призори да излиза от дирекцията. Цяла нощ бе
стоял там, готов всеки миг да ми се притече на помощ. И
сега не се е променил – винаги весел и общителен с младите
колеги, винаги готов да посъветва, да покаже, да помогне. Ви-
наги верен на себе си.

Преди няколко години го помолих да ми разкаже за свои-
те грешки. Знаех, че той като всеки човек ги има, въпреки че в
неговата работа ние трудно ги забелязваме. В началото свъси
вежди, а след това горчиво се усмихна: „А ще имаш ли толкова
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много време да ме изслушаш? Правил съм много грешки, но една
ще ми тежи цял живот – като млад директор ударих ученик...“

Още дълго беседвахме върху същността на педагогичес-
ките грешки – разликата между творческите и другите. А за
отличията: грамоти, значки, медали, орден „Кирил и Мето-
дий“, придобит клас-квалификация, той никога и с никого не го-
вори, защото и нему е присъща скромността на онези творци,
които работят по призвание, за да изграждат новия човек.
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ДВЕ ПАРЧЕНЦА ТЕБЕШИР

В училището ни пристигна малко момче от Бургас. Ха-
рактерът и броят на противообществените прояви, извърше-
ни от него, отрано го бяха определили като „тежък случай“.
Строгостта на режима при нас не му пречеше да трупа нару-
шение след нарушение и... да изтърпява наказание след наказание.

В този ден бях дежурен. Топлото есенно слънце беше
прогонило през голямото междучасие всички ученици на двора.
Разхождах се по коридора и чух, че в една от класните стаи
някой тихичко и много хубаво пее. Открехнах вратата. Беше
новият ни ученик. Седнал на мястото на учителя, той пее-
ше и ритмично потупваше с дланите на ръцете си по катед-
рата. Приближих незабелязано.

– Хубаво пееш – усмихнах се аз.
„Вечният нарушител“ скочи, готов да понесе следващо-

то наказание.
– Две тебеширчета играят, другарю...
Едва сега отгатвах неговото истинско занимание. Той

беше поставил вертикално на катедрата две парченца тебе-
шир и те „играеха“ някакъв причудлив танц под неговия ри-
тъм. Нещо ме стегна за гърлото. Виждах, че от дъното на
покварата детската природа все пак намираше начин да пока-
же своята същност. Естествената моя реакция беше да го по-
галя по главата.

След този случай момчето постоянно ме търсеше и ми
изпя десетки песни. Това не беше отбелязано в неговите доку-
менти, затова пък „наказанията и поощренията не му влияят
положително“ – се подчертаваше в тях. Никой не знаеше, че
може да пее, и то никога не бе пяло пред публика. Сега пее. И
другарите му го слушат с интерес. Намаляха лошите прояви.
Светкавичен възпитателен ефект? Нищо подобно. Просто
вече имаше по-малко време за лоши постъпки – част от него
отнеха репетициите. За да не ме храни с илюзии, след някол-
ко дни жестоко разби носа на свой другар за една цигара.
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– Защо се биеш! – учудих се аз. – Обичаш музиката, оби-
чаш да пееш – значи си добро момче. – За първи път той на-
веде глава с разбиране и с боязливо промъкващо се съжаление за
случилото се.

Как ще продължи правилното развитие на този ученик
и дали въобще ще продължи, още не мога да кажа, но съм си-
гурен, че то вече започна. Започна от две малки парченца те-
бешир и от една тихичко изпята песен.
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НЕОЧАКВАНИ ПОДАРЪЦИ

Нашето училище е трудововъзпитателно и момчета-
та са на възраст между 12 и 19 години. Повечето от тях са
били правонарушители и при нас се настаняват с присъди,
които не могат да изтърпят в затвора, тъй като са непъл-
нолетни.

Такова момче беше Васил. Пристигна в училището ни
през октомври и постъпи в пети клас. Прегледах досието му,
но то, както всички други, беше непълно копие на една далеч
по-богата биография. В досието винаги липсва най-важното –
душата на детето. Разбрах, че Васил е бил крадец-джебчия, и
то доста способен. Повиках го при мен:

– Васко, тук са те нарисували като опасен крадец. Исти-
на ли е?

– Беше истина.
– Защо беше...
– Защото, когато ме съдиха, реших, че повече няма да

пипам.
– Хубаво си решил, но дали ще го изпълниш?
– Това още не зная.
След няколко дни вече, без да го викам, той сам дойде

при мен.
– Другарю възпитател, задигнаха ми огледалцето. Та баш

от мен ли?...
Помъчих се да го успокоя. Напоследък в училището ни

се извършваха редица дребни кражби. Изчезваха огледалца, гре-
бенчета, снимки и други дреболии.

След няколко дни Васил пак дойде.
– Сега пък си познаха портфейла ми. Крадлив народ,

брей!
– Зная, Василе. Кажи сега какво да правим.
Той ме погледна право в очите и отсече:
– Ти си възпитател, ти знаеш. – И излезе...
Направих събрание с момчетата от моята група.
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– Който – казвам – бъде заловен, че присвоява чужди
вещи, ще бъде предложен пред директора за лишаване от зим-
на ваканция, ясно?

Обсъжданията започнали след моето излизане.
– Който краде, да се крие добре, че няма ваканция!
Друг:
– Както и да се крием, все ще пипнат някого, ама ни-

какви оплаквания не трябва да има до Нова година.
И така продължили все в същия дух.
Директорът, от своя страна, направи събрание с цяла-

та дружина и обяви моето предложение като решение. И... оп-
лакванията престанаха. Пък и наближаваше Нова година. През
това време беше заловен само един крадец – Димитър от VI
клас.

И пристигна Нова година. Събрахме се в столовата
учители и ученици заедно с директора и зачакахме Дядо Мраз.
Това трябваше да бъде Ангел – ученик с добри артистични
способности. Пристигна той и се изправи до елхата с чувал
подаръци. „Старческият“ му глас проехтя:

– Момчета, сега ще раздам подаръци, но не на всички. По-
даръци ще получат само най-заслужилите. Искам обаче честна-
та ви дума, че всички ще развиете подаръците си едновремен-
но, по мой знак.

Столовата екна от дружен вик: „Честно!“ Раздаде ги
той и викна с последния подарък в ръка:

– Подарък получава и другарят директор.
Столовата гръмна от ръкопляскания.
– Отваряй! – викна Дядо Мраз и множество хартийки

нападаха по земята. След това настъпи огромна тишина. По-
лучилите подаръците държаха в ръцете си всички откраднати
вещи от октомври месец насам. Дядо Мраз не им даде да се
опомнят. Свали брадата си и скочи на една маса. За общо
учудване на учителите това не беше Ангел, а моят Васил.
Този път говореше тихо, но всичко ясно се чуваше:

– Другари, циркът свърши! Всички откраднати вещи се
намират в ръцете на самите крадци. Моля веднага да бъдат
върнати на собствениците.
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Момчетата като хипнотизирани изпълниха нареждане-
то. И пак Васил:

– А сега, моля, другарят директор да покаже своя подарък.
Директорът излезе напред и започна да чете от няка-

къв лист:
Молба

до нашия директор
от всички така или иначе, срамно

или несрамно крадци
Др. директор,
Молим да не бъдем лишени от право на зимна ваканция, като

занапред обещаваме никога да не крадем вещите на другарите си.
Честната си дума ще дадем веднага щом свършите с четенето.

