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ЛК№ СШШПИН
ПРОФ. Д-Р ХРИСТО ЦЕКОВ 
С МЕДИЦИНСКИ „ОСКАР“

Един от водещите неврохи
рурзи у нас, почетният граж
данин на община Мездра за 
заслуги в здравеопазването 
(1998 г.) проф. д-р Христо 
Цеков, дм, началник на Кли
никата по неврохирургия в 
Аджибадем Сити Клиник 
МБАЛ Токуда - София, по
лучи „Специална награда на 
пациентите 2020“. Престиж
ното отличие му бе връчено в 
шестото издание на National 
Medical Awards 2020, попу
лярни като Националните 
медицински „Оскари“.

Н а събитието, което се със
тоя в столичния хотел „Ма- 
ринела“, бяха отличени 21 
лекари, болници, клиники

и екипи с доказани значими 
постижения в тази област на 
медицината. Организатор на 
церемонията бе агенцията за 
публични комуникации VIP 
COMMUNICATION PR.

„Проф. д-р Христо Цеков, 
началник на Клиниката 
по Неврохирургия, бе от
личен с приза за Доверие 
на пациентите на Нацио
налните медицински на
гради, т. нар. медицински 
„Оскари“ ! Честито, проф. 
Цеков!“, написаха по този 
повод в социалната мре
ж а от Acibadem City Clinic 
Болница Токуда.

„Има награди, които са 
ценни, има такива, кои
то са престижни, но има 
една, която е най-скъпата 
за един лекар - Наградата 
за доверие от пациентите! 
Браво! Бащ а ми - гордея 
се!“, сподели от своя стра
на синът на известния нев
рохирург - д-р Асен Цеков, 
който преди две години 
стана носител на наградата 
на Столичната колегия на 
Българския лекарски съюз 
„Лекар на годината 2018“ в 
категорията „М лад лекар“ .

Един от 100-те национални ту
ристически обекта в България - 
Археологически комплекс (АК) 
„Калето“ в гр. Мездра, стана на 
7 години. Той е изграден по 
проект „Историята, културата 
и природата - туристическите 
атракции на община Мездра”, 
реализиран от Община Мездра 
през периода 2011-2013 г. по 
Оперативна програма „Регио
нално развитие” 2007-2013 г.

Седмият рожден ден на ком
плекса беше отбелязан с  богата 
културна програма, подготвена 
от Община Мездра и от екипа 
на АК „Калето“. Тя стартира 
с Панорама на планинарско- 
то, приключенско и екстрем
но кино „Ехо от Банско филм 
фест“, която се проведе в три 
поредни вечери на откритата 
амфитеатрална сцена (вж. пове
че на стр. 8).

Същинското тържество се 
състоя на 4 юли и започна с 
празничен концерт, в който се 
изявиха мажоретният състав 
към Център за подкрепа за 
личностно развитие (ЦПЛР), 
млади певчески дарования от 
Вокална група „Детски свят” и 
възпитаници на Комплекс со
циални услуги за деца и лица с

увреждания.
“Днес ние честваме 7 години 

от възкръсването на една идея 
- на това, което го е имало тук 
в продължение на 7 хиляди 
години, каза при откриването 
на празника кметът на Мездра 
Иван Аспарухов. Благодаря на 
всички, които участваха в реа
лизирането на този проект. Бла
годаря и на тези, които вложиха 
много труд, за да можем да го 
поддържаме. В крайна сметка 
създадохме нещо, което да обе
дини 7-хилядолетната история 
на този хълм, неразривно свър
зан с нашия град.

Когато едно дете навърши 7 
години, сигурно хората, кои
то са го създали, са свършили

донякъде своята работа. Оттук 
нататък обаче то трябва да се 
обича, да се възпитава и да се 
обгрижва. Ние основното сме 
го свършили - дадохме му по
соката Оттук нататък ще бдим, 
заедно с  вас, това нещо да се 
съхрани и да се развива. Да се 
надяваме, че много скоро ще 
успеем да дадем нов тласък на 
това място, за да го превърнем 
във Вратата на Северозапада!“ 

„Беше време, през 2003 г., 
когато ние, ентусиазиран ар
хеологически екип, поднови
хме разкопките на „Калето“, 
сподели от своя страна дирек
торът на Регионален истори
чески музей - Враца Георги 
Ганецовски. Попадайки тук, 
заварихме буквално джунгла 
от Амазония. Последващите 
открития бързо ни вкараха в 
една мечта. Оказа се, че в лице
то на тогавашното (и сегашно) 
ръководство на Община Мез
дра срещнахме съмишленици 
и резултатът е  налице. Появи 
се един прекрасен център - 
център на туризма, център на

културата, център на история
та, който стана неразделна част 
от атракциите на гр. Мездра. 
Така че: гордейте се с тази да
деност, а ние сме насреща - да 
продължим с откритията. За 
да отключим - а мисля, че това 
отключване вече е  започнало - 
дестинация Северозапад!“

По време на празника офици
ално беше открита най-новата 
експозиционна зала в археоло
гическия комплекс - „Облекло, 
въоръжение и снаряжение от 
ранното средновековие (VII- 
IX в.)“. В нея са подредени 
експонати, които са закупени 
по проект „Добре дошли в 
Средновековието”, изпълнен 
от Обшина Мездра и от Обшц- 
на Добрословени, Румъния по 
Програмата за трансгранично 
сътрудничество Interreg V-A 
Румъния - България 2014-2020 
г., разказа ръководителят на АК 
„Калето“ Нели Иванова. Сред 
тях са реплики на облекло, въо
ръжение и снаряжение на леко 
и тежковъоръжен воин, благо
родник - боил, лековъоръжен 
стрелец и знатен воин, ламе- 
ларна броня и въоръжение на 
знатен воин - предводител, 
ранносредновековно седло и 
конска амуниция, кухненска и 
луксозна керамика от този пе
риод.

Лентата на новата придобив
ка прерязаха кметът Иван Ас
парухов и бившият управител 
на АК „Калето“ инж. Димитър 
Павлов, който разказа как се 
е зародила и осъществила на 
практика идеята за изграждане-

то на комплекса.
Празничната програма про

дължи с изпълнения на групата 
по художествена гимнастика 
към ЦПЛР и на каратеките от 
Клуб по източни бойни изку
ства „Лотос-М”.

За радост най-вече на децата, 
членове на Мото клуб „Кан Ас
парух 681“ направиха зрелищ- 
на демонстрация, последвана 
от традиционната обиколка по 
улиците на града. Сред оста
налите акценти бяха стрелба

с реплика на средновековната 
обсадна машина требушет и 
стрелба с лък.

Любителите на екстремни 
преживявания имаха възмож
ност да се спуснат по въжен 
„тролей” над река Искър, изгра
ден от членове на Спелеоклуб 
- Мездра. А  за ценителите на 
еликсира на боговете Винарна 
„Типченица“ разкри специален 
щанд, на който се предлагаха 
широка гама от червени и бели 
вина собствено производство.

АБИТУРИЕНТСКИЯТ БАЛ НА ГИМНАЗИЯТА

В навечерието на своя п а
тронен  празник - 27 ю ни, 
най-голямото учебно за 
веден и е в общ ина М ездра 
- С редно училищ е „И ван 
В азов” , изпрати  тъ рж ест
вено аб итуриентите от В и 
пуск 2020. П рез учебната 
2019/2020 г. в м ездренска- 
та  гим назия се  диплом ира-

ха 41 зрелостници , а 6-ма 
получиха удостоверение 
за завърш ен  гим назиален  
етап на обучение. С ред
ният усп ех  на випуска е 
М ного добър 4.80.

22-м а зрелостници  за 
върш ват П роф ил „Тех
н ологичен“ - И нф орм а
ционни  технологии , в

паралелка с  класен  ръко
водител Н аталия В лади- 
нова. С редният усп ех  на 
X II „а” клас е М ного д о 
бър 4.83. О станалите 25- 
ма завърш ват паралелка с 
П роф ил „Ч уж доезиков“ , с 
класен  ръководител  В ен 
цислава Н айденова. С ред
ният усп ех  на X II „б ” клас 
е М ного добър 4.77.

Ч етирим а се  диплом ират 
с  отличен успех: Л ъчезар  
Л уканов (5.74), П ам ела 
Георгиева (5.68), Гергана 
И ванова (5.54) и Ц ветина 
П елова (5.52). О свен д и 
плом  за завърш ено средно 
образование, първен ц и те в 
учението получиха м едали 
„О тличник” на випуска, 
грам оти за отличен успех

- ПРАЗНИК НА МЛАДОСТТА И КРАСОТАТА
и постигнати  високи р е 
зултати в образователния 
процес, както и книги.

По случай  завърш ване
то на средно образование 
д в а н а й с е т о к л а с н и ц и т е  
бяха поздравени  от д и р ек 
тора  н а училищ ето  М ари- 
ела  Горанова. Тя им  пож е
ла да бъдат пълноценни 
граж дани на Република 
Б ългария, „за  д а  п ом огн е
те на света, в който вл и 
зате, да  се разви ва п ъ лн о
ценно. Н егови  господари 
щ е сте  ви е  и ваш ите деца! 
Ч естито  и усп еш ен  старт 
към  него!“

П о-сетн е  абитури ен ти 
т е  направиха тр ад и ц и о н 
ното ш естви е от родното 
у ч и л и щ е до центъра на

М ездра, по врем е на кое
то полож иха цветя пред 
пам етника на заги н али те 
във войните, а градът м н о
гократно беш е огласен  от 
ем блем атичното отброява
н е  от 1 до 12.

А битуриентският бал на 
В ипуск 2020 се  състоя в 
ресторант „Родина” , къ- 
дето за празничното н а
строение н а  м ладите хора 
се  погриж иха В окалн о-и н 
струм ентална група „M iki 
G roup” , ученици  от хоре
ограф ската п аралелка към  
училищ ето и певческите 
дарования Е лизабет В ита- 
лиева и Н ия А спарухова.

Голям ата изненада на ве 
черта обаче б е  ром антично 
предлож ение за брак. П о 

лучи  го чаровн ата аб и ту 
риентка М илица П етрова 
от н ейния приятел И вайло 
М итов, а в отговор тя  въ з
награди своя лю бим  със 
заветното „д а“ .
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Събития

IXVIII ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА НАПОС-РБ

Председателят на Общин
ски съвет (ОбС) - Мездра Яна 
Нинова беше преизбрана за 
член на Управителния съвет 
(УС) на Националната асо
циация на председателите на 
общински съвети в Републи
ка България (НАПОС-РБ). 
Това стана на XVIII Общо 
събрание на Асоциацията, 
което се проведе на 18 юни 
в Пловдив. Изпълнителен 
директор остава инж. Делян

Дамяновски, дългогодишен 
председател на ОбС - Мез
дра.

За председател на УС на 
НАПОС-РБ бе избран Вен
цислав Спирдонов, председа
тел на Великотърновския об
щински съвет, а за заместник 
председатели - Атанас Тел- 
чаров, председател на ОбС 
Садово, и Бедрие Газиюмер, 
председател на ОбС - Чер- 
ноочене. В 25-членния УС

влезе още един представител 
на Северозапада - инж. Иво 
Иванов, председател на ОбС 
- Монтана. Контролния съвет 
(КС) на Асоциацията оглави 
Николай Златанов, председа
тел на ОбС - Казанлък.

„Благодаря за доверието, 
което беше гласувано с из
бора ми за председател на 
Управителния съвет на На
ционалната асоциация на 
председатели на общински 
съвети в Република Бъл
гария, заяви по този повод 
Венцислав Спирдонов. Ще 
работя за това обединение, 
защото единственият начин, 
по който добрите предначер
тания могат да се превърнат 
в реалност, е да сме заедно.“

На Общото събрание бяха 
приети Отчет за работата на 
УС на НАПОС-РБ за 2019 г. 
и за мандат 2015-2019 г., От
чет за работата на КС за м. г., 
Годишният финансов отчет 
за 2019 г. и Бюджет 2020 на 
Асоциацията.

Със званието „Почетен член 
на НАПОС-РБ“ бяха удос
тоени Красимира Германова
- досегашен председател на 
Асоциацията (2011-2019 г.) 
и председател на ОбС - Со
зопол, Маргарита Стойчева
- досегашен председател на 
Контролния съвет и предсе
дател на ОбС - Долни Дъбник 
и Дочко Дочев - досегашен 
член на УС и председател на 
ОбС - Левски.

УЧИЛИЩЕТО В МОРАВИЦА ОСТАВАНа своята юнска сесия Об
щинският съвет (ОбС) потвърди 
Решение №103/ 28.05.2020 г, с 
което не даде съгласие да бъде 
закрито ОУ „Васил Кънчов“ - 
Моравица, считано от 1 септем
ври т. г, каквото предложение 
направи Регионално управление 
на образованието - Враца. Реше
нието бе върнато за ново обсъж
дане от областния управител с 
мотива, че е незаконосъобраз
но, тъй като цитираното в него 
правно основание е общо и не 
дава възможност да се направи 
основателен извод за причините, 
обосноваващи приемането му.

Новото решение е мотивира
но по следния начин: „Ролята и 
основна задача на общинското 
ръководство и на ОбС - Мездра 
е именно в посока опазване на 
мрежата от училищата, ефек
тивно и рационално ползване на 
материалната база и осигуряване 
на възможност за придобиване 
на средно образование в община 
Мездра, без сътресения и ката
клизми, които могат да окажат

крайно негативно влияние вър
ху развитието на общината като 
цяло. Училище „Васил Кънчов“ 
в с. Моравица разполага с много 
добра материална база и квали
фицирани преподаватели. Запаз
ват се работните им места. Об
щина Мездра поема ангажимент 
при необходимост да дофинан- 
сира сформираните маломерни 
паралелки от бюджета си.“

ОбС разреши на Община 
Мездра да кандидатства пред 
Министерство на финансите за 
отпускане на безлихвен заем от 
централния бюджет в размер на 
976 000 лв., със срок за погася
ване - 25.12.2021 г Средствата 
ще бъдат изразходвани за окон
чателно приключване на четири 
проекта по ОП „Региони в рас
теж“ - три за саниране на жи
лищни сгради и един за изграж
дане на Център за обществена 
подкрепа и на Дневен център за 
подкрепа на деца с увреждания

на техните семейства, както и 
за нормално функциониране на 
звената на бюджетна издръжка, 
финансирани със собствени при
ходи и за погасяване на просро
чени задължения.

