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~I 
ЗА ПР1>ДГОВОР /J /ij 

l{СНО:IБУ ДУМlI върху пеноп lжботп от БЛ\.1I
гарското ни правоппсание. 

m!"1,I,Н 'lнед ')-:).....~ 

.:1..1;0 l~a б'1ште се явила славянската азбука, шш ако 

/I,a U'lшrе се родил Св. Itири.1 '1'риста години по - рано п.'!и 

'l'[ШС'I'lt ГОДНИК ПО-КЖСНО от 827 r., в'врваш .Ш тп, че пра, 

ВОllllf;;ШII(j'['О на С'l'арОUi'I~.1Гарска'l'а НП ПИСlIенност ште бtше 

'1';1,li,y',BO, 1(;I,KBO'l'O 1'0 нюrираме сега пъ наi1-старпт'в си старо

Uж.Ш1реЮf рх..кописи~ Друго, прпхвани СП, че нющ на cBt'l'a 
С:rаUЯНСl,а аЗUУltа, слаВJfнска пийюппост, ]] че т'М сега на 

1885 1'. тп дошла идеята да СЪСТ;1ВИШ азБУl~а и писмен

пост най - напр'Бш. за 6ЖЛГi1рСI~ИJ[ ПП народ, да реЧeJI. Пи

'1':1)1 те, Ш'l'е ли да uжди правоиисанпето ти 'l'акжво, ltaKBO

'1'0 е Uл.то правописание'l'О на Св. I{,ири.1а прtди ХИЛJfда 1'0
динп~ ПIте ли да. Юlа въ азБУh'.a'l'а 'ГИ буквата ы, да рече~l~ 

Разоира ее, че не; а 2ЮПТО~ На 'l'OBa веч самичък 

му лисли. От своя страна, аз саде воа ште ти МЖЯ, 

J{ на r.~['l;х-т;у,Й: -3аш'l'0"l'0 въ старо врiэ11е ]{,шзвалt: 'Кыи, 

1{ъто; ;Jtaтп; iР.СМъ; 1lеСnаХо;Jtъ; а пък сета кааваие: l(ой,; 

.~taйко, )laMO, )Ia~e, СЖJl; lloCtbXJte- пеШ'l'II. , кои'го въ старо 

пр1>ме ги немало. 

, :М:инотията и ::значението на тави вис60Itа и СВ'Бта ра

UOTa - съставянtто на а:з6УКII" па ПИС:l!енност у един народ 

(ТО се анае, че и праВОIfисанието nюина ВЖ'l'р1»,-се състои 

11е въ измислюванtто на· бtле:штt-6укви. а ОО мьриото 
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II 

СХ6аm6аюъ 1Ш 6СU'Ч1СZИJlJЬ гЛДСJЪJJC2t (З6УКО(Jе) у 1Ь8и

1Ш иа този 'Народ, 1,е 60 6Jbpuomo узна66аюь l(ОЙ 

глдсtъ:нс 'На хаде и каде се Ч1О6Ct и се УnО1JtjJJbОЛ6а 
СnО1пьд opumU1tecxama С60йuиmmCt 1Ш 1ъзuка. 06з'в JШr 
отбtлежи ли е~нжш ВСИЧIИ 'ГOBa~ 3най си сtтиt, че иден

'l'U ТИ е I1сижлнеН<L, и че оставн, ТИ оmте да июшслиш Ш} 

един какх.в - годе бtлег (БУlша) 311. еt!\и един 1'.'laC'Bil~ 0'1'
дtлно; н, че хвани ctTHt, 'l'a пиши. 

1\н,'1'0 се поглtдни 'гжй-ка нн, pa60'l'lL'l'a, лtсно е, МИСЛЯ)" 

да, се увtри човtк и припознае неко.1[~у-вt нешrа. 

Разговорът, ГОВОРНП'l't думи не сж НllШТО друго, освtп 

гласовно въилоштение па nо1tлmuята, 'На Jшслшmъ, 

КОИ'l'О мими човtIt ИЛИ които си се права'!' у 1'.lttBt1'l'a на 

човtка. Писмото пък ве е НИIlIТО друго, OCBtH веШ'l'еС'l'вено 

ВЪПЛОШ'1'ение иа дущt11't1ъ, lИИ'J'О ГОВОРИ човtк,.1 пы~ 6t
J1е3И'l't, lt011TO ги наРИЧЛ~Iе БУIШП, 11 JИИ'l'О СЪС'l'аUЯВ,t'!' ttабу

ка.'га на tшка, не еж ни1IIто друго, OCBtH выlоштениеe па 

глаС1ь:нсumn, от 1:\011'1'0 се СЪСТОI1 говорний tзик *). 
Вабадж,ннството и майсторството на оногос, който се 

бжрка въ таквис писмеНСItи или правописни работи, се СЪСТОИ 

*) Срtштал съм бжлгари, които да "азва1' "Зi! си мисля H~ 
на бжлгарски tзик, а на руски" (а знаеш ли зашто? - 3аштото 
бжлгарский tзик 1~O - не,~айц,t'Н от руския 14у станал)! Нека)! да 
ти кажи, че има четири турлии tзик: а) МRсленски, 'Гжй да го 
наречем, или мозъчен tзик, б) l'OBope8 tзик; в) пис»ен tзик; и 
г) ишяретски '!;зик. 

Писмеппий tзи", като хванем ОТ наай-старит'В врtяена, е би
вал вакъв: 1) иtроглифически писмен tзик, въ KofiTO съ един бt
лег цtла мисля се изразявало; 2) Ц'ВЛОДУМСliИ ПИС)IСН tзик, въ кой
то съ един бtлег цtла дума се изразявало, КiiКЛ'iJ'ГО е китайскии, 
3) сричковен (слоговий) писмен tзи", въ който СЪ сдин 6'J;лег ц'Вла срич
ка (слог) се иэразявало, какжвто е японский; и 4) маС1ЪЖен 
(звуковий) писмен tзик, ВЪ liОЙТО за с'l;ки един самостоятелен l'ла
с'l;ж въ 'Взика има и отд'!;лен 6'1Jлег, 'l'ози посд'Вдний, е най-с'l'СКМИ
левий писмен tзик. 

IП 

най - иногу въ воа. Той трМа да НaJItри правила, ШТО'l'О 

ltOлкуто се 3IOЖII по-вtрно, по-лtсно п по-свtстно да ъroжи 

другий съ llИС~[QВНIl бt.'Iези (букви) да выl.'отяваa въ lIИС

менния си ОбштебЮlгарсrш Iшижьовен tаИI( всичкитt гла

С'ВilШ, които се срtшта'l' въ говорния tзю,; а не един п 
СЖJUтия ГЛltс'J;ж, да го выlотнваa (да го пиши) 'l'у" съ една, 

'I'Y съ друга буква, ; а не съ една и сжmта буr,ва да въпло

'глва два глаеJ;:n,л; а не да употрtблва въ ПIIС~Iенния си 

tзик БУIШИ та)!, l'дt'!'о въ говорнпя: tЗIIК НЮИ гласtж, кой
то да се приср:Вшта (СЪО'l'вtтствува) съ писваНП'l't букви :i:). 

Но t:шкът, у КОИТО U да било народ, е СЖШ'fО като 
жив оргаНП3ЫI, IИИТО съ, )IИНУВn'нtто на Bpt)ICTO мtнлва Cff 
,се той T~aK'ГO ОТКЫI леr'СИ[{ОЛОГПН'l'а СИ, Кil·ИО откъм грюш

'l'ичесrш'Гt сп фОР1IИ, така II ОТКЫI ГШlсtж,И1't СИ дури. 3а 

юрнек Ш'l'е тп покаЖII саде воа. Въ старо BptilIe бжлгарский 

ни tзик е имал гла.с'tж 8а ы, е юraл гласtж blI, ьн за гол1ШПII и 
лалия юс, и ш!говорял 'l'жи наРИЧЯНИJi глух гласtж, Ъ слtд CtKlL 
една краежна (конечнан) съгласна; а пыi въ сегашния ни 

6жлгарски 'tзик rласtжя ы съвсt)[ го He~ta, относовий пък 
гласt;к Ы[, ъп па голtМИII и ~raлпн юс, КnKTO и краежний 

глух гл:tсtж Ъ, съвсt~l сж исфирясалt 01' tзика ни. 