Подписването още невъзможно.

Директорът свърши. Тишината наруши пак Васил:
– Да дадем ли честната си дума, другари?
За втори път столовата екна: „Честно!“ Директорът

се засмя – значи лишени от ваканция няма да има.
Какво беше станало? С удивително майсторство Васил

е следил крадците и още тогава е изземвал откраднатите вещи
на „съхранение“ до Нова година. Само който познава нашата ра-
бота, може да подозира каква грамадна работа беше извършило
това малко момче. Гледах всичко и бях щастлив, че това е мой
ученик, макар и още нов.

Някой ме докосна по рамото. Това беше Васил.
– Когато дойдох при вас за първи път, вие ме попитах-

те дали ще изпълня решението си да не пипам повече... Ще го
изпълня!

Гледах го с безкрайна благодарност и вярвах, вярвах!
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НЕДОВЕРИЕ КЪМ ДОВЕРИЕТО

Възпитател съм в трудововъзпитателно училище от
дълги години. Практиката стократно ме е убеждавала в сила-
та на макаренковската вяра в човека, в неговите сили и въз-
можности.

Преди няколко години в моя клас пристигна нов ученик.
Турче от Шуменско. Доведе го баща му. Беседата на баща му
с директора на училището беше кратка:

– Ти директор?
– Аз.
– Аз баща. Ти баща ставаш.
При тези думи човекът извади от раницата едно дълго

въже, хвърли го в краката на директора и посочи близкия бор:
– Те ти дете, те ти въже. Или човек, или беси! Лошо

пес...
Удари сина си по главата и си отиде.
Тахир, така се казваше момчето, заживя при нас без же-

лание. Чувствах, че всеки момент може да избяга от училище-
то. А от документите му ясно личеше, че е виртуозен кра-
дец. Всяко бягство би донесло неприятности на него и на учи-
лището. Говорихме надълго и нашироко. Главното, на което
държеше Тахир, беше:

– Баща ми не ме смята за човек, та вие ли? От мене чо-
век не става.

Случаят беше тежък. Пред мене стоеше 15-годишен
юноша, изгубил доверие навсякъде и във всекиго. Не вярваше
на никого, дори и на себе си. Не беше много трудно да уста-
новя, че детето вътрешно се бунтува против така стекли-
те се обстоятелства. Това като начало ми беше достатъчно.
Добре разбрах, че оттук трябва да започна, за да внеса корек-
ция в неговата реплика „От мене човек не става“. И той ста-
на човек. Как – няма да обяснявам. Много неща използвах. Беше
добър борец, при нас стана още по-добър. Започна по мое же-
лание да ми помага да уча турски език. И много други неща, с
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които го накарах да повярва, че и той може да бъде полезен
било на мен, било на класния колектив. Но ето с какво недо-
верие прие доверието, което се стараех да му оказвам.

Когато пристигне нов ученик в училището, в първите
дни той се намира под непрекъснат контрол от страна на ста-
ри възпитаници. С това искаме да предотвратим евентуален
опит за бягство. Контролът беше таен, но Тахир успя да го
види. Веднъж дойде сам.

– Другарю възпитател, аз няма да бяга. Мен не иска сле-
дят вече.

– Да ти вярвам ли, Тахир?
– Вас не лъжа никога.
– Аз знам, че мъжете не говорят празни приказки.
От този момент Тахир престана да бъде наблюдаван.

На следващия ден пристигнах на работа и проверих: той беше
в училище. Отдъхнах си с облекчение, но се улових, че още не
му вярвам. А момчето беше заслужило друго отношение. В из-
блик на някакво чувство на виновност го извиках:

– Тахир, аз вчера не ти повярвах, че ще останеш в учи-
лището.

– А сега?!...
– Сега наистина вярвам.
Някаква сянка премина през лицето му. Може би го оби-

дих. Само след два часа той избяга. При мен се яви група от
командирския съвет, натоварена със задача да преследва бегъл-
ците. Искаше разрешение да тръгне. Аз не позволих. Влязох в
разрез с правилника на училището, но казах:

– Той няма да избяга!
Явно рискувах, но осъзнавах и своята вина. Чрез своето

недоверие създадох неговото. Но аз бях честен и той не може-
ше да не разбере това. Тахир се върна след четири часа и сам
ме намери.

– Не ме гониха – върнах се. Ако мен гонили – никога не
хванат. Сега може да накажете, но поне вече знам – вярвате.

Гледах това момче и се радвах. Още една битка беше спе-
челена. А можеше и да избяга. Нали немалко са бягали. Но аз ви-
наги помня едно правило, което е валидно не само при правосъ-
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дието: по-добре да оправдаеш десет виновни, отколкото да
осъдиш един невинен...

Нашите ученици идват от масовото общообразова-
телно училище. Идват със своите педагогически характерис-
тики и от всеки ред лъха неприязън към непоправимия „руши-
тел“ на реда. Подобни изводи се правят и пред самите учени-
ци. Нека колегите учители знаят, че техните възпитаници са
сгрешили, но да не забравят, че при нас те идват не защото
са непоправими, а защото е възможно и трябва да се попра-
вят. И да им се каже. Защото няма по-прекрасно нещо от
това – да вярваш в човека, в неговото прогресивно развитие.

208



ОСТАНАХА ДЕВЕТНАДЕСЕТ

Наскоро в училището ни идва другарката П., която про-
яви интерес към нашата работа. Въпросите Ӝ бяха от онези,
които задават хора, убедени, че ние работим с покварени до та-
кава степен деца, че превъзпитанието им е почти невъзможно.

– Има ли порок, от който да е чист някой ваш възпи-
таник? Има ли низост, с която не може да се помири съвест-
та му?

Извади нова кутия с луксозни цигари, запали и ме покани.
– Не пуша...
– Вашите възпитаници сигурно не биха ми отказали –

подхвърли язвително тя.
Разказах Ӝ следния случай...
Преди няколко години в училището решихме да пред-

приемем решителна атака срещу най-разпространения порок –
тютюнопушенето. Най-напред престанахме да пушим ние,
учителите. Останалите мерки няма да изброявам, но резулта-
тът не закъсня – в училището останаха двама пушачи: учени-
кът от VII клас Тодор Г. и класният му възпитател Л., дъл-
гогодишен педагогически работник и още по-дългогодишен пу-
шач. И двамата се криеха от целия ни колектив. Веднъж ди-
ректорът извика Л.:

– В училището ни пуши само твоят Тодор. Опитай
това: създай му обстановка да не пуши 24 часа и след това
побеседвай с него за вредата от цигарите, за това, че трябва
да престане да пуши. Неговото твърдение, че не може да го
направи, ще бъде оборено от създадения факт.

На другия ден Л. и Тодор отиват заедно за риба до близ-
кия язовир. По пътя водят разговор все за „мъжката“ дума,
за това, че когато човек обещае нещо, трябва да го изпълни.

– Докато не хванем риба, никакво връщане. Храна и вода
имаме, събота е... и цигари си имам – не довършил мисълта си Л.

Но... рибата не вървяла. Нито в събота, нито през нощ-
та, нито в неделя до обед. През това време Л. намерил начин
да се отлъчи от въдиците, за да изпуши някоя и друга цигара. За
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ученика обаче това било невъзможно. И тъкмо когато дошло
време за предначертаната беседа, цигарите на Л. свършили. Пу-
шачът в такъв момент е психически неустойчив. И Л. започнал
да мисли как да отлъчи от себе си ученика, за да отиде да си
купи цигари. Магазин имало на час път.