Кметът на Мездра беше упъл
номощен да подпише четири 
записи на заповед, платими 
на предявяване в полза на ДФ 
„Земеделие“ в размер на общо 
около 3 270 000 лв. (с ДДС) за 
обезпечаване на 100% от заяве-

ния размер на авансово плащане 
по договори за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ 
от Програма за развитие на 
селските райони за проект „Ре
конструкция и рехабилитация 
на водоснабдителни системи 
и съоръжения в агломерации с 
под 2000 е. ж. на територията на 
община Мездра“ и за проект за 
изграждане на мултифункцио
нално спортно игрище в с. Долна 
Кремена.
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I ЕН НА КМЕТА
Спазването на противоепиде

мичните мерки, събираемост- 
та на местните данъци и такси, 
премахването на нерегламен
тираните сметища, изпълне
нието на социалните проекти и 
на Инвестиционната програма 
на Общината за т. г, Програма 
„Малки местни инициативи - 
Мездра 2020“ - тези теми бяха 
дискутирани на Деня на кмета, 
който се проведе за пръв път 
след въвеждането на извън
редното положение и послед
валата извънредна епидемична 
обстановка в страната.

Кметът Иван Аспарухов на
помни на кметовете и кмет
ските наместници да следят 
за стриктното спазване на 
противоепидемичните мерки, 
въведени от здравните власти, 
особено при провеждането на 
масови културни и развлека
телни прояви. Той поясни, че 
икономическата криза, предиз
викана от COVID-19, е довела 
до спад на местните приходи в 
бюджета, най-вече що се отна
ся до постъпленията от такси и 
наеми на терени и обекти - об
щинска собственост. Негатив
но отражение върху Бюджет 
2020 оказват и наложените фи
нансови корекции по редица 
проекти за саниране на сгради 
с европейско финансиране, 
изпълнени през предишния 
мандат и платени със собстве
ни средства, разходите за които 
все още не са верифицирани.

Аспарухов благодари на 
ОбП „Чистота“ за дейностите, 
извършени от предприятие
то от началото на годината за 
подобряване на чистотата и за 
обновяване на уличното освет
ление в населените места. В 
тази връзка той заяви, че през 
последните месеци са премах
нати повече от 15 незаконни 
сметища на територията на 
общината, предстои да бъдат 
ликвидирани тези в Горна Бе- 
шовица и Долна Кремена.

След разхлабване на ограни
чителните мерки са стартирали 
процедурите за възлагане на 
обществени поръчки за изпъл
нение на обекти, включени в

Инвестиционната програма за 
2020 г. - основен ремонт на 22 
улици в града и в съставните 
села в общината, на общинския 
път Боденец - Върбешница и 
на пътя за гробищния парк в 
с. Горна Бешовица, както и на 
спортна площадка в с. Царевец. 
Ако няма обжалване на поръч
ките, ремонтните дейности се 
очаква да започнат в края на 
юли или началото на август.

По Програма „Малки местни 
инициативи - Мездра 2020“ са 
подадени 22 проектни предло
жения на обща стойност над 
90 хил. лв. Тъй като повечето 
не отговарят на условията за 
административно съответствие, 
законност и целесъобразност 
и поради ограничените целе
ви средства, заложени в об
щинския бюджет - 30 хил. лв., 
най-вероятно от тях ще бъдат 
изпълнени около 1/3. Общи
на Мездра обаче ще направи 
всичко възможно останалите 
проекти да бъдат реализирани 
догодина, уточни Аспарухов.

Зам.-кметът Нели Минева по
търси съдействие от кметовете 
при изпълнението на проектите 
„Патронажна грижа за възраст
ни хора и лица с увреждания в 
община Мездра“ по Компонент 
2 и Компонент 3 на ОПРЧР, в 
които са обхванати 232-ма нуж
даещи се, както и на проекта по 
Целева програма „Топъл обяд в 
условията на извънредна ситуа
ция - 2020 г“, в рамките на кой
то 170 уязвими лица получават 
топъл обяд в продължение на 
до 58 работни дни, от 1 май до 
24 юли т г

Кметовете бяха запознати с 
подготовката за преброяването 
на населението и жилищния 
фонд у нас през 2021 г В тази 
връзка секретарят инж. Свет
лана Мицева потърси съдей
ствие от селските управници 
да подпомогнат работата на 
регистраторите, които от 10 
юли до 15 септември т. г. ще 
извършат предварителен обход 
за актуализиране на списъците 
на дворните места, сградите и 
жилищата на територията на 
община Мездра.

В РЕ Б Ъ Р КО В О  Ч Е С ТВ А ХА  П ЕТР О В Д Е Н
Жители и гости на Ребърково 

се събраха на Петровден - 29 
юни, за да почетат храмовия 
празник на православния храм 
„Св. ап. Петър и Павел”, чиито 
патрони са двамата най-близки 
Христови ученици и следов
ници. По този повод молитва 
за здраве и водосвет отслужи 
отец Пламен Кръстев, ено
рийски свещеник на Брусен, 
Горна Кремена и Крета, който 
благослови миряните и ги поз
драви с големия християнски 
празник.

Сред дошлите да се черкуват 
бяха доста именници - кмет
ският наместник на селото 
Петър Петков и неговата дъ
щеричка Кая (на 1 годинка), 
13-годишната Полина Пешева 
- ученичка в ПМГ „Акад. Иван 
Ценов“ - Враца, и нейните се
стрички Лидия (8 г.) и Саниа 
(6 г ) .

След черковната служба 
беше раздаден традиционният 
курбан, приготвен от майсто
рите готвачи Антоанета Пет
кова, Елисавета Тодорова и

Пенка Исаева.
Ребърковският храм „Св. ап. 

Петър и Павел” е построен 
преди повече от един век. Ос
ветен е навръх Петровден - 12 
юли (ст. стил), през 1914 г. от 
тогавашния Врачански митро
полит Климент (1873-1930).

В двора на църквата се на
мира войнишки паметник, 
въздигнат през същата година 
в памет на 4-ма ребърковчени, 
загинали в Балканските войни 
(1912-1913 г.). Тук са погре
бани капитан Филип Коцов 
(1881-1935), участник в Бал
канската, Междусъюзническа
та и Първата световна войни, 
както и протойерей Кръстю 
Кръстев (1906-1994), дългого
дишен свещеник на селото. 
Върху абсидата на църквата 
все още е запазена метална 
плочка, поставена през първа
та половина на миналия век от 
Държавния географски инсти
тут към Министерството на 
войната, която указва точната 
надморска височина на с. Ре- 
бърково - 222 м, 23 см и 1 мм.

ЕКОЛОГИЧНА ИНИЦИАТИВА
Съгласно чл. 33, ал. 2 и 4 от Закона за управление на отпадъци

те (ЗУО), ползвателите на търговски обекти са длъжни да събират 
разделно отпадъците от хартия и картон, генерирани от търговски
те обекти и да ги предават на лица, притежаващи разрешение, ком
плексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от 
ЗУО и/или на организация по оползотворяване.

В тази връзка Община Мездра предприема инициатива за без
възмездно събиране на отпадъците от хартиени и картонени опа
ковки, генерирани от търговските обекти на територията на общи
ната. Събирането и извозването на отпадъците ще се извършва с 
камион от Общинско предпритие (ОбП) „Чистота”, при подадена 
заявка от страна на управителите/ ползвателите на търговските 
обекти.

Ангажимент на управителите/ ползвателите на търговските 
обекти е да предадат отпадъците във вид, удобен за товарене и 
транспортиране, като същите бъдат:

• нагънати и завързани с връзка кашони и хартия;
• компактно събрани (завързани или в чувал), оставени и съхра

нявани на сухо и достъпно място;
• да не съдържат замърсявания с био и нерециклируеми отпадъ

ци.
Заявки за извозване на отпадъци от хартия и картон се приемат 

на тел. 0879 405 557 - Радослава Готова, началник сектор „Кому
нални дейности“ в ОбП ,Чистота“, и 0894 308 029 - Марияна Или
ева, разделно събиране на отпадъци. Община Мездра разчита на 
коректното отношение и ангажираност от страна на управителите/ 
ползвателите на търговските обекти, за да може с общи усилия да 
се справим с проблемите, свързани с поддържане на чистота и хи
гиена около контейнерите за смет и търговските обекти!

https://facebook.com/mezdraxxivek/https://MEZDRA.BG

https://facebook.com/mezdraxxivek/
https://MEZDRA.BG
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ЛЯТНАТА СИ ПОДГОТОВКА
В края на месец ю ни ОФ К 

Локомотив (Мездра) започ
на подготовка за предстоящ
ия сезон в Северозападната 
Трета лига. Тя ще протече 
изцяло при домашни усло
вия на градския стадион под 
ръководството на старши 
треньора Николай Нинов.

От досегаш ния състав ос
тават защитниците Влади
мир Стоянов, М артин М и
хайлов и М ихаил М ихайлов, 
халфовете и нападателите 
Браиан Стоянов, Светослав 
Валериев, Боби Симеонов, 
Давид Стоянов, Гроздан 
Илиев, Петър Димитров и 
Александър Миков.

Новите имена в отбора са 
вратарят Кристиян Дянков 
(27 г., играл за последно във 
Ф К Кюстендил), защ итни
ците А лександър К остади
нов (23 г., Ф К Кюстендил), 
Явор Янков (29 г.), халфо
вете и нападателите Лионел 
М атадос (22 г., Струмска 
слава), Стелян И ванов (21 
г., М онолит - М анастири
ще) и М етоди Янков (19 г., 
Локомотив U19 - София).

Н а по-късен етап се очаква 
да  се завърнат голмайсто
рът на мездренските „ж е
лезничари“ през миналия 
сезон Валдемар Стоянов и 
вратарят Ивайло Сайков, 
които в момента са в чуж 
бина.

С мъж кия тим  тренират 
и няколко ю нош и на клу
ба: Л ю бослав Валенти-
нов, Паоло Петков, Никола 
Цолов, П реслав П етров и 
Теодор Виш ински, както 
и ю нош еският национал 
(родени 2004 г.) Иван Аспа- 
рухов-младш и, който през

зимата премина от школата 
на Лудогорец (Разград) в 
тази на Славия 1913 (Со
фия).

По време на лятната под
готовка Локо (М ездра) ще 
изиграе 8 или 9 контролни 
срещи. В първата от тях 
„червено-черните“ завър

ш иха наравно - 3:3, като 
гости с новака в третия 
футболен еш елон П ещ е
ра (Галата) - голмайстори: 
Стелян Иванов, М етоди 
Янков и Гроздан И лиев, а 
във втората загубиха у дома 
от Балкан (Ботевград) с 1:3 
(Боби Симеонов). О стана
лите проверки са на 8 юли 
с П ещ ера (Галата) и на 
11 ю ли с А кадемия Ботев 
(Враца) - домакини, на 15 
ю ли с Балкан (Ботевград), 
на 18 ю ли с А кадемия Ботев 
и на 22 юли със Славия U19 
(София) - гости, на 25 юли 
с П ърва атомна (Козлодуй) 
- домакини и, евентуално, 
на 29 юли с Локомотив U19 
(София) - гости.

Ш ампионатът в С евероза
падната Трета лига ще стар
тира на 2 август.

НАЦИОНАЛЕН ДЕТСКИ ТУРНИР  
„ФУТБОЛНИ ЗВЕЗДИ В БЪЛГАРИЯ”
Калоян Каменов с приза за най-добър нападател при момчетата, родени през 2011 г.

Две детски  формации на 
О Ф К  Л окомотив (М ездра) 
- момчета, родени през 
2010 г. и м омчета, родени 
през 2011 г., взеха у ч ас
тие в лятното издание на 
Н ационалния футболен 
турнир „Ф утболни звезди 
в България” . В турнира, 
който се проведе от 26 до 
28 ю ни в Бургас, се вклю 
чиха 44 клубни отбора от 
цялата страна, разделени в 
пет възрастови категории - 
деца, родени от 2008 г. до 
2013 г.

Н ай-масово бе участието 
в турнира по Ф утбол 7 при 
м омчетата, родени през 
2010 г., в който се сърев
новаваха 12 клубни ф орм а
ции. В груповата ф аза въз
питаниците на треньорите 
Стоян Стоянов и Владим ир 
Н айденов победиха А рес 
(София) с 1:0 (голмайстор: 
М ихаил Караш лийски) и 
загубиха с 0:2 от Ф К  С е
влиево и с 0:3 от дом аки
ните от Ф К  Звезденбург.

Те се н аредиха н а  тр е 
то м ясто в предварител
н а група „А “ и тъй  като 
се оказаха с по-лош и п о 
казатели  от останалите 
ф орм ации, заели  същ а
та  позиция в другите две 
предварителните групи, 
доб иха правото д а  и гра
ят за девето-десето  място

срещ у най-добрия четвър
ти  отбор от трите групи. 
В този  двубой м алките 
„ж елезничари“ отново 
се налож иха над своите 
връстници  от А рес (С о
фия) - този  път с 2:0 (Те
одор С им еонов, М ихаил 
К араш лийски), и заеха д е 
вето м ясто в крайното кла
сиране.

П ри  м ом четата, родени 
през 2011 г., се съревнова
ваха 8 клубни форм ации, 
разделени  в две предва
рителни  групи. В група 
„А “ подрастващ ите локо- 
м отивци  сразиха п р ед ста
вителите на Н еф тохим ик

(Бургас) с 6:3 (Ем ил Ц енов 
- 3, К алоян К ам енов - 2, 
А сен А сенов) и отстъпиха 
пред Ш ипка старс (А се
новград) с 0:2 и пред Ф К 
Звезденбург (Бургас) с 1:4 
(К алоян К ам енов). Те зае
ха трето м ясто в групата и 
играха за пето-ш есто  м яс
то в турнира, където загу 
биха от Т ича (В арна) с 1:3 
(К алоян К аменов).

В сички  отбори получиха 
купи, м едали  и сертиф и
кати  за участие, а голм ай
сторът на м ездренци  при 
м ом четата, родени  през 
2011 г. К алоян К ам енов 
беш е определен  за най-до-

бър нападател в тази  въ з
раст.