Виждаш сега самичък до колку неправо и непридично 
е, да ЮIa въ азбуката на един писнен tзик таквас буква, 

за която гласtж у говорния му t:шк не~ш; или да И!JIа у 

говорния tзик един са~IOстоятелен ГjfRсtж, а да нема въ 

писменния му tзпк отдtлна буква :за него; или да се уп.)

*) Как инак ште си расправеме оня факт, дето гжрцката азбу
ка наi!-напрtш е била от 16 букви, ако не вака, че кадыII' кой
1'0 най-напрtш я измислил, саде 16 гласtжи е IIОЖИЛ да схвани, 
и отбtлежил у Г:JrliРЩ;ИЯ tзик? Вижда се тоа, до колку ГО бивало ба/t 
ЕаДllа за таквис .едни работи. 
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11" 

трtUлвrt една буква ВЪ ПИ(ЯIСНIШЛ 'В :ШК там, гдtто глас1>ж 

за пел буква въ говорния tзИI\ СЪВС'lш не~ш. rrOl'ac, · на 
I{акво оп6риште (ОСНОВltние) УПО'l'рtблват БЪ пис)[еюшя ни 

книжьовен 'БЗПК слtд rtраежнитt съгласни '1'жпил глас'вж ъ, 

да рече~I, като ВЪ ду~ш-ва вжu Ъ? на какво оп6риште не 

употрtбнват п ьотировани'гt глас'1жи la, те, ю II за а, е, О 

както употрtблват (J)" О;: h'i'\)~ за у, "у.? - Не Ja ЛИ се 

чюва ВЪ дума - ва JаД1Ш, да рече!I~ Тогас, на ка,кво оп6

риште некои-си граматикари ИСIШ'1' да се употрtблвала въ 

сегашния ни писыIнH книжьовен tзш~ II старобждгаРСI~а'l'а 

буква ы дури? Еак ~IОЖИ да те разбери бжлгаринЪ'r, ко

гато СЪ дума ilI}' ltaжиш ,,6ил l\уче", Ш'l'О искаш да му 

ка.жиш: а пъ да Ч си напишед дРШ'l't ,,6?tЛ куче", не 

ште те разберел, не Ш'гс знаел, че от 6uя, а не от СЖJt 

произлиза това 6uл~ Хич бива лл ги таквис едни нетта, 

приятелю? Отговори ми ама, D!ОЛЛ те. 

Ето зашто HaBtpHo h!ОЖИ се каза, че си He~IaT право 

онил , които искат, штото правописанието на бжлгаРСI~ИЯ 

ни писмен tзик да бждсло еmulttологu'Чес'Ко. Пита!d, по 

:какво правописание писа Св. Кирил? по етимологическо ли~ 

което го немаше TOгaВlt~ Ако да бtше по етимологическо, 

той трtбаше да пиши доltеоО, сыиоО, а не aOJto, СЫНо; 

трt6аше да пиши матаР или ItсаmеР за ЮIИНИ'1'eJТНИЛ па

деж, а не Itеаmu. 3ашто въ най-етаритt 6жлгаРСЕ\:И Р~КОlIИСИ 

се срtШТil 6раmРо, а въ не до ТОЛКУ стаРИ'l't саде 6paт~ 

Ако .да се пишtше по етимологическо правописarше тогава, 

. давж не трtбаше да се исхвжрля 6УI\вата с от съштестви

*) Сегашната ни ьотирована буква (ю) ва у мноогу по-пра
во е да бхди ьотир:>вана буква на о, като въ дума-ва юта дa~ 
речем, а пък ьотированата буква на. у да бжде ваква 11' сир. съ 
ютата ПР'l;д у, а иепрtд о, ТJl'i:и: '1 пе ц. 

у 

те.'IНИ1't до,мо, Cblllo итн., ЮШТО И бу[t ват[t р от съште

'С1'ви'ге.'IНитt .маmи, 6pam~ Не се е изговаряло тош

.ва краелшото С и р, та поради това и нс сж го пи

шtлt, a~Ia макар у пряс.1аВЛНСIШЛ tзИ[\ некога и;r,а сж 

изговаРЯ.'It. Дето ште се речи, Св. Кирил е писал по .фо

uеmuчеС1Ш правописание 3rt тогавашнитt бжлгари, а не 

по еТИ~IOлогическо. Тогас, заumzо u ииlЬ да не mlшеJt 
1tO фонеuz1tчесJi.О правописаuие за сегаиИlиmrъ си 6N..Л

гари? 3ашто да иише}I с-.ltд ctKa една I~rаежна съгласна 
на ДУ}IИ'1't Ъ, когато '1'011, въ сегашния ни бждгарски tзик 

с.ъвсt~I не се изговаря~ Не трtба ли да зи~raме юрнск ба

рем от Св. Кирила~ Той ·не пишtл прлславлнс[{ото l{раежно 

t, заштото не се и:зговорл.'IО ОТ 6жл:гаритt прtз неговото 

BptMe. Ами не бива .Ш и ниt да не пишем старобжлгар

ското краежно Ъ, заштото не се изговарл от сегашнитt ни 

6ЖЛГ1tри? Еакжв rptx, каква опасност има 311, народа ни, 

ако хвани бжлгаринът да си пиши 'Кжm, дим, ви'Каm 

итн., а не 'КжmЪ, дUlrtЪ, в~шаmЪ? Пита)I. 110 какво 

правописание се води ГОВОРНИЙ ни сегашен бж.лгарски tзик~ 

по етимологическо ли~! Тогас, зашто и ПИС}Iенниit 6ждгарсrш 

tзик да не се води по сжшт()то фонетическо ПР:lвописание, 

по което се БОДИ и говорний ни tзик~ Да асла и невъзмо

жно е да се водеме по старото, по етимологическото право

писание. Евече въ сегашния ни 6жлгарски tзик има illНOfY 

думи, пък И цtли граматически работи, които съвсtм ги не
мало въ старо Брt:ме. 3а юрпек ште ти покажя саде бждъштното 

ии причлстие: ште 6ждеЛ, шmе наmlШеЛ и отглаголното 

ии съштествително, което го имат И за двата впда глаголитt 

ВИ, што cN.. от два вида, вu"аНiJ и BUKBaUt. Послt, ште 

ти покажл за юрне1\. думи-вt:mжй, д8ЖЦ"U~ "zж" не мо
жи да кажи", U8МЖК1tа, МЖМ,1tаJf, заmжнmеnо, гЖ'Ч1(аJf, 
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свж.нгер, д;:нде, mж:нгара-JfЖ1lu'ра, МУ1Шеm//Jf,l(, aznmr..1i, 
Я'1'Н. итн. Е' сега, дали съ е иии съ 'fb тр'Вба да се I1ИШЛТ 

ГР[Lма 'fически-нt работи, и дал и съ ж. ИЛlf СЪ о 'I'р'l>ба да 

се пишлт СПО~Iена'l'И - ct ДУШI~ Старото правописание овд'!> 

,не можи ни спомогни, зашт()то не)[а таквис нешта въ ста

ритt ни ItПиги. l\'Iо;ки ЛИ тогас, да не се води чов'Iш ио 

фонетичеСI~ОТО правописапие, и чбало е .ш да се води пп 

,старо'го, по етiНIOлогическото? 

Но говорний бж.лгаРСIШ tаик се състои 0'1' разни го

вори, а пы~ ппс~[енний ни I\НИЖЬОВСН бжлгарсю[ tзик '1'pt
6а да съставяна един оБПlтоБжлгарс!~и говор. Друго, ако да се 

.пиши по фонетпческо правописанис , ште достигнеме, штото 

ctKa една бждга,рска страна и по свол си говор да ПИlUи

нtшто, l.oeTo съвсtм и никоч не би му се поревна.чо. Ita1'o 
трtба, ютото писменний пи книжьовен t:зик да съставлва 

,~Дин - обштобж.лгаРСI;И говор; то бе:здруго 'I'рМа, IUто1'О и 

правописа.нието ни да бжди сдно-оБШ'l'оБж. ,парско. Тогас, 

lШк. ште ыожи, опирайки се на, фонетиката, да се състави 

~ДHO обштобЖЛl'арско правописание за един-обют06ж:парск-и 

товор ЮL писыениял ни книжьовен 6ж.лгаРСIШ tзик~ 

Това-на е и наiНIЖЧШ1та стра,на, спорtд ~IeHe, на фонети

чеСI\ОТО правописание. Но ако фонетичеСIИ'l'О правописание е 

мж.чна работа, зюжи ли. се I~аза, че тоа и идеално не e~! 