– Хайде, Тошо, прибирай се в пансиона, че утре си на
училище, пък аз ще стоя, докато хвана. Нали така решихме?

Момчето отначало упорствало, но после тръгнало.
– Да взема поне раницата, и без това е празна.
– Добре, добре. Тръгвай!
Но неизминал и сто метра, Тодор се провикнал:
– Другарю възпитател, щях да ви оставя без стръв.

Ето, оставям я на този камък. Няма да се връщам, за да не се
върне и рибата.

Решението било оформено. Щом замине ученикът, въди-
ците с прясна стръв – във водата и... право за цигари. Л. оти-
шъл да прибере оставената стръв. На камъка обаче имало
само една кутия цигари и нищо друго. Ученикът оставил на
възпитателя си своите цигари. От пълната кутия липсвала
само една цигара – за из път Л. се чувствал като заловен на
местопрестъплението. Гледал цигарите и не смеел да ги докос-
не. И не само това... Тодор е знаел, че без стръвта в раница-
та възпитателят му не би могъл да стои повече от два  часа.
Защо я е взел? За да намери оправдание за Л., че не е успял да
хване риба въпреки дадената дума.

В понеделник сутринта Л. се върна в училището с пъл-
на торба риба, с още много неизразходвана стръв, с деветна-
десет цигари и... сенки под очите. Отиде при Тодор.

– Тошко, вземи си цигарите. Аз вече не пуша. А за стръв-
та... сгреши! Ако аз дадох прибързано изявление, ти не трябва
да ми търсиш оправдание, а някак си да ми помогнеш... Все пак
аз съм ти безкрайно благодарен за всичко, което направи. Тази
риба изяжте с момчетата.

В очите на момчето наред със сълзите блестяла и непо-
колебима решителност.

– Другарю възпитател, думите ви ще запомня добре, но
цигарите няма да взема. Аз също вече не пуша.

И техните цигари до днес си останаха деветнадесет.
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за автора



МИЛОШ ЗЯПКОВ, МОЯТ БРАТ

Погребахме го на 2.06.1990 година. Сирените свиреха за
друг убит поет. 

Сега, десет години след жестоката му смърт, започвам
да пиша тези биографични бележки. 

Милош беше необикновен. И ако сега видеше с какво се
захващам, щеше да се усмихне и да каже: „Дай на мене“, а от
перото му щеше да се получи по-интересен разказ.

Самото му раждане  на 18.01.1940 г. започнало необик-
новено. Акушерката, изродила стотици ракитовци, прецени-
ла, че детето не може да се роди и за да запази майката, ре-
шила, че трябва да се убие бебето. Отишли с баща ни в съ-
седната стая да подготвят страшната операция, а когато се
върнали, то вече било на бял свят.

Дори кръщаването му не е като другите. За мен е оста-
вено името на дядо ни, а той е кръстен на татковия прия-
тел – анархист от Лъджене (сега Велинград), зъболекаря Милош
Попов.

Брат ми растял слабичък, но умен. Проговорил, преди
да е проходил. Знам, че още от съвсем малък бил гордост за
баща ни. В бурните времена след 9.09.1944 г. татко го взе-
мал често със себе си. Разказвали са ми за пламенното му ре-
цитиране: „Под знамето черно, във кърви обляно, се ражда
зората на новия ден!“

През лятото на 1946 г. татко отишъл с него в Сърни-
ца. Той явно ми е липсвал, защото, когато се върна, аз се пов-
дигнах и го целунах по главата. Тази целувка е моят първи спо-
мен от Милош.

Същата есен той започна първо отделение. Тъй като
нямал навършени 7 години и бил доста слаб, селският лекар
трябвало да даде мнението си дали да го приемат. Лекарят се
изненадал от бързото му развитие. А аз си спомням, че през
междучасията той прескачаше дувара и идваше у нас да си по-
играем. Живеехме под наем точно до училището. 
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В отделенията го учеше учителят Кръстин. Той се въз-
хищавал от Милош. Много години след това, през 1987-а, по-
сетих съпругата му – учителката Кръстина, вече много въз-
растна. Тя ми каза: „Вие бяхте особено семейство.“ Разбрах,
че не говори за някаква лоша странност. Свободомислието е
първият неин белег.

Дядо Костадин, баща на баща ни, е беглец от Серско.
Учил в семинария, когато започват изстъпленията срещу бъл-
гарите там, затова е бягал без семейството си. Попаднал в
Каменица (днес квартал на Велинград), оженил се за баба Мария,
а малко по-късно се установили в Ракитово. Татко и лелите
ни бяха хора способни, артистични натури, с люти характе-
ри. Татко го изпратили да учи в пловдивската семинария, но
дядо не можел редовно да плаща таксите. Изгонили го и той
излязъл от семинарията, ругаейки Бога и неправдата, както и
лицемерието на наместника на семинарията.

В гимназията в Лъджене станал анархист. 
Дядо Стате и баба  Султана Статеви, родителите на

майка ни, са от с. Добърско, Разложко. Дошли в с. Дорково през
1915 година. Дядо беше добър човек. Той нежно обичаше Милош.
Баба Султана беше  мъдрец, философ, човек с необикновено тру-
долюбие, с чуден глас на народна певица, невероятен разказвач.

„Мама няма никакъв кусур“, ми казваше Милош. Тя и
татко, макар и с твърде различни характери, имаха общи въз-
гледи за свобода, правда, прогрес. Баба и дядо имаха шест деца
– вуйчо Миле, вуйчо Боян, мама, тета Рисана, тета Янче,
тета Величка. Изброявам ги, защото всеки от тях е играл не-
малка роля в живота на батето.

Измежду тях най-силна духовна близост и обич ни свър-
зваше с тета Янче.

През 1947-48 година татко беше събрал група работни-
ци, с които правеха пътя от Стойчов чарк до Ранджа. Лято-
то бяхме всички там. Живеехме в барака на брега на р. Дос-
пат. Двамата с Милош търкаляхме греди, за да правим муску-
ли, возехме се на сал, ловяхме раци, беряхме гъби. Това беше най-
безгрижното ни време. Скоро след това щяха да арестуват
татко и цялото ни по-нататъшно детство, училище, работа
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щяха да са белязани от изречението в досиетата ни: „Баща –
бил в ТВО.“ ТВО значи трудововъзпитателно общежитие.

Арестуването на 16.12.1948 г. било придружено с обиск.
Взели книги и албумите със снимки. Мама се държеше достой-
но и спокойно пред нас. Големият студ в края на декември и
неизвестността я притеснявали. Заедно с татко бяха аресту-
вали петима анархисти от нашия край – най-светлите и свес-
тни хора, които познавам. Единият от тях беше вуйчо Боян.

За да издържим на глада и мизерията, се преместихме
при дядо в Дорково.

Милош беше в трето, а аз – в първо отделение. Отто-
гава са ни останали много познанства. През лятото всеки ра-
ботеше нещо. Милош като по-голям беше с овцете, заедно с
наш братовчед, а аз пасях воловете.