Това е третото участи е на 
О Ф К  Л окомотив в Н ац и о
налния турнир „Ф утболни 
звезди  в Б ългари я” . П рез 
м есец  м арт м иналата годи
н а м ом четата, родени през 
2010 г., заеха осм о м яс
то в крайното класиране 
в пролетното издание на 
турнира, като с коректното 
си  поведение заслуж иха и 
н аградата за ф еърплей, а 
през м есец  ноем ври  стан а
ха ш ести  в същ ата възраст 
в зим ното издание и отн о 
во си тръгн аха с приза за 
ч естн а  игра.

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ - 
ШАМПИОН В БЛИЦА

Николай Георгиев ста
на победител в Градското 
индивидуално първенство 
по блиц (5-минутна кон
трола), което се проведе 
в М ездра. Организатор 
на турнира бе Ш ахматен 
клуб „Локомотив” , а съдия 
- CCM  Тошко Кирков. В 
тазгодиш ното издание на 
ш ампионата взеха участие 
13 състезатели, които иг
раха помежду си по систе
мата „всеки срещу всеки” 
в 12 кръга.

Ш ам пион на общ ина 
М ездра за 2020 г. в тази 
разновидност на ш ахмат
ната игра стана Николай 
Георгиев с 11 точки - ак
тив, натрупан след 10 по
беди, 2 рем ита и нито една 
загуба.

Н а второ място се наре
ди меж дународният май
стор по кореспондентен 
ш ахмат IM  инж. А лексан
дър Паруш ев, който събра

същ ия точков актив, но 
допусна една загуба - от 
ш ампиона Георгиев. При- 
зовата тройка допълни 
Димитър Лиловски със 7 
точки (7 победи и 5 загу
би).

Четвърто-пето място си 
поделиха Е мил М анолов и 
Ивайло Гаврилов с по 6,5 
т., а  ш есто-седмо - М артин 
Коцев и Данаил Лю бенов 
с по 6 т.

П ризьорите получиха 
медали и грамоти.

По-рано тази пролет се 
проведе 3-ото Градско ин
дивидуално първенство 
(ГИП) по блиц - корес- 
пондентен шахмат. П обе
дител е него стана CCM  
Тошко Кирков с 5 точки 
от 6 възможни (4 победи и 
2 ремита). П редстои ГИП 
по ускорен ш ах - рапид 
(15-минутна контрола), 
съобщ иха в аванс от Ш К  
“Локомотив“ .

О Б Я В А
ОБЩИНА МЕЗДРА

обявява провеждането на 
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ 

ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ ИМОТ
с идентификатор 47714.500.4060.2 по КККР на гр. Мездра, одобрен със За

повед №РД-18-1097/11.05.2018 г. - самостоятелен обект в едноетажна сграда, 
представляващ кафе-бар, с РЗП от 44,84 кв. м., находящ се в гр. Мездра, ул. 
„Христо Ботев“, Алея на кестените, актуван с АЧОС №3866/ 01.08.2019 г., с ме
сечен наем в размер на 816,00 лв.(с ДДС).

Депозитът за участие - 816,00 лв.(с ДДС), е в размер на 100% от началната 
тръжна цена и се внася по сметка на Община Мездра в Банка „ДСК” ЕАД:

IBAN-BG82STSA93003325414500, BIC STSABGSF, Банка „ДСК“ - клон Мездра.
Срокът за отдаване под наем на обекта е 5 (пет) години.
Търгът ще се проведе на 15.07.2020 г. от 11:00 часа в Община Мездра. Вто

ра дата - 22.07.2020 г., в същия час и място.
Изискващите се документи за участие в търга се внасят в срок до деня, пред

хождащ провеждането на търга, до 15.00 часа.
Тръжна документация и допълнителна информация за търга се получават в 

стая № 109 (ет. I на Общинска администрация - Мездра) или на тел. +359 889 
465 290.

'  В следващ ите дни  рож деници са: '
! • П енка Георгиева, общественик - на 11 юли, !

• А тан ас  Д оков , юрист - на 12 юли,
• Д и м и тъ р В оденичаров, писател - на 13 юли,

. • П етъ р Петков, кметски наместник на с. Ребърково - на !
[ 15 юли, _ !
I  • Тони Йорданов, бизнесмен - на 15 юли; (
I  • Цеца Христова, гл. експерт „Счетоводство“ в Община J
I  Мездра - на 16 юли, (

• С танислав  А нгелов, бивш кмет на с. Лютидол - на 16 
юли,

• инж. П етъ р Вутов, краевед - на 17 юли,
• Красим ир Триф онов, общественик - на 19 юли,
• Красим ир Йончев, сътрудник-контрол в Община Мез

дра - на 22 юли,
• Георги Н ончев, бивш кмет на с. Горна Кремена - на 25 

юли,
• Косто Томов, общински съветник - на 26 юли,
• Н елка И лиевска, гл. специалист „Проекти и регионално 

развитие“ в Община Мездра - на 28 юли,
• Х ристина Петкова, юрисконсулт - правно-нормативно

I обслужване в Община Мездра - на 30 юли. |
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IX Национален литературен конкурс за разказ

В деня, в който се навърши
ха 170 години от рождението 
на Патриарха на българската 
литература Иван Вазов - 27 
юни, бяха наградени при- 
зьорите в IX Национален ли
тературен конкурс за разказ 
„Дядо Йоцо гледа”. По тра
диция церемонията се състоя 
в едноименния туристически 
комплекс край с. Очиндол, 
кьдето преди 15 години беше 
открит паметник на Вазовия 
литературен герой. Организа
тори на конкурса, който е на 
тема: “Любовта към България 
и нейните красоти”, са Общи
на Мездра, Съюзът на българ
ските писатели (СБП) и Ту
ристически комплекс „Дядо 
Йоцо гледа”.

Сред гостите на награжда
ването бяха председателят на 
СБП Боян Ангелов, Емилия 
Казакова - технически редак
тор в Издателство „Български 
писател“, Петър Динчев - гла
вен редактор на сп. “Читали
ще” и Тодор Коруев - главен 
редактор на сп. „Тракия“ и 
редактор на сп. „Везни“

Преди награждаването на 
призьорите бяха връчени две 
специални награди. Кметът 
на Мездра Иван Аспарухов 
получи почетна грамота от 
Управителния съвет на СБП 
„За принос към съвременна
та българска литература“ и 
почетния знак на Съюза за 
неговата подкрепа към родни
те автори и особени заслуги

към дейността на творческото 
сдружение, а дългогодишният 
директор на Дирекция „Хума
нитарни дейности“ в Общи
на Мездра Валентин Вълчев 
- грамота за значим принос 
в развитието на културата в 
общината и за създаване и ут
върждаване на Националния 
литературен конкурс „Дядо 
Йоцо гледа”.

В тазгодишното, девето 
издание на конкурса, взеха 
участие 58 автори с разкази, 
тематично свързани с обичта 
към Родината и преклонение
то пред нейните красоти. Те 
бяха оценени от жури с пред
седател Трендафил Василев,

поет, журналист и издател, 
и членове - Благовеста Каса
бова, литературен критик, и 
Цветко Стеев, поет и прозаик, 
членове на СБП.

Поради липсата на ярко, за
помнящо се белетристично 
произведение, първа награда 
в конкурса не беше присъ
дена. За сметка на това бяха 
връчени две втори награди - 
на Николина Серафимова от 
Пловдив за разказа „Кътче 
Родина“ и на Валя Василева 
от София за разказа „Търгът“.

С трета награда беше отли
чена Дарина Цветкова от с. 
Зверино за разказа й „Нишка 
- живот“, а поощрителни на-

гради получиха Калоян Заха
риев за разказа „Да видиш със 
сърцето си“ и Деница Петро
ва за разказа „По пътеката на 
дъхавия люляк“, и двамата от 
София.

Наградният фонд на конкур
са, осигурен от Община Мез
дра, е 2 000 лв.

В досегашните издания на 
конкурса взеха участие близо 
750 автори с над 820 разка
за. Отличените творби са 45, 
а общият награден фонд от 
2009 г. до 2020 г. (включител
но)* е приблизително 20 хил. 
лв.

* През периода 2017-2019 г. 
конкурсът не се провежда.

КИНОПАНОРАМА „ЕХО ОТ БАНСКО ФИЛМ ФЕСТ“
За четвърти път, след 2013, 

2014 и 2015 г , гр. Мездра 
беше домакин на Панорама 
на планинарското, приклю
ченско и екстремно кино 
„Ехо от Банско филм фест“ . 
Тя се проведе от 2 до 4 
юли 2020 г. в Археологи
чески комплекс „Калето“ . 
В нея бяха представени из
брани филми от афиша на 
International Mountain Film 
Festival “Banskofilmfest” .

Организатори на събити
ето бяха Община Мездра и 
Сдружение „Международен 
фестивал на планинарския 
филм Банско филм фест“, а 
инициатор - дългогодишни
ят председател на Общин
ския съвет инж. Делян Да- 
мяновски. Входът за зрители 
бе свободен.

Програмата на тридневната 
кинопанорама включваше 9 
планинарски, приключенски 
и екстремни късометражни 
киноленти, заснети от све
товноизвестни алпинисти, 
пътешественици и любители 
на екстремните спортове от 
6 държави - Германия, Испа
ния, Италия, Канада, Полша 
и Франция:

• „Лед и палми“ (Герма
ния, 2018 г., реж. Филип Бе- 
кър);

• „Последната планина“

(Полша, 2019 г., реж. Да- 
риуш Залуски) - Награда за 
цялостна реализация в екс
тремни условия на Банско 
филм фест 2019;

• “Като метроном” (Фран
ция, 2015 г , реж. Владимир 
Селие);

• „Байндалай - господа
рят на тайгата“ (Испания,
2018 г., реж. Анер Ечебария 
Морал, Пабло Видал Сан- 
тос);

• „Лангкофел“ (Италия,
2019 г , реж. Райнхолд Мес- 
нер);

• „Живот в планините“
(Канада, 2018 г , реж. Гранд 
Балдуин) - Награда на Ж у
рито на Банско филм фест

2019;
• “Ама Даблам - Свеще

ната планина“ (Германия, 
Италия, 2018 г , реж. Райн- 
холд Меснер) - Награда за 
най-добър сценарий „Петър 
Атанасов“ на Банско филм 
фест 2019;

• “Водни пътища. Патаго- 
ния” (Испания, 2014 г., реж. 
Микел Сарасола);

• “Затъмнение” (Канада, 
2015 г., реж. Антъни Боне- 
ло).

Специален гост на кино- 
панорамата бе Натали Пе
трова, директор на „Банско 
филм фест”.

Дните на планинарското, 
приключенско и екстремно

кино „Ехо от Банско филм 
фест“ бяха акцент в празнич
ната програма, посветена на 
7-ия рожден ден на Археоло
гически комплекс „Калето“, 
който бе честван на 4 юли.

ИСТОРИЧЕСКИ КАЛЕНДАР
• 2 юли 1933 г. - в с. Лютиброд е направена първата коп

ка и положен основният камък за построяването на ново 
училище. По този повод водосвет отслужва архимандрит 
Флавиян - игумен на Черепишкия манастир „Успение Бо
городично“ . Присъстват министърът на просветата д-р 
Атанас Бояджиев и депутатите Илия Ненчев от Игнатица 
и Цоло Лилов от Брусен.

• 2 юли 1995 г. - в двора на православния храм „Св. Ди
митър” в с. Зверино е осветен параклисът „Рождество на 
Пресвета Богородица”. Той е построен със спомощество- 
вателството на „Елисейна” ЕАД с изпълнителен директор 
инж. Илия Николов (1938-2020 г.) и на бизнесмените Пе
тър Минчев и Ангел Петров. Майстори строители на хра
ма са Камен Цеков, Вълко Томов и Илия Цеков, а иконите 
са дарени от христолюбиви миряни от селото и региона.

• 10 юли 1965 г. - в квалификационна среща реванш 
футболният отбор на Локомотив (Мездра) побеждава като 
гост Партизанин (Червен бряг) с 0:1 (голмайстор: Стоян 
Добрев от дузпа) и с общ резултат от двата мача 3:0 (пър
вият двубой на 3 юли с. г. завършва 2:0 - попадения на 
Крум Митев и Костадин Шанин) за пръв път в историята 
на клуба влиза в „Б” РФГ

• 11 юли 1931 г. - в с. Лютидол започва строежът на ново 
училище в м. Клисурата, което е завършено през 1933 г. 
Инициативата е на учителите Върбан Петровски и Иван 
Вутов от Типченица. Паралелно продължава да функцио
нира и старото школо, открито през 1856 г. и просъщест
вувало до 1952 г.

• 13 юли 2000 г. - в Мездра е учредена градска орга
низация на ПП ВМРО-БНД. За председател на местната 
структура на „войводите” е избран бившият военен летец 
Венелин Иванов (1970-2019 г.), а за секретар - филологът 
Пламен Нецов. Нейни основатели стават 13 симпатизан
ти на патриотичната партия.

• 15 юли 1940 г. ъзраст в Мездра умира 
х. Тошо Г анов - търговец и общественик, роден в с. Люти
брод, собственик на маслобойна „Орелъ”. Един от осно
ватели на Популярната банка, дългогодишен черковен 
настоятел. Ходил на хаджилък до Божи гроб, като освен 
Йерусалим, посещава Египет и Атонската света обител.

• 25 юли 1867 г. - на път от Сърбия за Централна Стара 
планина четата на Панайот Хитов със знаменосец Васил 
Левски, тръгнала да освобождава България от османско 
робство, преминава през с. Игнатица. По този повод през 
месец юли 1987 г. Туристическо дружество „Ръжана” в 
селото поставя възпоменателна плоча върху фасадата на 
местното читалище „Никола Вапцаров”.

• 25 юли 1971 г. - в Мездра официално е открита нова 
ритуална зала, която се помещава в сградата на Градския 
общински народен съвет (ГОНС). Първото семейство, 
сключило граждански брак в нея, са електротехникът Со- 
колин Първанов и студентката Пенка Данова от Тишеви- 
ца. Длъжностно лице на сватбения ритуал е Иван Брати- 
нов - зам.-председател на ГОНС.