JIOЖИ ли се I~аза, че не трtба и да се стръме)Iе КЫ[ Heгo~! 

Приятелю! 

Не е потрtбно, мисля, да ти обаждам сега на какви 

'Ollоришта стол аз при pa60TaHtTo си над тази доста мжчна 

раБОТfL. Не епотрtбно ОШ1'е и за воа, заштото не ида 

сега при тебе съ некол пж;шlt. текми.'I.'IИЛ работа на едно 

цtлно 06штобжлгарско правописание . Стига ТИ за сега и 

онова, дето ти кааа! горе - ДОД'!> по .К8,КВИ . именно при

УП 

чини, спорtд мене, 'l'рtба да се подеме от фонеТИЧССI\О право

llисйние, а не 0'1' е'l'ИМО.10ГIIческо.- Но мерамъ1' на nptAГo

воръв ми не е саде това, . 

Въ Ii:НИЖLщ-ва си аз Cbll употрtбlI.'I, както виждаш~ 

свое СИ lIравописание пж.рnен и главно за ТЖЙ наРИЧЯНИ1't 

глухи l'.1,1,сни ИЛИ, KaK'l'o аа си ги наричям, mж.nu гласuu, 

и второ, пъ Ifекои саде работи за гласнм'а 1Ь. 3,1, 'l' вж.рдt. 

IOt~[ 'hc'l'O 1'0 на,мира)!, штото IШО не lЮЖЯ ти обади оп6РПШ1'а-на, 

8,1, КОИТО одtв'в споменах, то дn ти обада поне от юыши 

правила съм се воде.] пъ това си фонетическо праnописание 

за тжпата ни гласна. Давж тамам за 'гова И трtбаше да 

'Ги О'l'I'оварш!. С.1УШЛЙ тогас. 

3а mжuаmа гласнл у бж.парскин ни tзик има че

тири тжпи l'.1t1сtжи, lИИТО аа си ги ВЪП.'IО'l'яв<tМ пъ БУIши-вt~ 

ж, о, '6, ~rl\ "'). Употрt6лванtто И ~[ въ IШИЖltа-ва ~Ш c'l'aIH\ 

п(} еви lШltвИ правила: 

1) Буuваmа ж се пиш1/, тогава, 1mгаmо mх..nиЙ 

гласrь:нс бо дУJtаmа е C~ ударепие, тж.Й: бж.лгарин, зж.б~ 
,lрТЖlt, джрвен, ДЖ.'lго, :затжнтено, тжi1 , вжже, Хfi.1'жр, итн. 

3а6. ИСК.'Iючение се прави едно саде (!LOже би и при

BptMCHHO) за когато 'l'ЖПИИ гл,1,с'hж съ ударение иди слtд 

СЪГ.ШСНЙ'l'а р. Тж.Й: дръюш.lt итн. 

ГдILсtжл, които се вылотлва въ тави буква, наричям 

си 1'0 nж.ле1l mх..n 8ЛаСtb:J/C. 

2) BY/f,Bama ъ се 1ШИИ.l, тогава, когато mж.nui/; 

*) и четири-в'!.; букви ги има ВЪ писмевния ни tзик. М'lш не 
)lИ трМа да зная историята на Т'J;:зи букви, кога как еж тня И3
говарал1; . Ан ГИ знмам, като готово неmто от самия ни писмен 1mIК, 
И СИ lIослужва~1 СЪ Ttx, като въплотявам ВЪ Ttx еднжm за BctKora 

и за вс'1>къд'}; ПО еднн 01' четириТ'в самостоятелни тжпи l'лас'вжи, 
l\OHTO I'И JBI1t въ говорния ни tзик. 

http:�����.lt
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УП 
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tлаС1bJ/С 63 ay.~tam{t е без yaapemle, ТХЙ: Болгария, 

I~оРДИСlJам, дорвета, потувам, ИТll. 

3аб. Ис[tлючение се прави едно 3,1, личното iI!'БСl'ОИМ(J

ние, вин. падеж, множ. ЧUCJ10, 1tN" вж, и друго :за 'l'р'Jпо

то лице на tllюшта'l'еЛRИЯ глаГО.1 сх. 

Г.1(1.С'ВЖЯ, ItOi1TO се ВЪПЛОl'ява въ тази БУI,ва наричям 

СИ го :за сега, 1lеnхле1t И.Ш слаб тхп мас?Ьж. 

3) BYJ(,aarna ь се mИlm тогава, ]lOUtmO mЖ,1lZtй гла

C?'b:J/C (Jo дУJ}шmа б Jlte}{, слtьд ,1lelШ СОгласна, или '1'ж.Й: 

иж.Жl/Г, са:UИЧЫt, ~Iи.1ы' ПРJJЯТe.IЬТ Хi1:рДЖЬТ ()огаташьт, пl'н. 

3аб. Бр;вата 'ь се YIIO'I'ptUffBi1. II не [~aTO г.':!асна, а:за 

омеl;отлван'в а) на CЪГ.~acHa'Гa .17;, 1\:1'['0 въ дулата Нед1ЬЛЬ
~tO,mель, дЗж.JiJiЬ, 11 б) Нi!' гласната, О, когато е ТЛ слtд 

ме[ш съгласни и съ ударение илп l~oraTo си е лeti,а, тхй: 

'/(,f; ЬО 1'1 , гьоа, ьоmироваnа, итн. Itорсел това стана отне

Шlll - lсъде, от неJШН'.Б въ пеЧ~f1'НИЦ(l'l'(l на отдtлен 6'B.'Ier :за 

мerште Л, 1t И о. 

Гнсtжл, I,ОЙТО се ВЪП.l0'l'лва пъ та:зи буква, нарИЧШI 

си го .~lel' mж.n гласnж. 

4) ВУl,вCtmа ~(T) се 1l1.t1lИl mО8авCt,1,огшnо nрnu 
rnж.nuя маС1ЪЖ 60 ду.~шmа C11l01t 1lеноя гласuа, Tx.Jl: 

краЙ-кра},'i'.т, ЛОЙ-.10Нi.т, ИТП. 

Гдасtжл, I~Oi1TO се въплотлва, въ та:ш буква, Ю1.рИЧЯ}[ 

си го b011lUp06a1t mЖ?l глаС1ЬЖ. 
Ву/иата ъ, nолшо ,я 1ШШЮn СЛ1ьд nраеЖ1lаmа 

Со8лаСllа 'Н.а ду,Мшmь, аз ие ,я 1111utЯ, зCtшmоmо mа

1(Х6 mх.n гЛCtСlЬЖ СЛ1ьд 1граеЖllшmь соглаС1l1l co6cnJrl 
1le се qtЮ6Ct. Че тж.И-ка е топа, аз ште ти зtм:а за юрнек 

ДУМИ-В'В: 61ьтър и Ю6,mъ, до.~tъm И дОА/Ъ. Ако да се чю
ваше TXII гла(//)ж сл'вд КРМЖRптt съгласни, давл~ и въ 

1{ХШЪ слtд 111, и пъ до.~tЪ слtд Jl, трtбаше да се ЧЮВ[! 

IX 

'.I 'акж.в г.!Шсtж, какжвто се чюва слtд m въ ДY~!aтa вn,1nЪР 

п c.:l'.I>JI. N въ )r,y~[(1,Ta дOA~ъm? 

13'1> щщвипата на това си uравописание за тж.п3.та ни 

I'JlfI(\Ш1. а:з с'Ы[ за сега крайно упtрен.-3араJI. мене 1'011, е 

Ц'!ШIlОl'лавпо OTI~bl! вил С'1'рани: 

11.) Че ~Ш е най-лtсното, JI О'l"l'ървапа мс 0'1' да дж.рж.я 
ВС'!;IИI'I1. въ Ш1.0уха'l'а си РУСIШЯ рtчниIt, аа, да си погЛ'hдва][, 

ItOI'/t'I'O ми ДотрМа, дади съ у, се пишела некоя дума въ 

1101'0.. та че и ао ct'l'Ht Ю1. охлraрски да CblI я пишtл съ 

,'1.; дали 'I'a~[ е съ о, 'С11, If 11.3 с'lпнt да СЫI я иишсл съ 1-; 
И)1,n,'1И еЪ с, '1':.1, Jf а:з c'!!'l'Н'}; 11,а еыш иишtл оъ ъ. 