Спомените ми от онова време в Дорково, повечето от
тях тревожни, се въртят като на лента в паметта ми:
свиждането в лагера Богданов дол, разболяването на вуйчо,
писмото, което татко успял да изпрати нелегално, за да зна-
ят вкъщи, че вуйчо е болен, връщането на писмото в лагера
от дорковските управници, пребиването на татко, смъртта
на вуйчо, странното поведение на кучето Мурад (вуйчовото
куче). След ареста то постоянно търсело стопанина си.
Kогато го докараха, кучето легна до ковчега, а след това ходе-
ше на гроба. Когато баба излизаше в гората да си поплаче, то
виеше до нея. Eдни от първите стихотворения на Милош са
свързани с тези събития.

Смъртта на вуйчо Боян се отрази на целия ни послед-
ващ живот. Баба тъгуваше и плачеше до последния си миг.

Преди да умре, вуйчо заръчал: „Не отмъщавайте на тези,
които ме изпратиха в лагер, само ги съжалявайте.“ Усещах, че
поне в мислите си баба им отмъщава, като ги проклина.

Всяка година, в деня на вуйчовата смърт, ние се съби-
рахме, ходехме с цветя на гроба и на кошарата, откъдето го
бяха арестували. Този протест ни учеше на смелост и на вза-
имност.

Есента на 1989 година, когато заедно с много роднини
и приятели се бяхме събрали на кошарата, Милош изпя съчи-
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нената от него „Песен за Боян“. Тогава за пръв път усетихме,
че тъгата за вуйчо се беше превърнала в спомен.

Само след седем месеца убиха най-свидния от рода ни, за
да се превърне тъгата в наша съдба. 

Веднъж Милош се върна от училище и каза, че ги нака-
рали да избодат очите от портрета на Трайчо Костов, след
това умря Георги Димитров и вместо да освободят нашите
затворници, арестуваха нови. 

Татко се върна в началото на 1950 година. С него дой-
де един млад турчин – Сали. Той беше от Измир. Като вой-
ник минал границата, за да дойде при социализма. След голям
бой и мъки, за да се уверят, че не е шпионин, властите го
вкарали в лагера. Освободили го заедно с татко и той го до-
веде у нас. Една година бате Сали, бате Милош и аз спахме
на едно легло. 

След лагера тормозът над татко не спрял. Нощно вре-
ме го изкарвали, водили го по гората и полето, щракали с ав-
томати... Получи инфаркт. Ние с Милош работехме здраво, за
да оцелеем. Пасяхме прасета, крави, карахме дърва с магарета. 

Мама и татко бяха решили да ни възпитават по-суро-
во. Оставяха ни да спим сами в гората, изпращаха ни на Сют-
ка да кърмим телетата. В торбичките ни обаче винаги има-
ше книжка, тетрадка и молив.

Работниците в гората ни обичаха и ни се радваха.
Спираха ни и ни караха нещо да им прочетем. Не чухме лоша
дума от тях.

Тогава Милош написа първите си стихотворения за Бо-
тев, Левски, Бенковски.

В училище бяхме отличници. Учителите се отнасяха
добре с нас. Славчо Гаралов, партийният големец, често ходел
да им казва да не изпъкваме и да ни намаляват успеха, на кое-
то учителката Богдана Кузманова отвърнала: „Ние им го на-
маляваме – пишем им шестици, а те знаят за повече“.

Вечер вкъщи говорехме за училище, за наука, за света.
Много по-късно един ракитовец беше казал на татко, че от
ДС го карали да идва и да подслушва какво се говори у нас.
Казал, че му било приятно да слуша как родителите ни разго-
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варят с нас, как се смеем. По-късно този човек беше един от
първите членове на клуб „Демокрация“. 

Мама ни държеше винаги чисти и добре окърпени. Започ-
нахме да учим цигулка. За щастие в Ракитово имаше едно ин-
телигентно семейство – Елкини. Двете им момчета, добри и
възпитани, ни бяха учители и приятели.

През 1951 година бай Тодор Пелев, ракитовски общест-
веник, подготви оперетата „Русалка“. Ние и двамата бяхме
включени. На Милош му дадоха много малка роля, но още то-
гава се разбра, че той има артистични заложби. По-късно той
изигра не една силна роля на читалищната сцена. 

Милош има стихове за правдата, тя е част от неговата
човешка същност. Имам спомен от трето отделение, когато
той реагира на една несправедливост. Мой съученик – циганче,
беше отсъствал две седмици. Класната започна да му се кара и
му каза, че ще ги глобят. Момчето се притесни и заплака, а аз
го успокоявах, като му казах, че класната лъже. Тя ме чула и ме
изведоха пред цялото училище, за да ме мъмрят. Милош разбрал
и заедно с един негов приятел счупили прозорците Ӝ. 

В прогимназията, във випуска на Милош, имаше много
будни и отворени деца. Помня Яна Попова, Парашкева Жереб-
цова, Гинка Балджиева, Мичето Марина, Ангел Дойкин, Кезим
Хаджимусов... Веднъж учителката Райкова, говорейки за всич-
ки тях, казала за Милош: „А той е фурия, фурия!“

Освен голямата гордост, която родителите ни из-
питваха, около него винаги имаше и нещо тревожно: злояд-
ство, недобро здраве, рисковите ситуации, в които се хвър-
ляше, без да се замисли... Тази тревога ни съпътстваше до
последния момент.

На 9 март 1953 г., в дните на Сталиновото погребе-
ние, защитавайки братовото си достойнство, вуйчо Миле
удря смъртоносно офицер от ДС. Започна едно ново, огром-
но изпитание за рода. След като смъртната присъда се пот-
върди от няколко инстанции, решиха да се съберат подписи
на хората от района за отменянето Ӝ. Милош и аз обикалях-
ме Ракитово. Влязохме в стотици къщи, срещнахме се с мно-
го хора. Повечето от тях ни погалваха и със съчувствие се
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подписваха. Всичко това силно ни впечатляваше. По-късно
Милош създаде  стихотворение и за този ни вуйчо.

В това тревожно време Милош завършваше прогимна-
зията. Мама и татко се чудеха къде ще продължи да учи. Той
трябваше да завърши бързо, за да може да заработи. Двоумя-
ха се за УТР (Училище за трудови резерви). Спряха се на Педа-
гогическото училище във Велинград. Там се подготвяха учите-
ли за началните училища.

За първи път се разделяхме. Чакахме го с нетърпение в
събота. Идваше си пеш, сядаше и разказваше за новите си пре-
живелици и познанства. Разказано от устата му, всичко из-
глеждаше интересно.

Живееше у тета Рисана. Тя и калеко Кольо ни помагаха
и когато татко беше в лагера. Освен материалната помощ,
която ни оказваха, те ни обграждаха и с огромна обич.

Милош растеше бързо и физически, и духовно. Често го-
вореше за учителите Полежански, Мечкуевски, Герасков... На-
писа  стихотворения за вуйчо Боян, за кучето Мурад, за вуй-
чо Миле... Когато след две години и аз отидох да уча в гимна-
зията във Велинград, той беше доста израснал, с авторитет
между учениците и учителите в училището, а също и между
младежите в Чепино, където живееше.

Летата на 1955 и 1956 година баща ни произвеждаше
дървени въглища за Горското стопанство на Ракитово. Той не
прилагаше циганска технология, а нещо по-модерно. В земята
заравяхме и овъглявахме стотици кубици дърва. Обектът
беше на река Лепеница, където имаше и обект на строящия
се тогава Баташки водносилов път. Ние, вече големи момче-
та, работехме мъжки и за първи път след концлагера семейс-
твото се стабилизира финансово. 