Д е ц а та  на Общ ина М ездра

Мая, 7 г.
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Привет, Лени! Не успявам  д а  те 
засека в скайпа и реш их да ти пиш а 
на имейла. А  и имам много да  ти 
разказвам. П ърво искам да ти благодаря, че ми подготви 
и изпрати тези великолепни изгледи от България. И злож 
бата стана много интересна и вече втора седм ица стои във 
фоайето на хотелската част за персонала - колегите насто
яха да остане още малко. Но да  разказвам п одред ...

Когато завърш ихме колежа, започнах работа в новоиз
градения туристически комплекс в нашето градче. Рабо
тех като администратор. Работата ми харесваш е, макар 
че заплатата беше по-скоро символична. Н о аз си живеех 
при наш ите и си мечтаех как ще ме повиш ат в длъж ност и 
ще направят заплатата ми поне двойна. И  докато си меч
таех, се изнизаха първите две години. Започна кризата. 
Дори и българи, ж ивеещ и и работещ и в чуж бина - наш и 
постоянни клиенти - се завърнаха окончателно в страната 
и вече не идваха на почивка, а  започнаха да търсят рабо
та  в комплекса. И  собствениците се смениха. Туристите 
намаляваха постоянно. Н е знам какво стана, но в един 
момент казаха, че комплексът повече няма да  работи и го 
затвориха. Съкратиха ме. Търсих работа къде ли не. Бях 
готова дори да се преместя в София. Явих се на десетина 
конкурса, но никъде не ме взеха.

Н а едно от интервю тата се запознах с колега, който тък
мо се беше върнал от чуж бина - оженил се за голямата си 
лю бов и се прибрал в България. От него взех координатите 
на фирма, която набира персонал за  туристически обекти 
в скандинавските страни. Н ай-напред се плаш ех от студа 
им през зимата. После, че е много далече от България, но 
трябваш е да работя някъде. И  така заминах за Н орвегия и 
повече от година работя в ски курорта Квитфил, което на 
норвежки буквално означава бяла планина. Тук хотелите 
са големи, луксозни и за  много платеж оспособни клиен
ти. П ерсоналът е интернационален - от всички континен
ти има. М ного често ме питат откъде съм и има такива, 
които не са и чували за  България, но като кажа, че сме в 
Европейския съюз, кимат одобрително.

А з работя в кухнята - зареж дам блок масите за  закуска, 
обяд и вечеря. П онякога давам  деж урства и като шафнер, 
когато не достига персонал. Да ти  каж а - справям се отлич
но и когато ми е най-тежко, си спомням онези дни, в които 
обикалях да си търся работа и навсякъде ме отпращаха. 
Тогава често си казвах „започна ли някъде, където и да е, 
и колкото и трудно да е, ще стискам зъби, щ е търпя и ще 
работя“ . Така и правя. А  и да ти каж а работата ми харесва. 
Тук всичко е много организирано и подредено. Не можеш 
да пропуснеш  нищо. Заплатата е много добра, дори не я 
сравнявам с тази от предиш ната ми работа. Ш ефовете са 
много взискателни и разбрани, а колегите са изклю чител
но мили. Но България ми липсва. Каквото и да правя - и 
когато съм на работа, и когато почивам -  все м исълта ми е 
там. Л ипсва ми изгрева на слънцето, близкият планински 
връх, малката рекичка, която клокочи край наш ата къща. 
Най-много ми липсват майка, татко и старата ми баба. И  
когато учех в София ми липсваха, но беше друго.

Н аближаваш е месец март и сезонът в курорта беше в 
разгара си. Работех в кухнята. Бяхме заредили всички 
блок маси и чакахме най-ранобудните гости на хотела 
за закуска. О бикновено докато изчаквахме д а  направим 
второто сутреш но зареж дане, излизахме на терасата на 
ресторанта, за да подиш аме чист въздух. Н о аз по-често 
отивах в стаята за персонала и си четях нещо. Този път 
преглеждах един български сайт, в който основната тем а 
беше за  П ърви март и мартениците. Спомних си как с баба 
правехме мартеници и после тя ги продаваш е в близкия 
областен град. П ървата мартеница винаги беше за мене. 
Когато ми я закичваш е, баба я наричаш е и аз не я свалях, 
докато не видя първия щъркел. О т умиление по този спо
мен се бях разплакала. Дори не бях забелязала, че не съм 
сама в стаята. Като ме видяла така разстроена, при мен се 
приближи една колежка от Чехия - Агнежка.

- Как си, Невена, защо плачеш ? Да не се е случило нещ о? 
- ме попита тя и когато й разказах, ми подаде салфетка и

КЪТЧЕ РОДИНА
НИКОЛИНА СЕРАФИМОВА, 
Пловдив

ми разказа как и тя си е поплаквала през първите години. 
Н о за една Коледа си направила кът на Чехия във фоайето 
на хотелската част за персонала, поканила всички коле
ги и ги почерпила с традиционни чеш ки коледни слад
ки. Н аучила ги да пеят една чеш ка народна песен, която 
много обичала и пеела от дете. И  т а к а .  Оттогава, като й 
стане много мъчно за  родината, отива до къта и пее пе
сента тихичко. Понякога, докато стои там  и си пее, към 
нея се присъединяват и минаващ и колеги, които помнят 
песента.

- Благодаря ти, Аги! М ного ми помогна с твоя разказ - й 
казах и вече успокоена продълж их работата си по зареж 
дането на масите.

М ного ме беше впечатлил разказът за  чеш кия кът. Бях 
го виждала, но не знаех историята му. И  понеже набли
ж аваш е първи март, а после и националният ни празник, 
реш их да  помисля и аз за  един кът на България. Н ай-на
пред см ятах да поръчам мартениците от България, но 
времето беше малко и може да не успееха д а  стигнат на
време за празника. И  тогава реш их да ги направя сама. 
За моя голяма изненада се оказа, че в зимния курорт има 
всичко и скоро се бях снабдила с достатъчно бяла и чер
вена прежда, дори и с цветни мъниста. Спомних си ня
колко традиционни модела мартеници и скоро бях готова 
с необходимата бройка за целия персонал. Н а дъното на 
куфара, още когато тръгвах от България, си бях сложила 
едно неголямо национално знаме - от тези, които провес- 
вахме по терасите на националния празник. И згладих го 
и затърсих на какво да го закрепя. П омогна ми един коле
га от Румъния, който работеш е по поддръжка на стаите. 
Н аправи му специална поставка и го закрепи на нея. Бях 
много впечатлена и горда, защото ме трогна вниманието 
му. -  „Н али сме съседи”-  ми каза, когато го нагласяхме 
във фоайето. И сках да приготвя и някаква традиционна 
гозба, но не можех д а  реш а каква. И  като говорех с майка 
ми по скайпа и споделях нам еренията си, тя каза:

- А ма как каква - на първи март се прави пита!
- О, мамо, откъде щ е взема тук пита?
- Н ям а д а  я  купуваш  - ти щ е я  омесиш.
- Н али помниш, че не мога да меся. Колкото пъти съм  се 

пробвала, все ти я  домесваше.
- Е, сега няма как. Ти щ е м есиш  и домесваш . Ей както 

сега си приказваме, така ще м есим заедно - аз тук, ти  там  
и щ е направиш  питката.

- Поне ще опитам, пък каквото стане - се самоуспокоя- 
вах аз.

- И м а ли къде да я изпечеш?
- В кухнята. Е дна колежка, полякиня, ще ми помогне 

- веднага се сетих, че между персонала в кухнята имам 
приятелка.

М айка ми издиктува набързо какво трябва да купя за  пи
тата, притеснявайки се дали ще мога д а  намеря всичко 
тук. Но след ден аз вече бях готова с продуктите. Само 
снимки нямах. И  тогава се сетих за  теб, Лени. Когато ти 
пишех, се притеснявах кога ще видиш  съобщ ението ми 
и дали ще имаш  подходящи изгледи. И  докато се питах 
всичко това, получих имейла ти. В хотела им а фотоате
лие и там  веднага ми направиха десетте избрани от мен

снимки във формат за изложба и ми подариха подходящи 
стойки за тях. Кътът беше на път да придобие пълния си 
вид. О ставаш е само да направя питката.

П ърви март се падаш е в неделя и това беше идеален ден 
за парти на персонала. В събота вечерта вклю чих скайпа 
и майка започна да нареж да кое след кое да  слагам за тес
тото на питката. М есих и плаках, и си спомнях за  родния 
дом и ш етнята около празниците, но успях д а  ум еся като 
тестото на мама. Когато го занесох на полякинята Елжбе- 
та, тя ахна, но каза че ще го премеси, за д а  подреди по- 
добре голямата пита. Н а другия ден към  обяд всичко беше 
готово. Н ям ах българско вино. Не успях да  намеря - тук 
никъде не се продава, макар че е по-хубаво от тези, които 
се предлагат. Колеги от Ф ранция и Бразилия донесоха те
хни вина, каквито тук им а в изобилие.

Подредихме с А гнежка българския кът и зачакахме гос
тите. П осрещ ах ги с питката, която омесихме заедно с 
майка ми и която Елж бета изпече. Закичвах ги с м артени
ци, които наричах за  здраве и им благодарях за присъст
вието. Бях се уговорила с родителите ми, когато всички 
се съберем, да включат скайпа - да  видят семейството ми 
и с камерата да покажем изгледа, който се виж да от моя 
прозорец. Така и направихме. Всички видяха красивия 
планински връх, който съм  гледала всяка сутрин, посре
щ айки изгрева и твърдяха, че го нося постоянно със себе 
си. Не можех да не им вярвам -  те отдавна бяха минали 
по този път, по който се опитвах сега и аз да премина. 
И  тъкмо им обяснявах, че нямам подготвена песен, кога- 
то от далечния край на фоайето се извиси на „развален“ 
български „Горда Стара планина, до ней Дунава синей, 
Слънце Тракия огрява, над П ирина пламеней! М ила, ро- 
дино, ти си земен р а й . ” Едно младо момче, от Сърбия, 
но с български корен, наскоро завърш ило в София, пееше 
наш ия химн и ми връщ аш е с всяка дум а Родината! Разри
дана до последната си клетка, го намерих и го прегърнах. 
И  в този миг усетих как сякаш  прегърнах майка си, бащ а 
си, баба си и всички близки, познати и непознати хора в 
България. М оята страна, която толкова ми липсваше, вече 
имаше своето кътче в това фоайе и всяка сутрин, когато 
преминавах през него, щ ях д а  усещ ам  родината си. Пак 
щ еш е да ми липсва много, но топлината, която усетих на 
това парти, дълго щ еш е да ме топли в студените дни и 
нощ и в далечна Н орвегия.

Благодаря ти  още веднъж за  снимките - великолепни 
са. И  ти като мен си далече от дома и родината. Ако ти 
липсват много, а  няма как д а  не е така, намери едно място 
наоколо и си създай едно кътче Родина. Н ям а как да ти я 
замени, но наистина помага.

Поздрави! Невена.
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Една от знаковите къщи в центъра на Бургас, в стил романтичен сецесион, 
обявена за паметник на културата, се рушеше и придобиваше все по-окаян вид. 
Построена бе в началото на миналия век от италиански архитект, допринесъл 
изключително много за модернизацията и западноевропейския вид на бързо раз
виващия се морски град. Някога минувачите се заглеждаха в красивата двуетаж
на кокетна сграда, орнаментирана с подкови - символ на щастието, витражните 
прозорци с цветни стъкла и просторни тераси. Днес прозорците чернееха изпот
рошени, а дворът, който приличаше някога на райска градина, се бе превърнал в 
свърталище на наркомани и бездомници.

През 30-те години на миналия век
Спиридон бе издънката на стар аристократичен и благороден род. Баща му, 

един от уважаваните предприемачи и индустриалци в града, известен още и с 
благотворителните си дейности, беше решил да осигури на единствения си син 
блестящо бъдеще, да му даде най-доброто европейско образование и така да 
го направи свой достоен заместник. Изпратен да учи във Виена, Спиридон още 
през първата година успя да опознае всички кафенета, увеселителни заведения 
и бардаци, заедно с компания от разхайтени богати младежи, изхарчи парите 
на баща си и се върна със знойна унгарка, за да u покаже прелестите на род
ното Черноморие. Може би унгарката е очаквала нещо повече от туризъм, но 
като постоя три месеца, без да получи някакво по-сериозно предложение, събра 
набързо куфарите си и изчезна завинаги. Спиридон не го отрази в емоционалния 
си дневник, в който имаше място само за веселие, среднощни запои с приятели и 
спане по цял ден. Една сутрин старият фабрикант се нахвърли върху спящия си 
наследник с юмруци и със зачервено от гняв лице му се разкрещя:

- Чудовище съм отгледал, а не син! Като не искаш да учиш, ще работиш! Няма 
значение къде и какво, но ще се научиш да си вадиш сам хляба! Не искам повече 
да се срамувам от теб! Цял живот съм работил за едното добро име, започнал 
съм от нулата като говедар и не ти разрешавам повече да ме излагаш! Ще те 
лиша от наследство и няма да получиш и стотинка от мен! Така да знаеш! - След 
изречените тежки думи баща му излезе като гръмоносен облак, тряскайки масив
ната махагонова врата зад гърба си. Майка му се беше скрила в една от стаите и 
само зачервените u сухи очи горяха мъчително.

След заканите на баща си Спиридон дълго лежа в леглото и мислеше, докол- 
кото можеше да мисли с разцепена от махмурлук глава. Предната вечер, като 
се шляеше безцелно в морската градина, срещна случайно свой приятел от 
детството, станал моряк и току-що се върнал от далечно плаване. Решиха да го 
отпразнуват и цяла нощ пиха и си говореха за екзотични пристанища, кубински 
коктейли и огнени жени, а на разсъмване се отбиха в една тиха уличка до приста
нището със съмнителна репутация, от която се носеше тежкия аромат на тютюн 
и евтин парфюм. И сега, с размътена глава, Спиридон реши да стане моряк и да 
пътува с корабите. Хем ще работи, хем ще се весели. И баща му най-после ще 
бъде доволен от него. Как не се беше сетил по-рано. Измъкна се от къщи, без да 
се обади на никой и пое към пристанището.