о) Uъ топа си ира,ВОllисание а:з ЮШ~I колай на ПО-;!Д

IЩ 11 11 ОUUрИШ'l'а да ВЪUЛО'I'ЛIШ31 на сегд'!; еднакво, науч

па-та, ВСIIчк.И'I't О'l''l''};НI:i,И на 'l'ж.uата ни rJIft,CHa, или ,ВСJ[Ч

101'1"1, 'I'ЖПlf l'.тшсtжи въ говорни~! ни tзИl~'Ь~ И да права 

раоЛИl~а ыежду ПХЛНJIЛ 'I'ЖII l'ла,с'};ж Il неиж.ЛНИJI,' ыlждуy твхр
ДИН 'I'ЖlI l'дt1,С'.Бж И МСКl!Л, кiЫИ'О И между ЬО'l'ированин 'гжu 

l'J!llсtш.. , 
В) СЪ това IIраВОUlfсание МОЖJI'Г да ~Ш узнавз'г дру

rИ'I't ударснието на ДУ~Ш - Ht, въ I~ОИ'I'О СТОИ ШЖОJl буква 

ОТ 'I'ЖI1 гла(jtж.. 

'1"1>зи пеlПта при ети~юлогичеСli.O'l'О ПР1ШОl1исание надt1.ли 

СЛ;' ВЪ:НIОЖНИ, сшш~[. 

Hc[tt1. ТИ е знt1.Йно, приятелю, че, ложе би, ио СХШТI\.

са 1l0COli.t1. ште С'I'11.Ю1,'Г HeKOГ1t uравилата. и 311. "lJt1.вописа.нието 
на другит'}; букви въ t:3Иlta пи. 

Буквата '1; аа Jl смtта.л ltaTO выIъш'гсниеe на lI!екия гда
сtж на тжй наричяния еnцztЛО1t, сир. е 1'0 CMt'l'!L~1 311. твхрд l'ла
сtж, а .1; за мек гласtж. на сдна и СХШ'l'а I'Ш1.сна епцилон. Въ 

ВСИЧ]\If-:пt ду~!И, ]!ъ ltOИ'I'О СЪМ УUО'l'рМил у ltнижка-ва си :/; ТIt}[, 

l'Дtl(O друшт'!; употребявнт с, иди пе, ИДИ ъе, съм JI упо
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трМид.:, ВaпIТОТО ВЪ опил ду~!и аз чюва~J да се изговарл 
мекнй ГШ1сtж -ь, а пе 'l'ВЛ'i,РДИЙ е. Itoi1 ~IOЖИ кава., че въ 

out, 1lut, ,1tuiltелt, вuл,а1l'h; '}{.u,ot, .~tх..ж''k, сфzt1t'h и'Гп. 

не сс чюва ~!еКНЙ гласtж i;~ Да и I съ ,,,акво право санким 

ду~ш'гt 1lU'lI, B1t'lI, да l)ечем, 'l'рtба,ло да се пиrn,я'l' бездруго 

съ е, а не съ i;~ Евече 'l'Y[\. никакво е'l'ЮlOлошческо пра

воппсание не можп пи СПО~lОГНИ; въ C:I'apo Bptnre lшзваJf'lI 

Ни, Вы, :t нс 1lие, вие Чюддна работа. ! Да р:шглtД/'1:1 чо

В'!;:[ li.ритически ВСИЧКИ'l"h Itлопове па Rr.YI~a'l'a пюжtло, fi 

да се поглtдни ItрИ'1'ИчеСItи на праВОIllЩ1Rие'1'0 нс пюжtло! 

Ка'го че ли старото правописание да е непогрtJJJЮЮ, 0'1' по
60ТО паднало! - 'l'жй ,шстn:че.СIШ - с'граховп'го ГЛ'hДa'l' пеli.ОИ 

госп6дt на Hero! 
Аа ие вmрваАе да се /tжжл ВО mlьЗ2t сп Ш.lслu. 

Itорсеи, нека здравата-'га ~!И се ДОIШЖИ, че ИС'l'ипа'ГR е дру

шдt, а не 'гам, гдtто аз си л МИСЛЛ, И се о'l"гыlсc по '1'03И 

начнн книжьовнип нп tшк 0'1' сегашпия С'L'П~ЮЛОГJ[чесItп ха

ос на правописанпе1'О; а че HClta, аз изл'hзна lIЗЛЛ'i,l'ан. Теж

ко и горко на ОПОI'ОС, I\.OU'l'O прtЗИрtt ПС'l'ИШ1'l'а, са~ю-и са

мо ЗI1 ДI1 си ос'ганм на спое'l'О (аАШ АШJШР тоа и JlЪЖЬО

впо да е)! 

С'l'ига 'ГИ, ~шсля '1'олкус за сега. 

3дравъй приятСлю ..•••.. 

Спиро Гул.а6чев. 

ЮJtп, 

1885, Апри.ilЬ, 23-й, 

~ ~//д . _ 
!. [ / ? ! /'[/'a ·t -u 

" . ,// L 
V-? - / /1PtA/r 

lf'~· Л~ 2v, 

}~ДИН РАСКА3 

Д13ДО СТОЯН. 

(Има ли УМ,-ште ШIa п папрtды..). 

ПаН VЛ'i,.lгарпну! Искаш ли, да ти поприкажл нешто~ ,
Слушай Torac. 
О'l'l!е'1'IIнна си шшлt право онил , които Iшзват: 

"fICC! да :шастс I~олцппа еъ голtм ул п прtдобро С/i"рце 
XOpft, <JIнш1; паеft'l' !II Душt'l'а ~IИ с :за ед:ш MO~!ЪK Пет

1(0 0'1' It'ЬД'Ь Ви'голtrtО въ J\Iartедопия. 

Пр'Б,~ д'hтпнството си тоа, поради сиро~шшията на 
'J'П 'I'ItiI. СН, нс само за водоварче се е главвало, а~ш отис

'I'IIIIIШ едно дtто и сtлсrtитt свинt е пасло. До край би 

щ f)('," 'IШн.ло 'l'оа 'l'Л'i,й юr'В'l'О водоварче и свинлрче, ако тат

I:() му нс 6'!;пrе го З'!>МВRл съ сМе си една ЗИIШ на бпч
ЮНl У Сnt'га-Гора. Тука He~!y, не знам как му порабо
') 'II.'lIt честта, та го е зt.'l при сМе си, за да му служи 

(!Д 11 11 богаташ поклонник бждгарин от Горната Бълга
РЮ/. СЪ своята си работливост, честност и добро СЛ'i,рце 
1I!~j:j-мпогу, тоа е влt3Н:1ЛО въ окото на богаташина, а че 

IЩIOЛЬШL той татка му и ГО ЗЮIa като свое хранениче, за 
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1885, Апри.ilЬ, 23-й, 
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lf'~· Л~ 2v, 

}~ДИН РАСКА3 

Д13ДО СТОЯН. 
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да го изучи, ПрОltOПЦа. и стани чов'lш НeItогаш.- Еее! ка
1\10 по-бол да бtха таIШJlЗИ'ГБ богаташи БЖ.1гари и сега въ 
БългаРШl!-Слtд lШТО се поучи пыtOя и друга година въ 

Българилта ПеТIiО, 'rой го пспрово)Т,И въ МОСliОВИЯТI1 за мно
гу повече да се пзучи, а че )~a стани ны{огаш достоен, 

Ш'l'ото не само ШI. домаrnнитt СИ, али и на с'1>лото си, И на 

народа си дурп добро да прави. 

НаД'БЖДllТЪ на бога1'аrnл бжлгарин не останаха на

празни, Петко се папрtдваmе и напрtдваше въ учението. 

Па n IШК да не паПР'lщва, ltOгaTo деНОПОШТНQ се над 
li.нига'J'а отгоръ стоеше, сс съ добри и умни хора се съби
раше, п'Ы{ п '['оа саШIЧТЮ б'Бше съ добро сжрцс и съ доста 

ГОЛ'Б~I y~[ МО~Iче ~ Мнозина има, дсто ПО ш{.н отпват 

да се УЧМ', но не ВСИЧIШ'["Б хаирлия С.'l'ОI{а се ]~РЪШ'fат. 