Баташкият водносилов път се строеше предимно от се-
ляни, избягали от колективизацията и безпаричието на ТКЗС-
тата. Имаше от Видинско, Врачанско, Казанлъшко... Това шарено
стълпотворение на хора от различни краища с различни профе-
сии обогатяваше познанията ни за света. „Модерната“ техноло-
гия не ни пречеше да сме черни като циганчета, но забелязвахме,
че миньорите и работниците ни наблюдават със симпатия. 
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По това време Милош написа няколко разказа, част от
които се загубиха.

В семейството ни никога не е спирало да се говори на
социални теми. Почти всичко се коментираше и пред деца-
та. От най-малка възраст сме слушали, че руските войници,
които бяха останали в Дорково след войната, били избити
или интернирани, както и много други, завърнали се от Ев-
ропа. Знаехме всичко за лагера, за това, че бил пълен с дос-
тойни хора, дори и с комунисти, които се опитвали да мис-
лят, вместо да прокарват линията на партията. Приятно
ни беше да чуваме, че дядо Георги Герасимов, комунист от
1923 г., а по-късно и ятак, се плашел от пенсията на акти-
вен борец, бързо я раздавал и се притеснявал: „Дали не въве-
дохме народа в нова заблуда?“ Смирненски ни беше любим,
най-вече с „Приказка за стълбата“. Затова ние бяхме подгот-
вени за  събитията, които станаха през 1956 година. Приех-
ме добре лекото разведряване след Априлския пленум, защо-
то предпочитахме да се появят  повече книги по книжарни-
ците, отколкото да ги изгарят. Четяхме тезисите и разказ-
вахме вицовете за 1980 година – срока за построяване на ко-
мунизма.

Вълнувахме се от Унгарските събития, интересен ни
беше Фидел Кастро, макар да знаехме, че той никога няма да
се обръсне.

В Чепино изпитвахме влиянието на анархистите Геор-
ги и Борис Попови. Общувахме и с по-младия анархист Сашо
Грънчаров. Неговият брат беше важна фигура в ДС. Вероят-
но бате Сашо съзнателно ни е предпазвал от смели и отк-
рити изказвания срещу режима. Предупреди ни, че има реше-
ние покрай някои хулигани да бъдат арестувани и инакомис-
лещи младежи. Ние се отървахме само с мъмрене и намалено
поведение.

Милош беше официално порицан, че е целунал момиче. 
Това момиче беше Гинчето, която по-късно му стана

жена и роди дъщеря му. Те живяха заедно 20 години, не всички-
те щастливи. Цикълът „Пяната се пръска“ е силно повлиян
от раздялата им.
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Милош завърши Педагогическото училище с отличие.
Постигна го с огромна лекота. Неговите проблеми бяха от
друг характер.

Изпратиха го в Трудови войски. От Ракитово тази го-
дина там бяха изпратени Милош, Ваньо Делиев, Ваньо Стан-
ков и едно циганче. 

С такива, дребни на пръв поглед камъни управляващите
препъваха развитието на Милош. Същите  камъни по-късно
щяха да се превърнат в грамада на позора и обвинението, нат-
рупана пред самите тях.

Изненадващо бързо през лятото на 1957 година Милош
беше назначен на работа в ТВУ „Максим Горки“. Директорът
Ангел Узунов беше забележителен педагог. В следващите годи-
ни двамата с Милош се утвърдиха като силен тандем в педа-
гогическата работа и на сцената. В книгата на Узунов „Жи-
вот без междучасия“ са описани някои събития от работата
на брат ми в училището.

Милош обикна работата си. Обичаше и „трудните“ деца.
Довеждаше ги в квартирата ми, водеше ги при баба ни, искаше
те да имат доверието му. Тъй като беше доста слаб и много
млад, той установяваше своя авторитет с ум и способности.

Пролетта на 1959 г. отиде в казармата. И за двама ни
тя беше неприятно задължение. Въобще не бяхме изненадани,
че го изпратиха в Трудови войски. Там изпращаха цигани, крад-
ци, престъпници или синове на белязани семейства. Веднъж хо-
дих да го видя в с. Радуил – правеха път. Приличаха на затвор-
ници. По-късно го направиха артелчик и имаше време да драс-
ва по някой ред. 

Когато след смъртта му започнах да събирам разхвърля-
ните листчета, намерих неща, публикувани във вестник „Тру-
дово дело“.

От казармата му остана един добър приятел – Нико-
лай Попов от с. Мало Конаре, който дни наред с възторг може
да говори за странните им преживявания.

След година и половина, на 30.09.1960 г., го освободиха
от казармата, за да работи в училището, като беше задължен
да дослужва още две последователни лета по три месеца.
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През цялото това време Милош беше силно влюбен в
Гинчето. Ожениха се през 1961 г. и същата година се роди Ал-
бена – дъщеря им. 

Тогавашният първи секретар на партията – Киро Боя-
джиев, не му разписа формуляр за кандидатстване във ВУЗ.
Една година по-късно му позволиха и той записа задочно педа-
гогика и литература в Софийския университет.

На 1.10.1961 г. вуйчо Миле избяга от Плевенския затвор.
За кратко време всичките ни близки бяха силно притеснени.
Още по-силно притеснение са имали копоите-помагачи на
властта в Дорково – някои от тях от страх са спали в ми-
лицията. Милош го викали няколко пъти в ДС. Когато попи-
тах сега Гинчето какво помни за онова време, каза, че той
криел всичко от нея и при първа възможност я изпращал с де-
тето при родителите Ӝ.

През 1962 г. изгониха Узунов от училището. Чу се дори,
че е арестуван. Майка му беше казала на мама: „Заради твоя
син арестуваха моя.“ Кого ли е обвинявала?

Веднага изгониха и Милош от училището. Успя да наме-
ри работа в Костандово. Там го чакаше друго изпитание.

Вследствие на провокационна акция, организирана от
ДС, го арестували и извели с белезници от училището. Някол-
ко дни престоял в милицията във Велинград. Казваше, че се е
отървал с няколко шамара и доста страх. По същата прово-
кация осъдиха хора от Старозагорско на много години. За не-
щастие провокатор беше  един далечен наш близък, поет, не-
устоял на методите на ДС. 

Какви разговори и срещи е имал Узунов с ДС – не знам,
но той до последно имаше страх. В книгата си пише, че едно
от условията за неговото завръщане в ТВУ е било връщането
и на Милош. 

С изключение на тази една година в Костандово, Милош
направи целия си стаж в ТВУ „Максим Горки“, което сега вече
се казва „Ангел Узунов“.

Устните му разкази за работата бяха по-интересни от
написаното от него за училището. По цели нощи сме слуша-
ли интересни случки за  интересни деца и характери. Казваше,
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че професор Генчо Пирьов не го изпитвал, а го карал да му раз-
казва за училището. Със сигурност другите студенти доста
дълго са изчаквали.

Освен училището, Милош имаше и други занимания:
много роли на сцената на читалището, писане на сценарии,
участие във фестивали, подготовка на местния вестник „Ро-
допска твърдина“, ръководене на театрален кръжок и кръжок
по поетично майсторство, четене на книги, игра на карти и
табла, ходене на риба, пийване с приятели...