Баща му потъна още повече в делата си, а майка му се отдръпна от Женското 
сдружение, в което беше една от дейните активистки, не искаше да я разпитват 
повече за сина u. Започна да боледува често и да занемарява домакинската си 
дейност. Разбра, че ще u е необходима домашна помощница. Обърна се към 
свои близки приятелки, които имаха слугини от околните села, да u препоръчат 
някое добро и младо момиче. Така съдбата я срещна с Райна, дребна и смугла 
женица, с остри черни очи от поморийските села. Рано останала вдовица с мом
ченце на 5-6 години, тя трябваше да осигури препитание за себе си и за момчето. 
Мъжът u бил каменар и при взривяването на една скала не успял да се отдръпне 
навреме. Мнозина се изредиха след това да u искат ръката или да я сватосват, но 
бяха или вдовци с по няколко невръстни деца, или ергени още по-бедни от нея, а 
тя знаеше какво иска - най-доброто за сина си...

Къщата беше слънчева и просторна и Янко се чувстваше щастлив и обгрижен. 
Момчето бе тихо и мълчаливо, не правеше бели както повечето от връстниците 
си. Обичаше да му четат приказки и не се задоволяваше само с един прочит. 
Дали защото възрастните все нямаха време за него той рано научи буквите с по
мощта на майка си и старата госпожа. Понякога дори и строгият господин, когато 
беше в добро настроение, също му четеше приказки. Постепенно атмосферата 
вкъщи ставаше все по-топла и уютна. Момчето успя да върне усмивките и смеха 
на старите собственици. Освен любовта към книгите Янко умееше да рисува с 
молив и графиките му бяха впечатляващи. Особено му се отдаваха портретите 
на хора - в началото детски, постепенно премина към възрастните и те се удивя- 
ваха на приликата.

ЕСКУС

Една вечер им гостува известен професор от Художествената академия, 
земляк и приятел от детството на фабриканта, завършил в Париж, който не 
можа да скрие искреното си възхищение от рисунките на детето: „От него ще 
стане един ден голям художник, ще го взема при мен без приемен изпит да 
знаете“. Райна слушаше, драго й ставаше на сърцето, но тя искаше нещо още 
по-сигурно за сина си, някак си не беше убедена, че само с талант се пробива в 
този живот, трябваше труд, къртовски труд и поне мъничко късмет. Така беше 
научена на село, където хората по цял ден работеха на нивите, за да имат 
на софрата комат хляб, но все пак името на професора дълбоко се вряза в 
паметта й.

Спиридон си идваше веднъж в годината, а понякога и през две. Баща и син не 
си говореха. Някаква невидима преграда се беше издигнала между тях и никой 
не искаше да я прескочи. От всичко това страдаше най-много старата госпожа. 
Райна точеше най-тънките кори за баници и тиквеници, грижеше се за градина
та, засади разноцветни рози и ароматни люляци, а на прозорците зиме и лете 
цъфтяха мушката. Къщата грееше отвън и събираше завистливите погледи на 
минувачите, но отвътре се натрупваше огорчение и самота като тежка неиз
лечима болест. Всеки си носеше своята мъка и нямаше сили да я преодолее.

Така изминаха десет години, през които се случиха някои важни събития - 
старият фабрикант получи сърдечен удар и почина, госпожата залиня и все 
повече се залежаваше, а Спиридон успя да заболее от куп болести вероятно 
от дългите си пътешествия и лекомислен начин на живот. Последният път, ко
гато си дойде, имаше болнав и жълтеникав вид, изглеждаше леко подпухнал. В 
болницата му установиха цироза, диабет и няколко венерически болести, които 
беше хванал от далечните пристанища и изкарал на крак. Реши за първи път 
да пропусне поредния курс за много изгодна дестинация, за която отдавна си 
бе мечтал да посети, но не му достигнаха силите, а и лекарите го посъветваха 
да обърне внимание на здравето си. Вече минаваше четиридесетте и влизаше 
в категорията на старите ергени. Райна продължаваше да се грижи всеотдайно 
за всички -  хранеше госпожата в леглото, къпеше я, купуваше лекарства на 
Спиридон и следеше дали редовно ги взима. Единствената й радост и надеж
да си оставаше нейният Янко. Момчето беше отличник в горните класове на 
гимназията и мечтаеше за Художествената академия. Всички му предсказваха 
блестящо бъдеще като художник.

Една късна вечер госпожата, вече на смъртно легло, извика Спиридон при 
себе си и със сетни сили промълви:

- Сине, баща ти си отиде. Всяка вечер го сънувам, че ме чака. Той много те 
обичаше. Направихме всичко възможно, за да бъдеш щастлив, може би сбър
кахме някъде. Ти ще ни простиш. Аз съм ти майка, а майката никога не мисли 
лошо за детето си. Ако утре си отида, не искам да оставаш сам. Райна има 
добро сърце и е разбрана, освен това е работлива и честна. Ще върти къщата 
и за тебе ще се грижи. Тя и синът й си нямат никого освен нас. Свикнахме 
си едни на други, те станаха част от нашето семейство. Спиридоне, знаеш, 
че ти никога няма да можеш да имаш деца, защото като малък си боледувал 
от заушка. Която и жена да дойде и да ти каже, че е бременна от теб, ще те 
излъже. Всяка ще те иска заради къщата, сине! Затова те заклевам да вземеш 
Райна, поне си я знаем, за да мога да си отида спокойна от този свят. Това е 
майчината ми молба!

Спиридон нищо не каза. Не, че не харесваше Райна, тя дори беше няколко 
години по-млада от него, но никога не се беше замислял сериозно за тези неща. 
Беше я приел като даденост и собственост, като всичко, което му се случваше 
в безгрижния му живот. Все още се чувстваше млад, силен и привлекателен, 
но когато и майка му си отиде и той трябваше да поеме семейното кормило, 
се оказа изведнъж слаб и безпомощен. Работите във фабриките не вървяха, 
бушуваше втората световна война, а когато свърши, им взеха всичко в името на 
народа. Реши да послуша майка си и се ожениха с Райна, дори осинови Янко. 
Поне имаха къщата за известно време, но през 1951 година в един мрачен 
ноемврийски следобед неочаквано се появиха двама непознати мъже с военни 
униформи, връчиха им заповед, в която им се нареждаше да се изнесат за 24 
часа. Можели да останат да живеят в лятната кухня на двора, ако нямало къде 
да отидат.

На другата вечер пред къщата се появи каруца, теглена от два коня, нато
варена с покъщнина и мъж и жена с две момчета около десет-дванадесет го-
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дишни вкараха каруцата в двора. Новите собственици. Спиридон, Райна и Янко 
скришом ги наблюдаваха през спуснатото перде от прозореца на лятната кухня.

След 50 години
Братята не си говореха от години. Единият живееше в Америка, а другият в 

София. И двамата си имаха собствен проспериращ бизнес. Американецът се 
занимаваше с недвижими имоти, а софиянецът - беше строителен предприе
мач. Ябълката на раздора се оказа наследствена къща в идеалния център на 
морския град, рушаща се все повече и повече, а беше обявена за исторически 
паметник. Всеки я искаше за себе си на всяка цена, без да има идея какво ще 
прави с нея, ако я спечелеше. Тъй като не можаха да се споразумеят цели 
десет години, съдията накрая обяви къщата за продан с начална цена от 1 ми
лион лева. Датата беше известена в публичния регистър. Специално за търга 
от Щатите беше пристигнал единият брат, с тайната надежда да го спечели. 
Имаше планове след това да я дава под наем като къща за гости. Търгът беше 
обявен за 11 часа.

Същият този ден в 8 часа сутринта художникът Янко Спиридонов си пиеше 
както обикновено кафето на Променад Дез Англе в Ница. Чувстваше се необи
чайно напрегнат и не откъсваше поглед от телефона си. Вече тридесет години 
откакто живееше на известния булевард и всеки ден гледаше морето, на което 
се изсипваха милион туристи всяка година, но то някак си не го вълнуваше. В 
сърцето му се беше загнездило неговото море от детството, когато се разхож
даше бос по морския плаж, играеше на войници със забити в пясъка клечки ки
брит, замерваше с камъчета другарчетата си, ловеше миди с голи ръце между 
камъните, след което оставаше без нокти. Лимонадата за 2 стотинки от гъбката 
пред входа на морската градина беше най-хубавата лимонада на света. Майка 
му и вторият му баща, отдавна покойници, успяха да му дадат всичко, от което 
имаше нужда. Останали без препитание в ранните му години, те трябваше да 
се нагодят към новите условия. Баща му, несвикнал на тежък физически труд, 
бързо си отиде, а майка му дълго време работеше като болногледачка. Когато 
той порасна, го изпрати при стария професор в София, беше запомнила името 
му и той се погрижи за професионалното израстване на Янко, прие го като свое 
дете и успя дори да го изпрати във Франция да учи живопис.

Янко успя да обиколи с творбите си много страни, но си остана малкият 
принц, влюбен в неговата си малка планета, наречена България... Усмихваше 
се унесен в спомените си и не чу продължителния звън на телефона. В послед
ния момент го вдигна и чу ядосан глас на български с акцент:

- Какви са тези номера (следваше псувня на английски), какво си мислиш, че 
правиш, за какъв се мислиш, ще живееш ли в тази къща?

- Не, няма да живея в тази къща, но волята ми е да се превърне в картинна 
галерия. Адвокатът ми ще ви обясни останалите подробности - с равен глас 
отговори Янко и затвори телефона си. Изведнъж почувства прилив на енер
гия, дробовете му се изпълниха с въздух, някакъв товар се беше свлякъл от 
раменете му и разбра, че най-после е постигнал мечтата си - къщата, в която 
беше израснал, и която приемаше като родна, ще се превърне в художествена 
галерия и в нея ще намерят място най-добрите майстори на четката в родната 
му България.

НИШКА - ЖИВОТ
Т р е т а  н а г р а д а

Отруден е животът й. На всичко отго
ре болният й стомах непрекъснато на
помня за себе си, ала Върба не се пре
дава. И името й е такова - жилава. От 
сутрин до вечер превива измършавяла 
снага. Стопанството им не е голямо, но в това дере, дето камък да търкулнеш, 
няма къде да се запъне, лесно не се надвива на работата. Земята е каменли
ва и постна. Ако не се натори обилно, не може да се очаква добра реколта, 
но Върба е човек упорит. Обича от всичко да има - градинка, лозе, царевична 
нива, мешан добитък. А тия пуйки, дето непрекъснато ядат, сякаш са разпрани, 
най-много й връзват ръцете.

Студена зимна утрин. Върба стана и оправи леглото. Тръпки побиха измър- 
шавялото й тяло и тя побърза да се облече. Изми се и застана пред огледалото, 
за да подреди косите си. Малко се стъписа от срещата с него, защото видя две 
хлътнали бузи, един стърчащ нос и два горещи въглена вперени в нея: „Тоя 
стомах ме изяде!” - повайка се за болежката си тя, отиде при прозореца и махна 
пердето. Взря се навън, но почти нищо не видя от красивата дантела, която 
зимата бе извезала върху стъклата: „Същата е като оная, някогашната!” - вър
нала се изведнъж в миналото, с умиление си спомни Върба и погали стъклото. 
Отново потръпна, този път не от студ. Струна на нежност и тъга затрептя под 
лъжичката й и тя докосна още един път заскрежените образования по прозоре
ца. Лека руменина се плъзна по все още красивите форми на лицето й. Постоя 
така миг, задържайки в мислите си онова, което безвъзвратно си бе отишло, но 
студът, напомнил за себе си, я върна към действителността. Запали печката, 
направи закуска, кипна чай, сложи боб да ври и излезе да нахрани пернатите, а 
и да донесе дърва. Мъжът й - Стамен, станал преди нея, беше отредил другите 
животни и разчистваше навеяния през нощта дълбок сняг около къщата. Върба 
спря за момент при него, поздрави го с добро утро, попогледа го как мъжката 
загребва с правата дървена лопата снега, порадва му се мълком, па го попита:

- Ходи ли при овцете, Белана да не се е обагнила?
Стамен, без да спира работата, й отговори:
- Още не е, ама не я свърта на едно място. Навремила е, та ще взема да 

поизрина и тора от кошарата. - Добре, ама ела първо да се посгрееш и да ядем,

че закуската изстина -  подкани го тя и отиде да нахрани кокошките и пуйките. 
После взе един наръч дърва, влезе вътре, остави го до печката и пак пристъпи 
до прозореца. Искаше отново да върне милия спомен: „Боже, кога отлетя това 
време! -  прошепна тихо Върба. -  Кога се ожених, кога челяд отгледах, изучих и 
них ожених, а сега се разтриха по светилата и ей ни на' -  сами в тоя пущинак. 
Братята, и те послушаха жените си, хванаха по градищата. Има, няма -  чети
ри къщи са отворени в махалата. Заминаха си хората, а какъв живот беше!...” 
Стамен се бавеше, закуската изстиваше, споменът напираше и Върба му се 
отдаде.

Тогава пролетта дойде сякаш отведнъж. Набързо стопеният сняг потече в 
пенливи потоци. От всяка падина извор бликна. Само Ржана* бе още с нахлу
пен снеговит калпак, но слънцето бързо го топеше. Буйна Джърньовница* лако
мо го гълташе и задавено ревеше надолу по дерето. Събуждаше се природата 
за нов живот. Едно по едно и птичите ята се завръщаха и заогласяха простора 
с любовните си призиви. Рояци насекоми жужаха из въздуха, пъплеха из бързо 
растящата трева, допълвайки пролетната картина. Хората от ранни зори бяха 
навън и всеки се залавяше за нещо, че: „Ден година храни!” А дните бяха наго- 
лемели и доста работа се отхвърляше до вечерта. Ранобудна бе и мома Върба. 
Малките й братя, когато не бяха на училище, обичаха да се излежават, но тя не 
ги оставяше на мира:

- Дигайте се! Слънцето лизна Гарваньо* и залази по Дреново бърдо*, а вие 
още спите - посъди ги меко кака им и отметна завивката.

Йордан и Иван се протегнаха, потъркаха сънено очи, но се подчиниха. От
както майка им си замина от този свят, кака им Връбка беше и за сестра и за 
майка:

- Кой знае татко колко бразди вече е изкарал, а вие още се изтягате. Ставай
те, че заран трябва и картофите да садим! - додаде тя и излезе да си гледа 
работата: „Божичко, що нещо пък тоя ден имам да върща!” - прехвърляше наум

ДАРИНА ЦВЕТКОВА, с. Зверино

задълженията си Върба, докато слагаше сено на ко
зата. Вчера тя ги бе дарила с две бели яренца:

- Ох, какини, мънинки! - радваше им се Върба, 
милвайки ги по гръбчетата, после ги извади от ко- 
шлето* със слама, където бяха спали през нощта. 