.Ама зашто штс рсчеш ~-.Абе '['60, има. си причинитt, а~ш 
айде по· хубаво 33. друг ПЪТ Д3. ги оставемс Т'БХ, 3. пък 

сега iHt Пе'l'I~а садс да си ПОГОВОРЮI, 

Съ удобрtнпе'l'О на Младена, '['ЖЙ му б'Еше и}[е'rо на 

60га'l'ашл бжлгарин, I:'ОЙ1'О го б'Бше зъл да, 1'0 Иi3)'ЧИ If 

ПРО1{ОJlца, Петко Ilа.П-С'В'I'П'В влtзна да СВЖРnIи ум'га си въ 

чивчиi1с[{ото училиште У Москва, TYIt!1. той оште по

наПР'ЕДНn от ltbll СЪ[Ш еднн доБРlt страна. 
Ra'l'o свжрши J'IcaTa си и се завжрна пъ Българията, 

Петко не сс залtН['l'И за нскои високи чинове lljlИ служби 
да lICKa. Не)!у ~[y 'I'Сl'л 'l;ше ежрце за добрини да nра,ви, 

д3. му отвара ОЧИТ'Б II Дtl. ~IY ПОit3.зва нравш[ пжт 

и ГД'Е е истината на ПРОС'I'ПJl, на сиры[ах.а бжлгарин, 
ама ~шкар 1I въ С'БЛО да с. Иладен, като твжрдt 

добър п 'l'вх..рц'l; умен чов'lш, не му попрtчи на 

'['ова, л Петко отиде сп въ С'ЕЛО'l'О, И XB!lHa сс най

наnР'БШ 3:1 ЧПВЧИЛЖIШ, TaT~O Ч се б'Бше sаъroгнал }шд

3 

1(~ 'I ' ОI',ша, та бtха му се на6ралt неI~ОЛЧ гла,ви добитък 

11 IIШ;, (I,'iI';, У уврата (ПОГОНИ) нивt И ливади, 

II:IIJI()T() (':IJЛО (:е очюдп, 1ШТО виде, че слtд толкус

1'P,II.I 11 11 110 ('1(11'1'11,11'1; Петко сс :запжрна веч~ и такжв умен 

11 )"11'11 ,\I,\,. Ж lIечс, ОТIIослt обаче, Ю1ТО видеха сtллнит'1>, 

- 'H I 'l'оН 1'1' :1'1; :1:1 чивчилхJ.Ш като сжшт сtлянин да ра

('11'1'11 , XI:ill1f1.'X:1 да СВ ПРИС~!ИI3аl': "НаJJIИЙ Петм, СЮIO со

I!111 1,11 '1"1; н ~1'I:p'kll, JI:llI1l1ii Петко ca~Io ~[ухи е лапал въ 

i\l 111',1,' 1'1111 II'I'il , il, 11(\ l1:t учение се учил." Тия ~Пfслtха си, 

1111 ,11,11 1'1', '1(\ I.i:LTO IIОХОДИ чов'lш повечко години на учи

1111111'1'1', f! 1::I ,1I,PYI'() 'I'J)'Ma. с'I,ТН'Б и :за маЛ{tll рабо'l'И да не се 

' 11 11111'1'11, n 11:1. l'() .1I']HJ() )I,a се джржи, СJtЖIIО Д3. се обличя и 

1'1' 11;1, НIIСIЩ() )1,:1, m'I;J)I(.f].,-СЛ']JД пекое и друго ВР'Бме IIа~ 

1, 11'1'" 1ЩII, () ХN, 11С 1Н1I1'JyJ'O 11 ЛИllfi.ди'['t Петковп ~lНoгy по

1'11.11 '11)\1 ~(\pl\l(:I;T хванаХ:1 да дава'l', 0'[' JИЛItУто 'f'Бхнит'1>, 

1111'1'11 1111 ,11,11;" 11'1 '1(1 )f,оБJТ'l'ЪJtы', че говъдата на Петка не 

; 11 .lHI,II,) 11:1:1' 11 ЩЮI'У ПI)-:lдрапи И ио-добри сж от 'l'tХНИТ'Е, 

'1'11 \11 1' ,11,1111 .11,11, 1(.11:11111,'1': "не III'J'C )1,:1, е 'l'Ylty-'l'ЖИ работата, 

I I ' I"I I !~ I' JI.II 111'111111 .. IЮIШII }fП,)')Ш ПС'ЛЮ: та поради 'l'OBa и 

"1'1 '111111'1"1: 111111'1: 11 .IIИЩI,)f,l) '['жi1 j)lНory берекет дават, 

'1'11, 11 О ра" II , 1I '1'1)1111, 11 ( ~(i ШI. добрt му отиват работи'l'Ъ." 

1""1'1.,1' 1111.11,'1111111111.11111 т'l,зи неШ'l'а, и l'tIПОГУ }IY се Юh,саше 

I ,,' PII,I' ;):1 III)()е'l'О'I'ИН'/'Н , па съсtлянитt си, Ето вашто една 

11'11'11 '1' /' 1'11)1, 111"1.(','1'//1\11,011, 1(.:\'['0 се бtх3. ворали с'l>лянитt 

I1 11 ,·'II.oII'li(l'I'1I :1()(',РИ11l'l'е, ПС'l'М отидс при тъх и кое от 

1'11 11 , (,111' 11'1' 'I'IL~I отвори Ш[ ра:зговор :за по чивчилж.

1:11 , 11 JI,III"'I'II, 1111. Д.llжгичт"о Ш[ р:iСltазва за магиите, че тия 

11,., 1111\1111111 Jl.lIl1()'I'IIПИ И нс трtба да се върва на ТЪХ; 

11111' 11'11 , '11' 11 'l"k,ШI'I"}, пив'1> лливади l\IOЖЯТ сжшто тж.К 

IIIIII/I'Y (\1'111\1\:11'1' дп, дават) стига, саде да ги работат, да 
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ги гз1>дат, както си трtба; n други такппс работи п~ 
говорИ. Сt:1янптt съ драгост му изсдушяха прпказванtто, 

п Петко It11TO виде това, покани rп да идват при него 

от връме на Bpt}le прtз вtчерта; а че той ште ип 

рас&ажи Torn'Ba подробно ~шогу хубави работи по чифчи

л~ка. 

По-добрптt сt.1ЯНИ, а най-вече от ПО-)lЛадитt, 

напстшша се збраха една вtчер и му отидаха на гости 

у Пеша. "Се на glO)lИНСКИ, се па МОМИНСIШ сtдtнки, пък 

нъка пде~lе едпжш и на тarшас една бil.}lбаШIЩ сtдtнrщ", 
си казваха по пл;.тlt; "што сltнrшм нема :и,а нж пзtдп 
Петко, ла; епече топ тжii ПРОСТИЧI~О си се д~ржи, като че 

ли ПИIшк да пе е учен, п като че .Ш НПIшга да не се 

е от.п~чва.1 от нас." 
ПеТI~О rп приt лногу добрt. Пжрвил път тогава 

ЮI прикааnа, :за Kn'K трМа да се вардат от оганя, 31\ 

да пе се зап!\~'!ъвltт l\жmтитt ШI n стават .ннгжни въ 

сtло. ПОС.1t хвана за друго, че ВСНЧltо ШТО и:шиItва сега 

от зеllята се от ~tMe и:знптша , а пе тжй от ништо, са

~!O от сtбе. Че за да ИЗНПI\нп ппорасни пешто, бездруго 
}IY трtба'f не ca~1O ЗЫIЯ, ами и влзта, пък и виделина. 3а. 
хак се тори (се гпои) земята сама O'f сМе, азашто трtба да 
се тори и от човtка. 3а с'Вкаквитt тюрлпи Ii.амеп'В, руди 

и вспчко друго, што се нахожда вжтрt въ дъдоочиппт'В па 
зе1lЛТIt, и Itщ" 'fПЯ съ вр'lше като изд'Взнат отгоръ Й, се 

оБЖРШТI1Т па пжрст. 3а I,aK ВСПЧli.О, што е па зеШIта, 

се за немя Jб.'Iага да принася, е; и за как едпо ro'r 
. ' 

друго се поДДжржят и човtкът, И животнпт'В, и !расте
пинта п ВСПЧltO-ВСИЧI{О. 3а ПЦУ'l'енtто (цъвтен'Вто) на растения

та. за са.~IИЛ ШI ИЦJТ (цвът), П за пцутепtто на ЖИ'1'аТ!t Il 
трtвят'В. 3а КОДI{У ЛЪЖЪОВIIО е в'I;рвапtто от простптt 

5 

\0/,11, '10 lВInДО неми 'грtви, съ lщу'га па I\ОИТО ВСIIЧКИ'1't 

\ 11:111 11 I всичко затворено и закдючено .може се растворн, 

III'IЩ! со тин ДОlIрат до пеГО,-за IIцута на ШllIрата и 

,11. РУ 1'11 llеl{ОИ '1'aKBIIC lH1 С'l'еншr. Най-сt'гнt говори ШI за 

ЩI .'ЩУ хубаво би бшю, ако ВСИЧКИ'1't бжлгаРСltlI учители 
IIIIIIItn:JBaxa на сtлянитt, на IIРОС'l'итt хора за таквис ед

JIII рnбо'1'И. 

l\'I.IIОI'У ШI . се арееа на събранитt тогава сtлнни Пет
КО ВОТО jЩСIШЗll:tн'В. Това е види се прпчина'га, дето 0'1'
Ij'J:'I'II 'I. ХlJаиаха се повече и 1I0вече сt.'IЛНП да се збират 

у нето, за да ШI IIрюшзва. 