През 1965 година аз завърших университета и се оже-
них. Двете семейства живяхме известно време заедно. След
това той си построи къща.

Ние с жена ми работихме шест години в гимназията на
Ракитово. 

Макар между неговото и моето раждане да няма две го-
дини, аз винаги го чувствах като по-голям и винаги му казвах
„бате“. Знаех, че и той има грижа и обич към мен.

През 1970 г. един от учителите в гимназията – М. Ки-
рилов, доносник на ДС, беше докладвал, че сме разказвали виц
за Тодор Живков. Три дни ме държаха в ДС във Велинград.
Тъй като това се случваше скоро след Чешките събития, и
аз, и всички близки и приятели бяхме разтревожени. Милош
извикал Кирилов насаме и му казал: „Ако един косъм падне от
главата на Коцето, аз твоята глава цялата ще я махна!“
Дали от страх, дали от съвест, на другия ден Мишо получи
инфаркт. Аз все още не възприемах, че този човек, който
толкова пъти е бил на масата ни, е изпълнявал задачи на ДС.
Отидох да го видя в болницата, а Милош вечерта се възму-
ти: „Аз мислех да му режа главата, а ти му отиваш на свиж-
дане. Не мога да те разбера!“

Може би тези неприятности станаха причина да се пре-
селим в Пазарджик.

Отдалечил се малко от него, го наблюдавах по-добре. За-
нимаваше се с Албенчето. Искаше и отдалече я подготвяше да
стане лекарка.

При всички наши посещения забелязвах, че той е сери-
озна фигура в Ракитово, че има влияние над различни хора, че
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когато излезе на площада или играе карти в кръчмата, около
него веднага се оформя някаква група.

Беше усъвършенствал професията си. В някакво преда-
ване по Радио София се възхитих от речника му, тона, сво-
бодното боравене с думите. 

В някои моменти виждах, че го мъчи самота.
Радваше се и на нашите деца. Беше доволен, че имаме

и момче.
През 1979-80 година охладиха отношенията си с Гинче-

то. На рождения ден на сина ни, през лятото на 1980 г., раз-
брах, че те изчакват сватбата на Албена, а после ще се разде-
лят. Есента ние отидохме в Мароко на работа.

Остана съвсем сам. Временно го изолираха и родители-
те ни. След развода  дъщеря му  също го изостави.

Тогава в Мароко, в писма, започнахме да получаваме един
по един „отломъците“ от бурния му живот.

В началото възприемах по-силно личните му тревоги,
отколкото поетичната им форма. По-късно осъзнах, че през
1981 година в пликове от България до Мароко са пътували неж-
ни и вълнуващи стихове.

Когато се върнахме в отпуск, той не се отдели от
нас. Беше като член от семейството ни. През втората го-
дина от гурбета ни Мариола (дъщеря ни) остана в България.
Тогава те станаха близки приятели. Той продължаваше да
пише. Появи се цикълът „Укротен поток“. Беше се появила
и Екатерина. Той нямаше късмет с жените, но имаше любов,
имаше и нежни редове.

Когато през 1983 г. се завърнах в България, заварих нов
ръкопис – „Поетичен сборник“. Работеше върху епиграми, мис-
ли, афоризми... За поезията говореше малко и свенливо.

Появи се Горбачов. На нас това не ни повлия особено –
ние в рода и семейството бяхме достатъчно свободни. Но
все пак по-смело можехме да говорим всички.

През 1985 година горя бащината ни къща. Мобилизирах-
ме се да я възстановим. Това още повече ни сближи.

Преди 10.11.1989 г. се усещаше някаква активност на
перестройчиците, може би  защото на Тодор Живков не се
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нравеше перестройката. Ние мразехме живковизма и предпочи-
тахме перестройката, пък дори и пълна с лицемерие. Все пак
бяхме се научили и от лошото да подбираме. Четяхме с инте-
рес „Огон`к“, „Московские новости“, появилите се книги за
времето на Сталин. За нас всичко това беше известно.

Свалянето на Тодор Живков зарадва целия народ. Той
беше омръзнал на всички. Превратаджиите като че ли отпус-
наха малко повече духа от бутилката. Започнаха да се създа-
ват клубове. Милош реши, че най-подходящ е клуб „Демокра-
ция“. Той беше естественият водач на младите от Ракитово
в  стремежа им към промяна. По-старите също с удовлетво-
рение посрещнаха създаването на движение за демокрация в Ра-
китово, обнадеждени, че под ръководството на Милош всич-
ко ще бъде чисто. А в общината партиен секретар беше дъ-
щерята на най-върлия болшевик в района.

Времето стана интересно, забързано, опасно за нас.
На първия митинг в Пазарджик, усещайки,  че надделя-

ват перестроечни искания, аз излязох с плакат, на който от
едната страна написах мисълта на Ботев: „Основата на вся-
ко господство са кражбата, лъжата и насилието“, а от друга-
та: „Гащите дори изпрани са вече нас...“ Милош много се смя
и беше доволен.

Ракитовският клуб „Демокрация“ овладя младите. Ор-
ганизираха комисии срещу незаконността, установиха, че си-
нът на местен болшевик беше злоупотребил. Милош стана зас-
тъпник на кандидат-депутата от СДС във Велинград – д-р
Попов.

Взе участие в няколко митинга. Навсякъде го аплодира-
ха. В тези дни много близо до него беше калеко Крум, с кого-
то отдавна силно се бяха сближили. Албена също го радваше с
подновеното общуване.

На митинга в Ракитово беше във форма. Ракитовци му
се радваха, софиянци се учудваха, някои му се заканваха.

Кандидатът от БСП – Атанас Семерджиев, се среща
два пъти с него. Генералът се страхуваше за избора си.

Много се притеснявах за Милош. Знаех, че в района бол-
шевиките са силни и не прощават. Един от тях се беше за-
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канил, че ще го ликвидират. Милош също се боеше за мен и ме
пазеше. Когато на 31.05.1990 г. през нощта Катето ми се оба-
ди, че е паднал в асансьорната шахта, си помислих, че ще ми
правят засада. Тръгнахме веднага от Пазарджик. На първата
бензиностанция нямаше бензин, на втората нямаше ток, за-
къснях. Ако го бях заварил в съзнание, нямаше да разбера нещо
повече, а нещо по-конкретно. Когато в 3 часа на 1.06.1990 г.
се раздели с живота, очите му се бяха вторачили някъде. Зат-
ворих ги и целунах челото му.

Хората знаеха, че е убийство. Получихме писма, телегра-
ми и телефонни обаждания, които порицаваха убийците, а и
всичко беше направено така, че да няма съмнение, че брат ми
е бил убит.

Следствието беше някаква пародия. Министърът на
вътрешните работи беше дал отговора, то само нескопосано
го потвърди – нещастен случай.

Масата, около която било взето решението да бъде
арестуван баща ни, все още съществуваше, а около нея седяха
или някои от старите вълци, или децата им.

В България за пореден път убиха поет.
След смъртта му осиротяхме ние, обедня и Ракитово.
Читателите на тази книга ще разберат, че е загубила и

България, а когато в началото на юни сирените отново за-
вият, вярвам, че те ще свалят шапки и за Милош Зяпков.