Постави ги до вимето на козата. Яретата, още несигурни в движенията, завря
ха муцунки в козината на козата и затърсиха наслуки пъпките на вимето й, но 
бързо се ориентираха и лакомо засукаха, връткайки с опашчици. Беца, майка 
им, ги подуши, увери се, че са нейните и запреживя спокойно до яслата. Върба 
излезе от кошарата, отиде под къщата и преброи с поглед овцете и агнетата, 
които пасяха в орницата:

- Стрижете я, какини, стрижете я, че тия дни трябва да орем и за кукуруз, 
-  говореше им гальовно Върба, сякаш бяха съзнателни същества, сякаш 
тях ги бе грижа за човешките тегоби. Постоя при тях малко, па тръгна об
ратно към двора. От плета наперено я приветства гащатият петел, който 
със зашеметяващото си кукуригане окончателно събуди всичко живо нао
коло. Пъргавите му любимки доволно кокореха, щурайки се насам -  натам. 
Върба се запъти към вкъщи. Влезе и изпържи филийки с яйца на братята 
си. Сипа им и чай, и го подслади с мед. Те бяха заели позиция на масата 
и се боричкаха. Тя ги посмъмри кротко, после излезе пак навън, да вземе 
нещо и се заслуша в шума на буйната Джърньовница. Погледна към реката 
и мислите й пак я налетяха: „Божке-е-ей, що е вода! Ще взема днеска да 
изпера чергите, а и платното, дето изтках* зимата за ризи, как добре ще 
му дойде” -  и Върба запретна кенарените си ръкави. Влезе пак вътре и се 
захвана с домакинството. Набързо сготви една чорба от лапад, картофи, 
лук, сухи чушки и мерудийка и опече голяма пита. После сипа от чорбата 
в малко гърне, отчупи голямо парче от питата, загъна в две -  три лападо
ви листа бучка сирене, взе една калена паница и една дървена лъжица и 
всичко това го завърза в бохчата, с която си носеха храна на къра. Повика 
момчетата, които междувременно бяха излапали закуската и бяха изско
чили навън:

- Йордане, Иване, къде сте?
(Продължава на стр. 5)
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Т р е т а  н а г р а д а
(продължава от стр. 4)
Йордан се обади:
- Тука сме, како Връбке, в кошарата 

при яренцата.
- Я елате, да занесете на татко гозбата! - нареди им кака им.
Децата веднага дотичаха:
- Като минете край кладенеца, му налейте и вода, а аз ще отида да пера 

на реката. И после веднага се връщайте, да пасете стоката - не пропусна 
да им напомни Върба.

Децата взеха бохчата с храната и една празна стомна, и на бегом се из
несоха от дома. Върба откъсна от зида лист здравец и го забоде в дебе
лите си като масури плитки. Влезе пак вътре, събра една кобилица багаж 
за пране, а топчето памучно платно за ризи взе под мишница. Понечи да 
тръгне, но се сети за дантелените завеси, които наскоро доплете. Свали 
кобилицата от рамото си и изтича в малката моминска стая. Отвори рак
лата, където грижливо събираше своя чеиз и извади ръкоделието, скътано 
за бъдещ дом. В този миг си спомни за майка си. Буца затисна гърлото й и 
тя приседна на леглото: „Бъдещ дом ли?! Който ме иска, тука ще дойде да 
живее. Няма кой друг да се грижи за децата.” -  заключи в мислите си тя, па 
изтри с опакото на ръката си процедилите се по страните й сълзи, рипна, 
грабна завесите, отиде в кащи*, постави ги най-отгоре на кобилицата, дигна 
я на рамо и се запъти към реката. Преди завоя се поспря и се обърна, за 
да види докъде са стигнали братята й, които вече преваляха могилата. Пог
ледна и към овцете в орницата и като се увери, че всичко е наред, спокойно 
продължи нататък. Наближи корията. Мирис на теменуги насищаше прос
тора. Върба вдъхна дълбоко омайващия аромат и въпреки изкушението да 
им се порадва, да си откъсне някоя, не се спря. Много работа я чакаше и 
този ден, и тя заситни бързо, бързо, когато го зърна.

Стамен поправяше съборения от снега плет на градината, докато овцете 
му се напасат отсреща в ливадата. Като го видя, Върба намали малко ход. 
Сърцето й запрепуска в гърдите и приятна топлина се заразлива по тялото 
й. Стамен беше млад снажен момък, изтърсака на многолюдно семейство, 
чиято държавица* бе отсреща през баира. Той често идваше насам. Тук 
имаха малко имот - хем да свърши някоя работа, хем да зърне Върба. От
давна й беше хвърлил мерак, но още не се решаваше и думица да й проду
ма. Когато и да се наканеше, щом погледнеше тези две сини като незабрав
ки очи със златисти точици по ирисите, това бяло нежно като трендафил 
лице и тези закачливи трапчинки на страните й, онемяваше, сякаш си бе 
глътнал езика. А Върба и тя, поруменяла като мушкато, навеждаше глава, 
скришом се усмихваше, но не го показваше, за да не се засегне Стамен. 
Веднъж, беше малко преди зимата, пак така, случайно, се видяха близо 
до кладенеца. Върба бе наляла вода и се бе запътила обратно към вкъщи. 
Китка оцеляло от сланата димитровче надничаше любопитно от шевето* 
й. Стамен се засили да го грабне, но се подхлъзна, блъсна се в котлите й 
и заля и себе си, и нея. Само дето едва не я събори на земята. Засрамен, 
избяга нагоре по баира и дълго време не се мярна насам, за да не я среща. 
Върба тогава изтръска водата от дрехите си, върна се при кладенеца и 
наля друга. И макар понамокрена, въпреки студа, ликуваше. Чувстваше, 
че Стамен я харесва, а и тя не беше безразлична към него. Зърнеше ли го, 
сърцето й лудо заподхвъркаше, сякаш бе птиче, готово да излети из бялата 
й моминска пазва.

Сега Стамен усърдно поправяше падналия от снега плет и не забеляза 
кога Върба наближи реката. Тя свали кобилицата от раменете си и я сло
жи на подходящо място, за да я разтовари. След като разпредели багажа, 
започна да чисти пясъка от коритото, което водата бе изваяла в камъка, и, 
което използваха за пране. В това време Стамен с крайчеца на окото си я 
зърна. И както бе замахнал с чука, за да кове, така и замръзна на мястото 
си: „Господи, колко е хубава!” -  простена, захласнато зяпнал я. Откъсна 
насила поглед от нея и заудря още по-усърдно с чука, но от вълнение не 
можа да уцели пирона, а докачи част от палеца си. Изохка от болка, но 
продължи да кове.

НИШКА - ЖИВОТI

Върба размота топчето плат. Намокри го, натри го обилно със сапун и го 
остави близо до реката, да се избелва върху напечените от слънцето камъ
ни. После натри пердетата. Простря и тях до платното, след което се събу 
боса и се захвана с постелките. Натопи един равеник* в каменното корито 
да се накисне. Поизчака малко, след това застана по течението на реката 
и усърдно го затръска. Ситни капчици вода се разпръскаха около нея и 
заблестяха в множество цветни дъги. Като ореол обгърнаха стройната й 
снага. Картината беше зашеметяваща. Сякаш русалка плуваше в океан от 
светлина. Ту се гмурнеше, ту се покажеше, красива, омайваща, опиянява
ща... Плитките й лудо се премятаха ту напред, ту назад и от време навреме 
ситно подскачаха върху раменете й.

Опуснал чука, застанал неподвижно като закована тараба, Стамен зяпа
ше видението с ококорени очи. Коленете му омекнаха и той се подпря на 
плета, а Върба премяташе ли, премяташе разноцветни кълба, които до 
пръсване подгониха сърцето му. Не можа да издържи на гледката. С два -  
три скока се изнесе от градината и наближил я, отново замръзна на място. 
Намокрената риза плътно бе прилепнала около изваяните й прасци, поела 
път да очертае и стройните й бедра. От младото й тяло се носеше ухание 
на зряла самка, подканващо, подмамващо, влудяващо... Стамен стоеше 
зашеметен, а нищо неподозиращата Върба вихреше своя вълшебен танц... 
И както бе застанал близо до нея, направи няколко ситни крачки, протегна 
ръце и прихвана кръшната й талия. Изненадана, изплашена, тя рязко се 
обърна и изпусна ръвеника, който бавно пое по течението на реката. Стиг
на малката скакавица, отскочи възтежко върху гърбавината й и с крайчеца 
си закачи едната дантелена завеса. Придърпа я нежно към себе си, скри я 
в пазвата си и сякаш двама гушнати влюбени заплуваха надолу по дерето. 
На една плитчина завесата се показа от водата, пъргаво се преметна върху 
ръвеника, но той мигом я грабна и отново я гушна и скри, после тя пак се 
показа, уви се около единия му край и сякаш уловили се ръка за ръка, се 
завъртяха в скоклив танц „Буенец.” Палава Джърньовица ги подхвърляше 
от камък на камък, от време на време ги перваше леко с водния си камшик 
и с гърлен кикот се наслаждаваше на лудорията си. Подмами ги към вира. 
Унесени в своя танц те стигнаха бързея при голямата скакавица. Изнена
дано от бързотечащата вода, ръкоделието сякаш протегна невидими ръце 
и успя да се хване за върбата, надвесена над дълбокото. Ръвеникът оба
че се плъзна по бързея, тежестта му забави движението, но въпреки това 
цопна в синьо-зеленикавата вода на вира. За миг изчезна като че ли вдън 
земя, после полека изплава и обхождайки важно вира се завъртя в голям 
пъстър кръг, като ту се гмурнеше, ту се покажеше, сякаш правеше поклони 
на булчински закичената с дантелата върба.

Върба като че ли сънуваше лош сън. Хвърли срязващ поглед на слисания 
Стамен, който веднага я пусна:

- Връбке, аз, та ко в а . - и докато й обясняваше, че всичко ще е наред, 
защото всичко ще й донесе, бързо тичаше надолу през шубраците по 
стръмната пътека към вира. Стигна го. Нагази в дълбокото и се запри- 
движва към окичената върба, която сякаш насмешливо, изпод вити веж
ди -  клонки, гледаше Стамен каква ще я свърши. Водата стигна почти 
до кръста му. Студ сряза възмъжалото му тяло, но той не се поколеба. 
Доближи върбата, а тя като млада плаха булка смирено стоеше, тръпне
що очаквайки своя жених. Стамен хвана нежното й було, внимателно го 
свали от рехавите й младозелени листи, сякаш копринени коси, нежно 
го целуна, допирайки го само до устните си и го метна на рамо. После 
издърпа палавника - равеник. Взе го под мишница, излезе от водата и, 
стиснал здраво скъпоценния товар, забърза с все сила обратно нагоре 
по пътеката.

Върба смутено наблюдаваше продължението на случката, незнаейки 
да се смее ли, да плаче ли, да се радва или да се скара. А Стамен, изка-

ДАРИНА ЦВЕТКОВА, с. Зверино
чил нагорнището, запъхтян, я доближи и сложи 
равеника на голям камък близо до нея, а пер
дето й подаде, изпитателно гледайки я в очи. 
Върба посегна да вземе ръкоделието. В този 
миг две силни мъжки ръце я хванаха и властно 
притеглиха към себе си. Две жарки очи я погъл

наха цялата. Разтреперана от вълнение, прималяла, тя опря глава на 
задъханите му гърди. Нетърпеливи, изпръхнали от вятъра мъжки бърни 
бързо намериха нейните нежни устни, сливайки се в срамежливо кратка, 
но жарка първа целувка. Всичко около тях се завъртя и изчезна, там, ня
къде из горите, баирите, чукарите, на този див, приказно красив закътан 
край. Притиснати в сладка прегръдка, сякаш отнесени някъде в друг свят, 
те нищо не искаха да знаят. Знаеха само, че са родени един за друг и че 
искат да бъдат заедно до края на дните си.

Върба излезе от унеса. Стамен бе свършил работа и отупваше ботуши
те си с метлата на язлака*. Тя се запъти да му отвори:

- Хайде, влизай, влизай, че се смръзна, а и закуската изстина.
Стамен, заскрежен, поруменял, съблече шубата си, свали и каскета и

й ги подаде:
- А-а-а, яка зима е тая година, ама нали знаеш: „Дебел сняг, дебел ко

мат!” - и разтърквайки вкочанените си от студ ръце, пристъпи към печка
та, да се сгрее. Бобът тихо къкреше, разнасяйки апетитен аромат.

Върба седна в стана. Беше навела* отново да тъче равеници - по един 
за внуците, а ако остане прежда, може да измайсториса още нещо. Шар
ките весело й се усмихнаха. Тук - червено, там - зелено, жълто, синьо, 
оранжево, мораво, пембено се редяха ред, по ред, преплитайки се в кра
сиви шарки и причудливи изображения. Тя натисна с крак педала на ста
на. Нищелниците изскърцаха и се разтвориха. С точно движение Върба 
прокара совалката между нишките. После хвана с две ръце бърдото и с 
отмерен удар сръчно притъка нишката, поредната нишка - живот.

* Ржана - име на планина.
* Джърньовница -  име на река.
* Гарваньо, Дреново бърдо - имена на местности в землището на с. 

Игнатица, община Мездра.
* Кошле - малък кош, изплетен от върбови клони.
* Изтках - изтъках.
* Кащи - стая, в която се намира синията (масата), огнището с веригата 

и котлето, и друга посуда.
* Равеник - гуня, китеник.
* Държавица - дом с имот около него.
* Шеве' - сплитка на коса.
* Язлак - малка тераса, чардак.
* Навела - основала.

ДА ВИДИШ СЪС СЪРЦЕТО СИО т л и ч и е
Кой не знаеше Бончо Циганина - 

дребен човек, изсушен като слива, 
превит о две, с поглед, забит в земята. Минава по нашата 
улица, а тоягата му прави „чат-чат-чат“. Петелът още спи 
в курника, а навън, по калдъръма „чат-чат-чат“. Луната 
е високо в небето, дяволи и таласъми пълзят нощта, а 
навън „чат-чат-чат“. Къде ходеше, какво правеше - вся
ко дете искаше да разбере. Веднъж батко ми, заедно с 
наборите си Григор и Асен, тръгнали след него по никое 
време. Ония двамата се уплашили и се върнали. Батко, 
нали е най-ербап. или най-глупав, както казваше баща 
ми, обаче продължил.