На в'I'ОРИН път Петltо хвана да " ИВI приказва най
1II1/1])'!;Ш за '!'ОШШIшта и студа; за ltfi.lt и какво става от 

:ЩШII.РЗJ.lаи'Вто па водата; за че шtрата е сжш'l'О 'гжй вода; 

~Щ /ШI; става росата п сланата, и ctTHt как С'1'ава джждЪ'l', 

1 ' !,а.ДЪТ и снtгът; зn, че от ТОII.ШНa'l'а ее рашуш'l'a'l' 11 
1I(~ II'IliJl'l"B руди, а от С'1'уда се збира'1' п CltOчешrва'1' 

BI',II IIJi,II'1"B течни нешта. Посдt говори ИМ, че МНОГУ яра' 

)1,11 (' IIIL пп, с 'видбитt CHt~bl' IIрtз зимата; че паlIункптt 

(II-N. IIIШ'l"l» сж бшrt обви'Вни съ дЮС-lIИЦII за да пазелt сви

'1'1111 въ 'г'Вх ЛИС'1' от ЗИi\Iнитt студове; за 1\alt от съкое 

~ \J I, IIO З.iY,рно съме изникват два стрычета,· . от I~ОИТО едно

'1'(1 1l01шрва па долу и хвашта корен, а другото па горъ 

\1 II:11,acTBa на Джрво; за rШli рn,стението съ IIОi\Iоштта па 1\0
l" iJЩ И ЖИЛКИ'l't си се храни от зе~lЯта; как се завжрзва 

Il.iltl)I:И' И съмето; какво нtщо е влагата; че за растенията 

с ' h~ IIО 'I'Р'fiбни не само пжрст, виделина и влага, МIИ и '1'011
fllllH , " 'l'Op. Говори И~l, че и растенията, като животнятt, пе 
IIЩI",~,, ',"IJ съ едпаква храна се хранат; за [{ак аелнта СШ\lа 

("1 ' еМе се '1'ори по некога било 0'1' лис'гtто па рас'гепи

11 '1'11 '1 било ОТ ~lИлл, КОЙТО пn,идва на нея съ водата на ръ
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К,ИТ'В, пороитt и брiLi!ДИ1"В. ПОС.'lt ХIНtюt )1,11 им говори 311. как да 
се узнава кон ПЖрG'Г юtква С, сир. дали шtрОВII'I'fi, ИЛИ песочлива, 

или леплива, или цжрна; 1\0,[ пл.,РС'1' 0'1' друга е ПО-ПЛОДОШI'l'а, и 
кое жито на ltalша земл по-добl)t ес ражда; че зеШI1'R )10
жи да ее 'I'ОрИ и с.ъ ДРУl'и неШ'1'а, а нс саде съ един гной; 

коя аеnш съ Iшt;жВ тор 'l'р1>6а Дlt се тори; за, бла'I'ЛИВИ'I"В lН\,С

тенил И тл.,Й-наречевия торв (l1ll'I'И-ПИ'l'И, изгнили въ водата 

ЛИС'Г'Ь И ЛЮШI\И 0'1' UШ\!l'НИ'I"В растения), lИГО'I'О го ltулавдис

ВМ' .ш ropeHt по неJiОИ М'Бста; за TopeutTo С,Ъ ltурешници 

(Чl)ИШlШ), за [;,ак Jl.fi се 11рибира, 1,iЫt lЩ се ИfiРДИ II Юllt 

Дfi се расхил.,рлл ио кжра Ш1ШИЙ 'i'ЖЙ-UfiРИЧЛН гной (l'юбре); 
и Нl1й-сtтнt i!fiче 'l'p'h6fi да се TOP!t'!' и ОВОlIl'I'НИ'i't ДЪРВС'I'а. 

С'вллнюt 'l'ЖЙ се б'вха заслушллt, Ш'I'О'I'О iЮжtше чо

Btlt ОШ'I'е да им пршtaзва, I1jjlИ ПС'i'lЮ се бtше улюрил, '1'11 
П})tкх,сна п ШI кааа, че дорtда (идуштиn 11ЪТ) Ш'l'е хвани 0'1' а:1: 

овощнитt дървета да ЮI товори. Този ПЪ'l' Петко 3lНory 

И~l rOBOl)l.J:, ЗЮIl'1'О'l'О зшогу МИЛО Ч б'Бше С'!'aI!llЛО, дето не 

само МJШДИ, ами и неltОИ С'ПLРИ XOpl1., бtха дошлt Д11. му 

СЛУШЯ'I' ИРИltа:шt\.иt'1'О. 

На треТJlJl ПЪ'!' се :~браха сt!JНИИ'l"В у Пе'ГIШ слtд 

J.IOлеДНИ'I"Б праЗДRИЦИ. Този Il'Ь'i' покрай попеЧIИ'l'О сtлл

ни, бtха ДОШЛ'Б и ДИ'Б сtлНlШИ да 1'0 СЛ УШJI'1' , П на

Петка ЮЮТУ ]IУ МИЛО стана 0'1' 'l"ВХНО'l'О ИДIЗltП'В. 

Наit-напрtш Ilочна да им говори за ко,шу файдеЛJfН 

HeJIITO е да си сади ЧОВ'Вlt ОПОШ'l'ни дърве'l'а, ш'гом ШНt нег

1It си' ~1'Bc'1'O. Посдt говорй ЮI, чс не llO ]J(шqlштt страни 

и еДНaLШИ растетшн растат; ;Н1 Л'nТI1ИШ'I'It'I'а (оранжерсит1», КОНТО 

1'll ира,мт шtП-ШIОI'У но l'ол1\ШI'l"Б гр,lдonе въ студепитt ~[,BC'1'a, 

а че там разсажда'!' С'В'I'п't IНlстения, КОИТО саде въ ТОШJИ'гt 
м'вй'а рас'!'ат; да 1\a1~ трМа. да се ашладисват дърветата. Сtтиt 
з'в да им гопора за l'ЖССНИЦИ'I"1>, [НШ си се вх.дат 'ГИН 11 Kalt 'l'pt
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О!). да се вардат дърветата 0'1' Т'В'ХЪ; за че :\IHory .lошо права']' 
ШШП['l"В бжлгарн, дето уби]З(t'l' КХ,РТОJЗe'!"h, Tx.ii [~aTO 'гил се 

хра.на.т съ hai1-врtдни'Гt 311. нас ЖИИО'1'инп и ~IНoгy ги 

l(ърдисват; за прилtпа (люшка), за пев'Всту.ш.итt, И за 

други '1'ltКВИС ЖПВО'l'ни, юtн:го и за ублага'l'а, колто прина

СЛ1' тил на човtка съ това, дето се хранат съ врtдни 

i!a, ЧОВ:ВКfi животини; говори ИМ за .тБТНИ'1't шици И убла

1'11'1'1\:. 0'1' 'l'tx, тжи IШТО тия се хранат съ гх.сеници и 

с'lш.!ыllJJJ прtдни за човtка бубулtЧЮl и цжрвt; еt'l'Н'Б l[ з[\, 

ItУlt1Llшца'l'а, че тя не мл.,'l'и н не О'l'Г il'вдва СЮШЧI\[\, ПШlенц[\,т[\, си, 