Април, 2000 г. Костадин Зяпков
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1946 г. – щастливо-
то детство преди
Богданов дол

Милош на 3 години
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Коце и Милош

Семейството на Мария и Георги Зяпкови, 1956 г.
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Със съквартиранти на Клептуза

С приятели от Чепино към Рилските езера
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19.04.1959 г. –
Клетвата на Юндола

1959 г. – вече 
учител, преди 

казармата
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Сватбата с Гинчето

Милош, Гинчето 
и Албена
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С колеги от училището

С ученици на бригада
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На екскурзия с колеги

С Ангел Узунов
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Откриване на Клуба
на самодееца в
Ракитово

В „Женско царство“
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Милош с Асен Иванов и Никола Таслев

На Пашино бърдо
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Д-р Албена Зяпкова

Внуците Димитър и Георги
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Георги Зяпков –
бащата на Милош

Мария Зяпкова –
майката на Милош
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Гробът на Милош
Зяпков

20 дни след
смъртта на Милош



БЕЛЕЖКИ

Приживе Милош подготвя за печат две свои сти-
хосбирки. Първата – в Сливен, месеци след развода. Там той
гостува на свои роднини, а и на добрия си приятел, писате-
ля Димитър Балтаджиев. Именно той дава идеята и му по-
мага да оформят първата стихосбирка, наречена „Отломъци
от буря“ (1981 г.). Тя съдържа два цикъла – „Пяната се пръс-
ка“ (последното стихотворение тук е „За малко“) и „Укро-
тен поток“, който завършва със стихотворението „Сравне-
ние“. От дните, прекарани в Сливен, остават няколко
творби, измежду които „В Сливен“ и „На булеварда“. Само
година по-късно – 1982 г., е готов и вторият ръкопис – „По-
етичен сборник“, съставен от две части: поезия (от „Разми-
съл“ до „Нощ на Пашино бърдо“) и хумористични и сатирич-
ни материали.

„Не ме сънувай“ – стихотворението е повод естрадният пе-
вец Бисер Киров да напише музика към него. Неотдавна той
изпълни пред брата на поета песента, която ще се появи в
новия му компактдиск.

„На една жена“ – интересно е да се отбележи, че в „Пяната
се пръска“ едно от първите стихотворения носи това загла-
вие, а във втората стихосбирка – „Поетичен сборник“ – се по-
явява стихотворение със същото заглавие. Първото е посвете-
но на жена му, преди да се разделят завинаги, както се вижда и
от следващото стихотворение „В съда подухна вятър...“, дока-
то във второто няма и следа от отчаяние и песимизъм.

„Семейството зад бара“ – посветено е на негови много близ-
ки приятели, в чийто клуб той прекарва по-голяма част от
времето в последната година от живота си. На 31.05.1990 г.
от това заведение той тръгва за Велинград и последните ра-
китовци, които го виждат, са приятелите му от клуба. Ос-
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новен спонсор на настоящата стихосбирка е тогавашният
собственик на „Клуб на самодееца“ – Асен Иванов. 

„На майка ми“ – когато излизаше първата стихосбирка, издаде-
на след смъртта му – през 1992 година, имаше няколко предло-
жения за заглавие – „Диагнозата е точна“, „Броени дни“, „Стру-
на, вик“, „В самотата изгорях“, но надделя „Не исках да съм
просто жив“, взето от стихотворението, посветено на майка
му: 

„Не можех ни да спра, нито да тичам,
а пък не исках да съм просто жив.“

В първата стихосбирка беше публикувана подбрана част от
поетичните и почти всичките сатирични творби.

„Къде си ти“ – на премиерата на книгата „Не исках да съм
просто жив“ за първи път композиторът Хайгашод Агасян из-
пълни пред публика песента, чиято музика беше написал. На
„Златния Орфей“ през 1994 г. в изпълнение на Деян Неделчев
песента спечели първа награда. Няколко години по-късно, кога-
то Деян замина за ЮАР, музиката към песента беше фон на
един от тамошните телевизионни канали.

„Обичам мъжете“ – Милош има още две стихотворения ос-
вен това, посветени на баща му. Последните две са написани
през нощта след смъртта на Георги Зяпков, сам писал поезия,
а също и активен самодеец на читалищната сцена в Ракито-
во. Личността на бащата винаги е предизвиквала уважение и
преклонение.

„На булеварда“ – това стихотворение е от малкото, които
имат продължение след преработката. В първия вариант за-
вършва до:

„...със бягство в трудности
да се спасява?“

По-късно се появява и последният стих на стихотворението
„Разговор преди старта“. След смъртта на Милош беше на-
мерен отговор от редакцията на в. „Учителско дело“ на него-
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во писмо, в което им е изпратил тези две стихотворения. Не
се знае дали след това той е дописал новите части, или пово-
дът е бил друг. След това стихотворенията не са отпечата-
ни.

„На един приятел“ – в поезията на Милош посвещенията са
много малко. В това автобиографично стихотворение с пра-
во много от неговите приятели виждат собствения си порт-
рет. Посветени на тях стихотворения имат майката, баща-
та, братът, С., един приятел и една жена.

„Атеисти“ – първият стих на това стихотворение има и
друга редакция:

„В детството тичахме голи и боси
по поля и по горски поляни.
Малко четяхме, но с гордост си носим
белези свидни от рани.“

„Нощ на Пашино бърдо“ – местността Пашино бърдо е
символ на Ракитово. Тя е свързана и с детството, а и със зря-
лата възраст на Милош. 

„За правдата“ – поетът не го е включил в готовите за печат
книги. Стихотворението е публикувано във в. „Родопска твър-
дина“. След трагичната гибел ракитовската общественост из-
прати открито писмо-протест до БНТ във връзка с изказвани-
ята на изпратените от президента Желев експерти Отов и
Ников. В това писмо беше изпратено и стихотворението.

„Въпроси“ – и това стихотворение не е включено в двете
стихосбирки. Написано е на 17.03.1981 г. в отговор на писмо
от Султана, по-малка първа братовчедка на Милош. Тя е една
от малкото, на които той е посветил стихотворение. Годи-
ни по-късно един студент филолог – Зонимир Панчевски, жи-
веещ вече в Холандия, създаде песен по това стихотворение.
Съществува запис на песента на аудиокасета.
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„Песен за Боян“ – и текстът, и мелодията на тази песен са
на Милош. Есента на 1989 г. той я изпя на кошарата, където
четиридесет години преди това е бил арестуван вуйчо му
Боян. Всяка година на 21 септември родът прави сбирка на
тази местност.

„Тежи ми времето...“, „Засада“ – и двете са били хвърлени за
изгаряне. Спасени са от лелята на Милош – тета Янче, която
нерядко е била първият читател на поезията му. Тя разказва,
че той често хвърлял в печката изписани листове. Във второ-
то отново витае темата за смъртта и предчувствието за
нея е породено от неспокойния дух и начин на живот на Ми-
лош. 

Ранни стихотворения –  това не са най-първите му творби.
Преди тези е писал стихотворения за Левски, Ботев, Бенков-
ски. За съжаление част от тях са изгубени. Публикуваните в
тази книга са повлияни от съдбата на вуйчовците и баща му.
Баба Султана, баба на Милош, имала тетрадка с тези и други
стихотворения, посветени на сина Ӝ. Където и да ходела, но-
села със себе си тетрадката и карала хората да Ӝ ги четат.
Така те били познати на голям кръг хора още когато Милош
бил ученик. Дали той би ги включил в книгата, не можем да
гадаем, но те дават по-пълна представа за творческото му
развитие.