Какво станало в онази нощ - никой не знае. Знам, че 
само Бончо доведе бате обратно у дома. Тате и мама 
така се бяха уплашили, че даже и един шамар не му уда
риха, въпреки че моя врат често го подпалваха за щяло 
и не щяло.

- Кажи бе, бате - умолявах го аз, - кажи ми, какво видя? 
Вярно ли е онуй, дето думат за Бончо, че през нощта се 
превръщал в дявол и обикалял къщите, дето имало моми 
за женене?

Батко, иначе приказлив, зъб не обелваше. Странно, ус
покои се той, вече не точеше врат през прозореца, чуеше 
ли онова „чат-чат-чат“. За радост на мама и тате се хвана 
с учението и като едното нищо можеше да изкласи тая 
година. Бончо изчезна от приказките му и като че ли - от 
мислите му. Аз обаче не обръщах внимание на тия неща 
и едно си знаех - Бончо, та Бончо.

- Остави го ти човека да си живее спокойно живота - 
каза ми той накрая. - Не е толкоз черен, колкото го из
карват.

Това обаче само засили любопитството. Какво друго да 
стане, а? Бях на единадесет лета, дете. Куха, та дрънка 
- щеше да каже бате и да ме почука с пръсти по острига
ната ми с шивашка ножица глава.

Тъй се заех да следя още по-внимателно Бончо. Бягах 
от игрите на другите, надничах над стоборите и отнесох 
не един или два шамара от възрастни, дето мислеха, 
че замислям беля. И какви неприятности си навлякох

само покрай тия мои занимания, сега като се замисля, 
чак косата ми се изправя. Къде ми е бил акълът, Боже, 
къде? Бягаше след Бончо Циганина, как къде? Е, сега ме 
досмешава, като се сетя, но тогаз колко ревах не ти е 
дума. Една утрин станах рано-рано, още преди петела. 
Нахлузих цървулите и се измъкнах навън тих като мишка. 
Мина, не мина време и ето.

.Ч а т-ча т-ча т .
По улицата върви Бончо, превил гръб и вперил по

глед в краката си, в десницата му - тоягата, в левицата 
- опърпана торбичка, дето годините си не знае. Тръгнах 
след него, но старият циганин нито се обърна, нито се 
поспря. Вървеше, без да бърза, сякаш целият ден беше 
пред него. Че каква грижа можеше да има? Хранеше се 
от подаянията на селяните, живееше в съборетина в 
покрайнините на селото, до овчарниците и всичко, кое
то имаше, беше на гърба му. О, и магарето, разбира се. 
Имаше си едно дръгливо полусляпо магаре, старо като 
Метусалем. Нямаше грижа ни за двор, ни за добитък, ни 
за семейство. Само си ходеше насам-натам, оставяйки 
след себе си онова „чат-чат-чат“ и ококорените очета на 
нехранимайковци като мен.

В оная сутрин, потънал в такива мисли, даже не усетих 
как съм подминал центъра на селото. Ако бях внимавал 
повече, щях да видя румънския жандарм, задрямал на 
стола пред малката казарма, уж на пост, сложил пушката 
на коленете си. Всички деца гледахме да стоим далеч, 
защото мамалигарите не пестяха шамарите. Посягаха не 
само на децата. В тая прокълната сградичка, построена 
с ангария от селяните, преди месец влезе чичо Васил, 
дето му викаха Балана, под дулата на пушките. Чули го 
да пее „Шуми Марица“. Повечето мамалигари не знаеха 
български, но точно тая песен всеки жандарм я знаеше. 
Нали нашите полкове по време на Световната война я 
пеели, докато мачкали румънците.

Там, в казармата си и остана чичо Васил. Издъхнал уж 
от страх, но нали с очите си видях, че ковчегът му е здра
во закован и жандармите не дадоха да се отвори.

- Ех, мамата им на тия мамалигари. - пъшкаше тихо 
тате след като поп Иван свърши с опелото. - Колко ги 
бихме през войната и те си го връщат, мама им д а .

Но в онази сутрин, в сърцето ми нямаше страх от жан
дармите. Имаше го само Бончо и онова неговото ритмич
но „чат-чат-чат“, което чак те приспива като се заслушаш. 
Свихме покрай високия каменен стобор на къщата на 
Георги Хаджистойчев. Бончо изчезна зад ъгъла и в точно 
този момент ново изкушение пламна в сърцето ми и ме 
надви за един дъх време. Оградата беше висока почти 
два човешки боя, но и по-високи зидове съм изкачвал 
по далеч по-глупави причини. А тук причина имаше, и то 
каква.

Вкопчих пръсти е процепите на камъните и се издърпах 
нагоре. Богат беше Георги Хаджистойчев, имаше хиляда 
уврата земя. Имаше и мелница в съседен Касъм . Хората 
казваха, че в двора си закопавал делвите с жълтици. И как 
нямаше да е богат, нали се беше сдушил с румънците и 
не един или двама наши бяха им паднали в ръцете зарад 
него. Затуй и хората му дадоха прякора Глиста и с него 
щеше да си иде.

Вкопчих пръсти в горния ръб на оградата. Огледах се на
около, но уличката пустееше. Зад ниските огради на окол
ните къщи не се мяркаше жива душа. Лавна куче. Някъде 
в далечината изкукурига първият петел. Отекна и рев на 
магаре. Подадох брадичка над ръба на оградата и пред 
мен се ширна големият двор на Георги Глиста, насред кой
то стърчеше двукатната къща, каквато нямаше другаде в 
селото. До нея стърчаха оборите с добитъка. Казваха, че 
довел майстори от Копривщица да вдигнат този палат по 
време на Световната война, във времена, в които обикно
вените хора едва слагали комат хляб на масата си.

Мене не ме интересуваше палата на Глиста, нещо дру
го търсех. Вярно, беше р а н о . дъхът секна в гърлото ми. 
Момиче излезе от къщата и отиде до кладенеца, без да 
бърза. Беше на моята възраст, с дълга руса плитка, пре
метната през рамото. Носеше снежно-бял сукман, поръ
бен с алени ширити. Не вървеше по настланата с камъни

КАЛОЯН ЗАХАРИЕВ, София
пътека, а сякаш се носеше над нея. Стъпи в росната трева 
и зарови боси крака в нея. Потрепери от утринната й хла
дина и след миг се разкикоти, сякаш направила някаква 
пакост. Завъртя се, полите на сукмана й се надигнаха, 
показвайки тънички бели прасци. и замръзна, вперила 
очи в мен. Празното ведро се изплъзна от пръстите й и се 
търкулна в тревата. Писъкът й звънна като камбана над 
големия двор.

- Йоано, какво става бе, момиче? - разнесе се сърдит 
глас откъм къщата. -  Какво пищиш?

Навън излезе Георги Глиста, разпасан, рошав, сънен и 
по нощница. Погледна дъщеря си, проследи погледа й .  и 
се ококори, когато ме зърна. Мазна псувня екна над смъл- 
чалата се къща. Пуснах се от стобора и едва сега усетих 
колко високо се намирах.

О хххх. Проснах се по задник и болката ме прониза от 
дирника, та чак горе до раменете. Изправих се и паднах на 
колене. Пак изохках, но не толкова от болка, а от унижение 
и срам. От всички гадници в селото точно Георги Глиста 
щеше ме хване и посини. И най-лошото беше, че нямаше 
никакъв страх от баща ми, защото мамалигарите го варде- 
ха. Една силна ръка ме хвана за рамото и ме изправи на 
крака, сякаш бях перце.

- Ей, къф пакостник си бил, чоджум .
Погледнах. и тутакси забравих Георги Глиста. До мен 

стоеше Бончо Циганина, а на съсухреното му лице грееше 
толкова широка усмивка, че виждах жълтите му зъби.

- Айде, момче, скрий се ей там -  той посочи ъгъла на 
високия дувар. -  Остъй го Георги на дядо си Бонча.

Изкуцуках до ъгъла на дувара и притиснах гръб в студе
ния камък, без да смея да надникна. Чух само как тежкото 
резе на портата издрънча и след миг се разнесе гневният 
глас на Георги Хаджистойчев:

- Къде си бе, пишлеме.
- Дал бог добро, бай Георге.
Внимателно погледнах зад ъгъла, без да си давам смет

ка, че Георги трябваше само да се обърне, за да ме зърне, 
н о .  ех, туй мойто пустото любопитство. Какво да в и д я . 
Георги Глиста, по нощница, стоеше пред стария циганин, 
а Бончо го гледаше със спокойни, открити очи, сякаш виж
даше стар познат...

(Продължава на страница 6)
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- Ти к‘во пра‘иш тука бе, манго?

-  изръмжа стопанинът на имота, но гласът му беше из
губил остротата си. Огледа се наоколо, но на улицата 
нямаше друга жива душа освен Бончо.

- По свои дела съм тръгнал, бай Георге
- Ти пък какви дела можеш да имаш? -  Георги подръпна 

мустаците си. - Айде, махай се оттука!
Бончо обаче не се отмести. Все така си стоеше на мяс

тото си с блага усмивка. Георги Глиста, при все със свои
те пари и власт, колебливо се отдръпна назад, сякаш се 
страхуваше, че старият циганин ще вдигне тоягата си.

- Ти... таквоз... върви си вече!
- Те мойте дела няма да избягат, бай Георги. Бог тъй 

е разпоредил.
Георги Хаджистойчев пак подръпна мустаците, обърна 

гръб на Бончо и се прибра обратно в имота си, без да 
каже и дума повече. Дървената порта се хлопна и желяз
ното резе изтрака. Старият циганин бавно закрачи към 
мен, а от лицето му не слизаше благата усмивка.

- Хубава е, нали, чоджум?
Целият почервенях, а езикът залепна за небцето ми от 

срам.
- К о й . а з .  таковата.
- Айде сега, и аз съм бил млад. То сърцето трепне ли 

веднъж, не мож‘ го удържа. Момичето на Георги на майка 
си се е метнала, кожата й е одрала. Нали Георгиевица я 
знам още от дете. Айде сега, върви с мене.

По-големите деца разказваха как Бончо пъхал малчуга
ните в същата тая опърпана торбичката. Затуй и аха-аха 
да побегна, ама коленете ми така бяха омекнали, че две 
крачки да бях направил и щях да падна на калдъръма. 
А тогаз Бончо като нищо наистина щеше да ме напъха в 
торбата си, сякаш съм някой заек.

- Д-д-добре - изпелтечих.
- Ти си момчето на Киро?
- Да, по-малкия.
- Много си приличаш с батко си.
- Ч есто . - преглътнах с усилие. Устата ми сякаш беше 

пълна с пясък. - Често ни бъркат.
Бончо сложи ръка на остригания ми врат. Дланта му 

беше суха, твърда и драскаше като шкурка. В нея има
ше толкова сила, че можеше да ми извие врата като 
на пиле. Затуй и закрачих редом с него. Успях само да 
хвърля един поглед назад към високия дувар, над кой
то едва-едва се подаваше покрива на къщата на Георги 
Глиста. Вече съжалявах, че не попаднах в неговите ръце. 
Най-много щеше да ме нашари здраво, но не е като да не 
са ме пердашили по-зле.

С Бончо излязохме от село и тръгнахме през гората. С 
мъка преглътнах сълзите си, когато видях как последните 
къщи се скриха между дърветата. Мама и тате не знаеха 
къде съм. Нямаше кой да ме спаси от сухите груби ръце 
на Бончо и неговата бездънна торба, която се полюшва
ше край хълбока му. Щеше да ме напъха в нея и никога 
повече никой нямаше да чуе за мен. Само мама и тате

щяха да тъгуват за мен, но никога нямаше да се сетят, че 
старият циганин ме е погубил.

Росата мокреше цървулите и крачолите на кърпени
те ми панталони. Първите лъчи на слънцето едва бяха 
докоснали гората и в сенките под клоните цареше хлад, 
който щипеше ушите ми. Във въздуха се носеше мириз
мата на зеленина. Долавях и нежен, сладък аромат. Ог
ледах се и зърнах израсналите тук-там сред дърветата 
люлякови храсти. Лилавите облачета от ситни цветове 
се протягаха на тънките си клонки към слънцето, което 
едва-едва надничаше през короните на дърветата.

Бончо поспря до люляков храст, внимателно изкриви 
един клон като внимаваше да не го пречупи. Фините 
цветчета погалиха лицето ми. Ароматът напълни цялото 
ми същество с неземна сладост. Бончо пусна клончето и 
ме погали по главата, а на лицето му грееше жълтозъба 
усмивка.

- Чувал ли си, чоджум, историята за нашето село?
Едва сега усетих, че не ме държи за врата. Вместо

това крачех до стареца съвсем свободен. Можех да из
бягам по-далеч от Бончо, а старецът нямаше как да ме 
настигне. освен, ако наистина не беше самият Дявол 
и това не беше просто номер. Баба, Бог да я прости, ми 
разказваше как някога, когато нашата Добруджа била 
дива земя, вълци и мечки гонели дълго хората, защото 
от преследването месото им се услаждало повече на 
зверовете.

- Не - само изрекох.
- Едно време, турско още било, недалеч от селото се 

срещнали две сватби. Хората тогава казвали, че било на 
лошо две булки да се срещнат една друга. Никой обаче 
не искал да отстъпи. Разлютили се сватбарите, всеки 
грабнал оръжие и се избили един друг. Там, където хора
та паднали, поникнали люлякови храсти, по един за вся
ка нещастна душа, която изгубила живота си. По люляка 
нарекли и селото.

Погледнах поредното люляково храстче, което беше 
обвило дебелия ствол на висок ясен, сякаш се опитваше 
да се изкачи нагоре към даряващото живот слънце. Ро
зово-лилавите му цветове изпълваха горкия сумрак със 
сладък аромат. По-напред имаше още един, а след него 
още един и о щ е . десетки и десетки люляци ни воде
ха напред и ни даряваха с омайващ мирис. Странно, но 
историята на Бончо, макар и ужасна, не ме изпълни със 
страх. Та кой можеше да се страхува от тези прекрасни 
цветове?