а. пеСFI яй.ца'!' а еи на ЧLOilШ гн'взда (сtдеiIа,); че тл I~ЪРДIIСВ[\'.1Ш 

IН\.Й-ЛОШИ1"В влаеl1'ГИ гжсеници; за МрllВИТ'В и уб.шгиа 0'1' TtX; 
за IlЧ'БЛlIТ'Б, lШI{ ТПJI тр'1>6а да се гл'вдат п до КО:Ш,у сж 

'l'Щl фаjjдел;ш не саде съ това, дето мед и вос'Ь!;. ни 

дават, ами и :за растеНИНТ<I. С'Б'I'Н'Б зt да им говорп ва 

UТIЩIl'l"Б, кю, не по всичсштt страни и еДН!t[~ви птици 

живtлт; ЗRШ'l'О нскои птици прtз .1'13'1'0'1'0 живtя'l' ПО 

едни страни, а прtв зимата по други; ва кю'. улно И 

грижьовно си 01'хр[\,нва'1' П'l'lщитt свонт'в ппленцет[\,; :3[\, 3Bt
pOBeTt, и KM~ не по ВСИЧКИ'l't е'l'Р[\'НИ и еднакви зв'ьрове 

живtю; 31t че и хорат[\" Ka'l'O ЖИВО'l'НИ'i't И раетенилт[\, не 

ЕЪ BctI\a една cTp:tнa мо,жл '1' да живtлт; за че некои 

животни пр'ва виыаш спият. Слtд това хван[\, да Юl 

I'ОПОрИ :ш ДО~ШllIЮI'l't Пl'ищr, 1i.aTo: КОКОШКИ1't, паТltитt (юр

дечкнтt), I'жски'I"Б, иуiil:i.итt (JШСИРli.Ит·h) и ГЖЛfiUИ'I"Б; ва 

IШlt трМа да се раЮlжтва'l', 0'l'глtДВ'1Т и l,юша rO!ItMa 
уuлага ~1ОЖИ да. ее искарва от TtX. Посл'в зt ,Щ доби

тъrш и ДРУГИ'i't домашни говtДIt, като: биво.шЦИI.f биво.ш, 

щшв'1i И волове, IИН'В, иагарет[\" мжеI{И, овци, IИЗИ И прасци; 
11. нltй-с'дтнt за l{a·K 'l'рtба д[\, се ОТГ.'1'hДВIt'i' ТИЛ П да се раз

вжжд[t'l', кюпо И до коЛl{У многу файделии еж тил за чов'Вка. 
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Четвжртил път сtЛJIlIИтt се збраха у Пеl'ItR таман 

на Атанасов ден (19-л :Коложег). Сtллни бtха надошле Шlогу 
повече, от колкуто прtз другитt пъти; а на Петка не ште и 

дуы�,' че J!lНory по-мило му стана от това. Той виде веч 

и се ув'.I>ри, че неговитt съсtллни сж прости наИСТИННR, аъш 

доста събудени, които ламтат за нешто добро да научят 

и добро да направат, а не СЖ некои затжпенп ахмаци И 

късканджии саде. 

Този път Петко ю[ l'ОВОРЙ за IШКЖВ е изглtдът 

на зеnlлта ни n до .кО.шу е тя голt~ш; за как ТЛ се 

ВЖРТИ и ОКОЛУ с'Ме си и ОI\ОЛУ слжицето; за как става 

денът n ношrта и четиритt годишни вр1шена. Послt го

вори им за хубоститt и ~lилоnидността на, пролtтта; 

зашто прtзъ пролtтта ctKoe едно растение се съживява и 

хвашта да расти; ~a джга'га и ОТОШТО тл става, ; за IШlt 

ПРОI~арват ctMeHaTa; Юl1t отъ пжрвото стрычеe израС'l'ва 

ctTHt ц'вло растение; ltart растеНИЛ'l'а С~IУЧЛ'Г храна не 

саде съ I\opeHtTo си, ами и съ лист'в'го си; за че има рас- , 

тения, които по-мадку живtятъ, а юш други, които-пове

че и ~шогу повече; за плtенt'го на посtлнитt нивt; 

за ублагата, IЮЛ'1'0 дава'1' растенилта: едни за човtка, 

дРУШ за ПТИЦИ'l"В, а '1'р'В'l'И за другитt животни. CtTHt 
хвана да им говори за cteH'l)'l'o и работанtто на лtна 

н I,oHonтa; за избиран'вто на с'в:мето, което има да 

се cte; за неговото очистnанt от плtвели, неговото НR'l'орлванt 

и cteHtTo ~IY hai1-сtтнt; за мл земл IШК, ItOra и колк,у 

пътп въ годината трtба да се изорава; за фаi1ДR'1'а отъ 

opaHtTo; заче ШТО~I се раСХВЖрШI гнонт, ТР'!Jба, и да се изорава 

нивата или да се ископава, ако да би не е нива; за че ItОШЧ ху

баво нешто е, штото и CtHOTO, и 'l'рtВИ'l't за добитъка да ги ct
лт; за как иожи ctKa година да, се cte нпвата, стига саде 
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да знае чивчията КОЛ година какво жито трtба да се по

с'l;ва на нея. Говори им паtt-сt'l'нt за колку хубаво неш

'1'0 е да има :кнnги пеЧНТltllи по чифчиискитt работи; за 

как човtк не трtба да се титтизи и жллл парата, ко

'1'ато 'l'рtба да се KYnYBa'l' книги; че книгитt сж най-доб

рl!И учител за сtки ~Дин човtк; И че да харджи чо

Btl~ по 10-15 грошя въ годината за книги, за у~ш си да 

обогати, не е ништо, когато не ПО-~lалку отъ 100 гр. прtз 
ГОДИНa'l'а. може би саде по облtкло за снагата Cl! харджи. 

Поради Петковитt хубави ПРИКRзванtта до 1'О.тшус 

Ш[ се бtше смшшло на сt.ilянитt учението; Ш'l'О'l'О ТИЛ 

збираха сс отдtлно неltолку пъти и бездруго o'l'ctкoxa си 

да отвора'г бжлгаl}Cf~О учшшште въ сtлото си, аа да им 

се изучят и тъхнитt дtца. 

Друг път, може би, аз потжнко II подробно ште 

ТИ раСltажя вспчко, што Шll говори Петко на съсtллни

т'1> си, IШIИ'О на еамото сtлско зб6риште, така и npta 
пжрвия, в~рил, третия и четвжртпл път, когато се ТИЛ 

збираХ,1 у него. Сега аз Ш'l'е 'ги раСI\.RЖЯ подробно саде 

за приказванt'го, саде за разговоритt, които бtха стана

ли, .когато на петил път ее бtха збрали тил у него. 

Този ПИ' сtллнитt се збраха у Пе'ГJtа '1'МШМ на 
Трифунов ден (l-л Сtчко). lVIежду Ttx ИЩlше и некои 

'l'aIШИС чорбаджии ОТ сtлото, които /(0 тогава не 

б'1;ха С'l'жпвалt у Петкова'l'а кжшта. Но най'ЧЮДНОТО е воа, 
че при ПеТltа бtше дошъл тогава и саВI по'IIЪ'1' С'ВЛСI~И. Виж

даше се, че 'грtба да шra нешто, та поради това и 'ГЖЙ 
ЗlНогу гости му надойдоха този IIЪТ. 

ItaTo насtднаха въ добрt СШLстр'lша'l'а Ч и чиста 
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стая, ПетlИ се обжрна към попа" и му ка:за: MHory ми е 

мило дъдо поп Вжлко, де'l'О заедно съ овц'hтt СИ, съ братя

'l'a ни сtлянп си дошъл този иът И 'ги, 311. да си по

прикажем за едно-за друго, 1,,юi.ТО што дал Господ. 

.Аз отдавна СЫ[ ЧЮЛ 311. тебе, бай Пет[и, 1шза дъ

до поп, ами знаеш, като поп чов1ш што съм, ~lНory 

църковна работа си иыам по сtло'l'О, 'Ш не~шм BptM~, да 

яу мисля за друrп неш'га. Чюх, че ти си nРИЮlЗШlЛ на 

сtлянитt MHory хубави работи по чифчилжка, iШИ. . • • да 

'1'И кажи ли праВИЧIшта~ Аз съм си поп, аз трtба да си 

глtдам 311. ржсенtто, цър[tуван'вто, опtванtто некого СII болен 

и друrn таКВИС-'1'ова, што ~!И е работата. Нали~ 

Джлназ[, 'l'OBa си е Talta, каза Петко, anш да отби

рат поповетt ни и от у чен чифчилжк., да пыат ~шраR. 