Сатира – тя е постоянната творческа страст на Милош. В
„Поетичен сборник“ той включва малка част от нея. Всичко
друго е събрано от брат му – от намерени бележки, вестни-
ци („Септемврийско знаме“, „Трудово дело“, „Стършел“, „Ро-
допска твърдина“).

„Четвъртата поръчка“ – авторът е бил свидетел на много
подобни сцени във времето, прекарано на Качаков чарк, кога-
то инженери и работници от Водносиловия път, хора с раз-
бити съдби, са играли на покер с живота и парите си.
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„Ябълката“ – Милош е преразказал случай с брат на баба му Сул-
тана. Дядо Ристе бил известен в Разложкия край с историите,
подобни на библейски притчи, които разказвал увлекателно.

„Законът и човешката душа“ – преразказан е случай с един
от анархистите, арестувани заедно с Георги Зяпков на 16 де-
кември 1948 г.

„Големият пирон“ – прототип на дядо Добри е Георги Бан-
геев, баща на приятел на Милош, който е бил майстор на не-
говата къща. Милош винаги с голяма симпатия е разказвал не-
говите истории.

Публикации от в. „Родопска твърдина“ – подредени са хро-
нологично. Поводите за написването им са различни, но по-
интересна е последната статия от 31 май 1990г. – „Предиз-
викан коментар“. Написана е двайсетина дни след първия
митинг на СДС в Ракитово, състоял се на 28.04.1990 г. На
него Милош беше организатор и водещ. Малко след това
имаше и разговор по местното радио за толерантността в
предизборната борба. Там той призова средствата на пре-
дизборната конкурентност да бъдат цивилизовани и демок-
ратични...

Педагогически материали – ежедневни случки от живота на
учениците и учителите в ТВУ. Голяма част от тях са публи-
кувани във в. „Учителско дело“. Може би малцина знаят, че Ми-
лош Зяпков и Ангел Узунов имат спечелено второ място на
Национален конкурс за сценарий, чиято тематика е свързана с
„трудните“ деца от ТВУ.

След 1.06.1990 г.

Четиридесет дни след смъртта – приятели и роднини по-
четоха паметта на Милош в ракитовското читалище.
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Годишнина от смъртта – 1.06.1991 г. – литературна вечер
в читалище „Будилник“ в гр. Ракитово. Актьорите Ели Скор-
чева, Красимира Василева и Валентин Вълчев прочетоха стихо-
ве от Милош Зяпков.

Премиера на първата книга „Не исках да съм просто жив“ –
вечер в читалище „Будилник“ в гр. Ракитово, на която в на-
чалото на юни 1992 г. съставителите и критикът Никола
Иванов представиха първата книга на Милош Зяпков.

Реквием за приятели – вечер-портрет на Милош Зяпков и ху-
дожничката Вера Стефанова, състояла се на 30.05.1997 г. в Клу-
ба на културните дейци в Пазарджик. Поетът Иван Есенски
направи творчески портрет на Милош, а скулпторът Стефан
Лютаков представи творчеството на Вера Стефанова. Актьо-
рът Антон Демерджиев изпълни стихове на поета М. Зяпков.

Струна и вик – поетична вечер в памет на Милош Зяпков,
състояла се на 24.10.1997 г. в Балабановата къща в Пловдив.
Рецитал изнесе актьорът от Пловдивския театър Стефан
Попов. Поетът Иван Есенски представи Милош Зяпков и
творчеството му. На вечерта присъства и композиторът
Хайгашод Агасян, който изпълни свои песни.

Вечер за Милош Зяпков в Ракитово, организирана от клуб
„Посоки“, състояла се на 7.05.1998 г. Димитър Ташев направи
литературен анализ на творчеството му, а Ангел Узунов,
Стоян Арабов, Асен Иванов и Стефан Цигов говориха за при-
ятеля Милош Зяпков. Иван Елкин съпровождаше вечерта на
цигулка.

Една душа, повикана в рая – среща с поезията на Милош Зяп-
ков – вечер, проведена в пловдивската галерия „Ромфея“ по
време на изложба на художника Георги Урумов. Рецитал по сти-
хове на Милош Зяпков изнесе актьорът Стефан Попов.

250



СЪДЪРЖАНИЕ

„НЕСВЪРШЕН СТРАШЕН СТИХ...“ 5
ПОЕЗИЯ 9
ОТЛОМЪЦИ ОТ БУРЯ 11
Обида щом догони ме… 11
Откровение 12
Не ме сънувай 13
На една жена 14
В съда подухна вятър... 15
На брат ми 16
В мигове на слабост 18
Портрет 19
Молба 20
Семейството зад бара 21
На майка ми 22
Вина 24
Песен за илюзията в бяло 25
Къде си ти... 27
За малко 28
Закана 29
Очакване 30
Обичам мъжете 31
Диагнозата е точна... 32
Желание 33
В Сливен 34
На булеварда 35
На един приятел 36
Разговор с подлостта 37
Вечерно 38
Наздравица 39
Години търся... 40
Сравнение 41
ПОЕТИЧЕН СБОРНИК 42
Размисъл 42
На автогарата 43

251



Към враговете 45
Броени дни... 46
Атеисти 47
На една жена 48
Единствено решение 49
Един антифашист не иска да разказва 50
Планински етюд 51
Разговор преди старта 52
Нощ на Пашино бърдо 53
За правдата 56
Въпроси 57
Баща ни 58
Аз вечно ще се питам... 59
Песен за Боян 60
Тежи ми времето... 61
Засада 62
РАННИ 63
Песен на гората 63
Мъртвият свидетел 65
Вие буря 68
Осъден на смърт 70
Качак 71
САТИРА 73
Мисли на глас 75
Опасни мисли 78
Опашати мисли 80
Изтървани фрази 82
Афоризми 84
Внезапни изречения 86
Открийте грешките 97
Епиграми 98
Мисли за жената 115
Осмомартенски съвети към мъжете 120
Какво мислят някои животни за жените 122
Мъжка изповед 123
Вместо поздрав интимен 124
Опит за тълковен речник 126
Зодии 132

252



Малки мнения... 134
Басни 135
Стихотворения 140
Къси басни 151
Къси стихотворения 152
ПРОЗА 157
Четвъртата поръчка 159
Ябълката 161
Корави хора 163
На реката 167
При обрания блок 170
Той, тя и нещо друго 173
Законът и човешката душа 176
Директор за три дни 178
Големият пирон 181
На път 183
Моят роден край 186
Срещу предразсъдъците – с честен глас 188
За жената – поклон и китка цвете 190
Въпрос... 192
Той е до нас 194
Предизвикан коментар 195
Няма непоправими деца 197
Две парченца тебешир 201
Неочаквани подаръци 203
Недоверие към доверието 206
Останаха деветнадесет 209
ЗА АВТОРА 211
Милош Зяпков, моят брат 213
Биография в снимки 226
Бележки 245

253



254



МИЛОШ ЗЯПКОВ
Събрани творби

Съставител: Костадин ЗЯПКОВ
Художник: Стефан ЛЮТАКОВ
Коректор: Недялка ГЕОРГИЕВА

Българска, първо издание
Формат 84/108/32
Печатни коли 16

ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА „ХЕРМЕС“ – ПЛОВДИВ
Тел. 032 630 630, 02 435 610

255



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /None
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /None
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