Излязохме от гората и пред нас се ширна пшенично 
поле, затиснато от искрящо-синьо небе, по което се 
плъзгаха бели, сякаш нарисувани облаци. Поехме по 
черния път, който го разрязваше, набразден от коле
лата на каруците. Около него цъфтяха алени макове и 
жълто-бяла лайка. До жътва оставаше повече от месец, 
но зърното вече беше изкласило и зелените петна тук- 
там вече отстъпваха място на златистото, което обеща
ваше богат урожай.

„Златна ни е наш‘та Добруджа - казваше 
тате, когато излизахме с каруцата за едно 
или друго. - Само румънски крак да не я га
з е ш е .“

- Ако знаеш по колко места съм ходил, чо
д ж у м . - говореше Бончо, докато вървяхме 
по черния път, а морето от жито шумолеше 
на вятъра от двете ни страни. Дървената му 
тояга се забиваше вът втвърдения от колела
та чернозем. - Не ме гледай тъй. Мислиш си 
„тоя дъртият циганин, какви ги плещи. Сигур 
не е стигал по-далеч от последната къща на 
селото“. Не, моето момче, ще сгрешиш. Ня
кога бях млад, див, в гърдите ми не сърце, 
а вулкан вреше. Бих се заедно със сърбите 
срещу османците във войната от 76-та . До
броволец бях, млад и глупав. После като чух, 
че руският цар събира наши момчета, хукнах 
към Молдовско. Не ме взеха в Опълчението, 
ама постъпих в една помощна част и бая 
кръв видях. После във войната от 85-та се 
бих. Във Видин бях тогава, пак доброволец.
Капитан Узунов ни командваше и колко сър
би изтрепахме, чет нямаха. Не я дадохме 
България на гадовете. А капитанът... корав 
мъж беше, Бог да даде покой на душата му.
Толкоз смърт видях, с толкоз грях си оцапах ръцете, че 
няма поп, който да ми ги опрости. Ама знаеш ли кое ме 
утешаваше в най-тежките моменти?

Поклатих глава, без да мога да откъсна очи от ста
реца. Бончо Ц иганина. нашият Бончо ходил по вой
ни? Затова ли всички мъже в селото го поздравяваха, 
а жените не му отказваха да му напълнят окъсаната 
торбичка с храна? Все си мислех, че се страхуват от 
него, а т о .

- Утешаваше ме мисълта, че някой ден пак ще се вър
на тук, в тая мойта Добруджа. Мойта земя нямаше да 
позволи да ме погребат другаде. Колко измряха - все 
добри мъже, а аз оцелях и ето ме тука, вкъщи.

Духна вятър и житните класове се люшнаха в бавен 
танц с нежно, приспивно съскане. Старецът все така 
крачеше по черния път с широка крачка, сякаш песента 
на полето му даваше крила. Аз подтичвах, за да не из
остана. Черният път водеше към зелено островче сред 
златното море.

„Люляковата градина“ - сетих се.
Никога не бях идвал тук. Дори възрастните я избяг

ваха. Бях чувал, че през нощта се събират дяволи и 
таласъми, за да танцуват сред аромата на люляците. 
Идвали, защото някога, много отдавна, имало езически 
храм, където се извършвали какви ли не нечисти дела.

- Не се страхувай, момчето ми - окуражи ме Бончо и 
ме потупа по рамото. - То страхът не е куче, че да те 
ухапе.

Прегазихме тесния пръстен от трева, макове и лайка,

който опасваше горичката. Сладкият аромат на люляк 
ме обгърна нежно като майчина милувка. Разтворихме 
завесата от кл о н и . и сякаш попаднах в друг свят. На
сред широката поляна, скрита от зелената стена, стър
чаха ниски каменни основи на недостроена църква. До 
тях лежеше купчина камъни. Наблизо пасеше старото 
магаре на Бончо, което очевидно беше прекарало но
щта тук. Старецът ми се усмихна:

- Днес ще ми помогнеш, моето момче. Преди години 
дадох, върна ли се жив в Добруджа, църква да вдигна, 
та барем дойде ден, в който да склопя очи със сърце 
измито от грехове. Колко румънски началници съм оби
колил, ама не ми разрешиха, затуй реших да вдигна 
параклис тука, дето лоши очи не припарват. С Марко 
носим камъни през нощта, денем строя, колкото мога. 
Ей тоя ред го вдигнах с помощта на батко ти. За след
ващия ти ще ми помогнеш, нали, моето момче. Поле- 
ка-лека, няма къде да бързаме. Той Бог вижда. Каквито 
и дела да има за нас, ще ги отложи за друго време.

Вперих омагьосан поглед в малкия храм, който ник
неше сред аромата на люляка и далечната песен на 
житното поле. Баба казваше, че човек вижда с очите 
си, но трижди благословеният вижда със сърцето си. Е, 
аз бях прогледнал.

Уврат - стара мярка за площ, около 2 дка.
2 Дн. гр. Генерал Тошево.
3 Синко, моето момче (тур.).
4 Сръбско-турската война от 1876 г.
5 Сръбско-българската война от 1885 г.

Отличие ПО ПЪТЕКАТА НА ЛЪХАВИЯ ЛЮЛЯК Деница Петрова, София
Тревите се поклащаха леко от вя- слушана със затаен дъх. Важното е, че то щеше бързо деТревите се поклащаха леко от вя

търа. Водата образуваше меки гънки, 
като гладък сатен, които се прелива
ха. Двамата бяха отново на любимо
то си място. Всяка събота обичаха 
да идват тук, на река Искър, и да се 
наслаждават на спокойната природа. 
След това имаха намерение да про
дължат към Бовската Скакля, като 
минат пеша Вазовата еко пътека. На 
Наско му харесваше да лови риба, 
понякога просто за удоволствие. Но 
сякаш повече му допадаше, когато 
просто ги наблюдаваше, когато се 
приплъзват под водата и се движеха 
грациозно със своите перки. Дени 
свали въдицата от багажника на ко
лата. Наско я взе и започна да си я 
приготвя, искаше за поне един час да 
се откъсне от натоварения ритъм на 
ежедневието. Около тях почти няма
ше хора. Постелиха си на земята и се 
настаниха. Наско стана и се оттегли 
на брега с разтегателен стол и въди
цата. Дени остана да се наслаждава 
на слънчевите лъчи, които падаха иг
риво в червеникавите й коси и сътво
ряваха малки лудуващи зайчета.

- Как е? Има ли риба?- попита го тя, 
със закачлива усмивка.

- Да, виждам пред очите ми да 
пробягват, почти на повърхността се 
движат. Красиви са много, дори ми е 
жал да ги ловя!- отвърна Наско.

- Хмм, красиви ли? Повече от мен 
ли? - продължи със закачката Дени.

- Стига де, разбира се, че не пове
че! Ти нямаш такива жълто-оранжеви 
перки, макар че с цвета на косата ти, 
може да минеш за кефал или чер- 
веноперка! - пошегува се от сърце 
Наско.

- Ела тук до мен - усмихна се и на
прави жест с ръка, канейки я до него.

Дени стана и отиде до него. В този 
момент на въдицата вече се беше 
хванала една средно голяма чер-

веноперка с искрящи люспи, които 
отразяваха слънцето. Мяташе се 
безпомощно още на самата кукич
ка, явно усещаше, че няма изход за 
живот, но въпреки това инстинктивно 
се въртеше, като се опитваше да се 
измъкне. Наско я изтегли от куката и 
я сложи в кофата, която предвиди за 
тази дейност. Нямаше намерение да 
я пълни, просто за отмора искаше да 
хване няколко риби.

Това го разтоварваше. За негова 
голяма изненада обаче, след около 
час кофата беше пълна с пресни 
червеноперки и кефали. Явно днес 
имаше доста късмет. Хванаха се и 
три костура.

- Стига си се мъчил да размахваш 
тази въдица - усмихна се Дени и 
плъзна ръце покрай врата му.

- Така ли? Това ли правя? Само 
размахвам въдица? Виж колко риба 
се хвана. Цяла кофа червеноперки и 
кефали - доволен заяви Наско, обър
на се с лице към нея и я преметна на 
земята, като я държеше за китките.

За части от секундата той лежеше 
върху нея на земята, върху постеле- 
ното одеяло. Усети силното му тяло. 
Водата срещу тях се къпеше в нюан
сите на изумрудено зелено. Дъх на 
риба, мокра пръст и трева се смесва
ха в свеж пролетен коктейл.

Всичко това й действаше опияня
ващо и тя обгърна главата му с две 
ръце и го целуна по челото. Отмести 
кичур от него, а той премина с пръсти 
през червеникавата й коса, загледан 
в зелените й очи.

- Може да тръгваме вече, нали? - 
попита тихо тя.

- Да, да тръгваме - усмихна се, пус
на я от леката хватка и започнаха да 
събират багажа си.

Слънцето напичаше бавно и пръс
каше своите лъчи високо над издига

щата се зеленина, които разстилаха 
магична бодрост с тревист аромат 
наоколо. Всъщност, изобщо не им 
се тръгваше, но вече почти се све-
черяваше, а не искаха да шофират 
по тъмно, а докато беше още светло 
имаха желание да прекосят красота
та на Вазовата екопътека.

И така потеглиха по Искърското 
дефиле към гара Бов. Движението не 
беше много натоварено, въпреки че 
бе неделя. Паркираха и тръгнаха по 
камениста тясна пътека с живописни 
гледки около нея.

Посрещна ги и ароматен, кичест 
лилав люляк. Имаше и бял люляк, 
който им отвори пътеката със своето 
дихание и невероятно ухание. Мина
ха през малко дървено мостче с ко
вани дъски, а под него водата пееше 
своята искряща песен в мелодичен 
синхрон със зелената растителност. 
Камъните отдолу прегръщаха водни
те струи, които се преливаха като 
непослушни вълни на бурно море.

След кратко изкачване по малки 
стълбички пред тях се откри завла
дяваща гледка. Скалите сякаш се 
простираха като великани и обра

зуваха формата на конска подкова. 
Двамата бяха заобиколени от ви
соките грамади, които трудно успя
ваха да обхванат с погледа си. За 
това величие на природата трудно 
се намираха думи. Скални масиви, 
които ги караха да се чувстват като 
малки прашинки сред огромните им 
обятия. Магия, истинска скална ма
гия, въплътена на фона на небесния 
хоризонт, издигащ се над тях. Ся
каш четка на художник бе очертала 
техните граници в простора. Скали
те бяха разделени на някакви полу
етажи, върху които водата скачаше 
с живописен оттенък. В белотата на 
надиплените водни нишки танцува
ше стихията на времето, вечна и 
непреходна.

Обгърнати от величествени скал
ни масиви и свежа зеленина, два
мата с Дени се наслаждаваха на во
дните пръски, които ги приветстваха 
в пролетната омара. Разположените 
каскадни скални образувания поглъ
щаха жадно прозрачните бели пеле
ни, които се разстилаха над телата 
им. Един час, който и за двамата бе 
като пролетна водопадна приказка,

В колата, след няколко 
километра, изведнъж пред погледа 
на Дени премина нещо пухкаво и 
бяло, застанало встрани, сред про- 
горелите треви до пътната лента.

- Виж! - почти извика Дени - това 
не е ли зайче? Малко бяло зайче. Но 
какво прави точно тук? Да не му се е 
случило нещо? Отбий и спри, за да 
го погледнем.

Наско я послуша и отби колата. 
Тя отиде до пухкавата бяла топка. 
Действително беше малко зайче, 
едното му краче бе наранено. Виж
даше се паднала козинка и на мяс
тото, където я нямаше, се различа
ваше петно, засъхнало в кръв. Явно 
го болеше, защото се извиваше на 
една страна, като се мъчеше да ста
не.

- Наско, ще го вземем с нас, а по
сле ще го заведем на ветеринар, за 
да се погрижим за него.

- Добре, съгласен съм - погледна я 
мило той, какво да те правя като си 
такава спасителка на невинни души. 
Моята нежна спасителка! - наведе се 
и я целуна набързо.

- Крадеш целувки, а? - намигна му 
тя.

Дени полека хвана зайчето, усети 
как цялото потрепери и се опита да 
бяга, но това се оказа безуспешно в 
неговото състояние. Качи се отново 
в колата, а зайчето държеше в скута 
си. Потеглиха. След около час и по
ловина вече си бяха вкъщи.

На другия ден Дени занесе зай
чето в най-близката ветеринарна 
клиника. Направиха му превръзка и 
лекарят с надежда заяви, че зайчето 
ще се оправи бързо. Раната се полу
чила от сърп, с който някой косач на 
полето е одраскал крачето му. След 
това кожата е паднала и се е образу
вала суха коричка.

да
се възстанови, си помисли тя, вече 
напълно спокойна. Сега само тряб
ваше да му измисли име. Мислеше 
да каже на Наско, че си го оставя за 
домашен любимец. А всъщност то 
си имаше вече място в сърцето й. 
Вървейки обратно към вкъщи, тя си 
мислеше как да го кръсти. Беше бял, 
пухкав, мекичък... и изведнъж й хру
мна името Белухчо. Да, точно така! 
Белухчо му отиваше толкова много.

- Наско, Наско! - влизайки вът
ре, тя му се обади - знаеш ли как 
кръстих зайчето? Да знаеш, че то ще 
остане при нас. Кръстих го Белухчо. 
Много е сладурско, нали?

- Да, Дени, много е сладко! - пог
ледна я малко учудено той, но зай
чето ще бъде напълно твое, тоест ти 
ще се грижиш за него, нали?

- Наско, разбира се, че си е само 
и единствено мой Белухчо! А ти ще 
ревнуваш! - намигна му този път тя. 
Ще ревнуваш, защото ще го целувам 
повече от теб!

- Невъзможно! Нека проверим 
дали няма да получа повече целувки 
от Белухчо.

Той я притисна до стената на кори
дора, вдигна ръцете й над главата, 
и започна да я обсипва с целувки 
по врата. Усещаше възбудата му и 
полека започна да отвръща на це
лувките му. Дъхът им се сливаше, 
ставаше наситен и изпълнен с жела
ние. Все още я държеше до стената, 
сякаш бе наказана. Диханието му 
стигаше като леко перце зад ухото й 
и това й подейства опияняващо. Уст
ните му търсеха нейните с игриви 
движения и накрая се сляха в дълга 
и продължителна целувка.

Мигът замръзна в стрелките на 
нощта.
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