към Пl)очптап:Вто п на свtТС1tи книги, се по-хубаво ште е. 

Помпсли СИ, колку по-ште '1'е оБИ(Иlше сtлото, юи Hit;utCTO 
аз, 'ГИ бtше расказвал на с'вллнитt таквис едни работи 

по чифчи.1IЖка, каквито аз им съм ПР11к.азал тtЗ11 четири

пет пъти•••. 
Ее, баи Пешо, да ниt сме си прости хора, от Д'Б да 

ти знаем тебt 'гю"вис учени работи, прtкжсна ro At,1f,O 
поп. Сътнъ, ниt трtба да гл'lща~re повеЧIИ аа спасението на 

дуnштt. 3наеш ли ти 'l'OBa, или He~ 
Ве дъдо попе, отговори ПеТIИ, ами да. учиш сtляни

тъ, какъ да (Щ рабо'гат зеМЯ'1'а, штО'Го повечко берекtт 

да. ю[ дава, за да. не l'дадуват дъцата ШIЪ; да :шаеm 

да учпш сt.1ЛНИТ'В, да не се хайляза'г, )1,11. не се пилнат 

по кжрчмитt; да ги учиш как да си вардат добитъка, как да си 

развжждат и О'l'гл'lщва:г пчtлит'в, ОВЦИ'l't и друго-и друго, 

това не с .Ш за спасение на ДУШИ'1't~ Нимали спасението 

на душята стои само въ това, дето да ~IY свtтпш вода на 
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сt,НIНина, да му опtеш бо.1НИН, да. ro миросаш и Т. H.~ 

Хи:rлда JlиросванtТ(1, нома да спасат душята на. човtка, 

ако той е JlЪРЗeiIИВ, та оста.ва дъца;та си да му Г.шдува'г 

и )IЖР8нат, ак,о той е дже.'IНТИН въ l"ЖШ'l'а.пt си, Шlра. се, 

бие жена сп, ако тои прави ыюзефир.'IЖЦИ )[ежду хора.та и 

'1'. н.! Има страни, rдЪTo поиоветt еж до толкус ученп, 

Ш'J'ОТО ЮI служи'!' на сtлянитt и IШТО :1tкари, сир. T:1t
да.'l' не саде душя'га на сt:1янитt да. .ltKYBa'f, ЮШ и сна

га:га им. 

В'врно, върно казваш, бай Пе'l'КО, иаВИЮLха 0'1' кьо

шето два.ма. статни, но еИРОJIаси по об.1tКJОТО си, сt.пнина. 

Мене татко)ш ме е УЧШI, юша Недt.1ЬЧЬО, -'!'жii ro викаха e,1f,
ниn от '["ВХ, и на Ве.ш-Петък да не иди човt[{ на цжрк.ВR, Гос

под нема, да JIY ХВЮ{И за rptx, ако той е чtллден човt!t и ~шогу 

работи лу тежят на врата. А пък знаеш ли, какжв набо

жен, какжв добър ЧОВ'БК бtmе таТIИ ми~ На, цtло сtло 

ОllIте ro помни за HeroBaTa доброта., Bor да ro прости. 

Дето ште се речи, спорtд ва.с cera, казt1. дъдо поп, 

ра,ботнитt и СИРОJ[ltситt хора. НИIига не трtб:t да отиват 

на ЦЖРltва. 

Нее, никой не ти Kf\,3Ba "НИiога да не сс отива на· 

цжрква.((, О'l'говори ][у Пе'ви. Кой KoraTO :UОЖИ, не[ш си 

ходи ШL Ц1\.рква; што с рабо'гата саде, да. не би за. ха.тж

ра, на ЦЖРltва'l'а и' празднуванtто на многу'го праздпици, 

дtцата му да останат глаДIЩ боси И с'Ьвеъм неучени. Как

то штеш ro речи, а,ма не е ра,60тата. са.де ираздници да 

празднува.~Iе, юш 1I добри работи да правеме: така казва 

евангелието, така знам И аа. Господ не е нское Д'В'l'е, та

(lе съ .'Iицемtренtто СИ въ цжрква, съ постенtто л иразд

нува.нЪто на ПРRздницитt да можеме ro ИЗЛЖЖИ, за да нж 

,аши въ ран. "Л08tто иска }IOТИКR, R пе МОЛИТВR", казва 



10 

стая, ПетlИ се обжрна към попа" и му ка:за: MHory ми е 

мило дъдо поп Вжлко, де'l'О заедно съ овц'hтt СИ, съ братя

'l'a ни сtлянп си дошъл този иът И 'ги, 311. да си по

прикажем за едно-за друго, 1,,юi.ТО што дал Господ. 

.Аз отдавна СЫ[ ЧЮЛ 311. тебе, бай Пет[и, 1шза дъ

до поп, ами знаеш, като поп чов1ш што съм, ~lНory 

църковна работа си иыам по сtло'l'О, 'Ш не~шм BptM~, да 

яу мисля за друrп неш'га. Чюх, че ти си nРИЮlЗШlЛ на 

сtлянитt MHory хубави работи по чифчилжка, iШИ. . • • да 

'1'И кажи ли праВИЧIшта~ Аз съм си поп, аз трtба да си 

глtдам 311. ржсенtто, цър[tуван'вто, опtванtто некого СII болен 

и друrn таКВИС-'1'ова, што ~!И е работата. Нали~ 

Джлназ[, 'l'OBa си е Talta, каза Петко, anш да отби

рат поповетt ни и от у чен чифчилжк., да пыат ~шраR. 

към Пl)очптап:Вто п на свtТС1tи книги, се по-хубаво ште е. 

Помпсли СИ, колку по-ште '1'е оБИ(Иlше сtлото, юи Hit;utCTO 
аз, 'ГИ бtше расказвал на с'вллнитt таквис едни работи 

по чифчи.1IЖка, каквито аз им съм ПР11к.азал тtЗ11 четири

пет пъти•••. 
Ее, баи Пешо, да ниt сме си прости хора, от Д'Б да 

ти знаем тебt 'гю"вис учени работи, прtкжсна ro At,1f,O 
поп. Сътнъ, ниt трtба да гл'lща~re повеЧIИ аа спасението на 

дуnштt. 3наеш ли ти 'l'OBa, или He~ 
Ве дъдо попе, отговори ПеТIИ, ами да. учиш сtляни

тъ, какъ да (Щ рабо'гат зеМЯ'1'а, штО'Го повечко берекtт 

да. ю[ дава, за да. не l'дадуват дъцата ШIЪ; да :шаеm 

да учпш сt.1ЛНИТ'В, да не се хайляза'г, )1,11. не се пилнат 

по кжрчмитt; да ги учиш как да си вардат добитъка, как да си 

развжждат и О'l'гл'lщва:г пчtлит'в, ОВЦИ'l't и друго-и друго, 

това не с .Ш за спасение на ДУШИ'1't~ Нимали спасението 

на душята стои само въ това, дето да ~IY свtтпш вода на 

11 

сt,НIНина, да му опtеш бо.1НИН, да. ro миросаш и Т. H.~ 

Хи:rлда JlиросванtТ(1, нома да спасат душята на. човtка, 

ако той е JlЪРЗeiIИВ, та оста.ва дъца;та си да му Г.шдува'г 

и )IЖР8нат, ак,о той е дже.'IНТИН въ l"ЖШ'l'а.пt си, Шlра. се, 

бие жена сп, ако тои прави ыюзефир.'IЖЦИ )[ежду хора.та и 

'1'. н.! Има страни, rдЪTo поиоветt еж до толкус ученп, 

Ш'J'ОТО ЮI служи'!' на сtлянитt и IШТО :1tкари, сир. T:1t
да.'l' не саде душя'га на сt:1янитt да. .ltKYBa'f, ЮШ и сна

га:га им. 

В'врно, върно казваш, бай Пе'l'КО, иаВИЮLха 0'1' кьо

шето два.ма. статни, но еИРОJIаси по об.1tКJОТО си, сt.пнина. 

Мене татко)ш ме е УЧШI, юша Недt.1ЬЧЬО, -'!'жii ro викаха e,1f,
ниn от '["ВХ, и на Ве.ш-Петък да не иди човt[{ на цжрк.ВR, Гос

под нема, да JIY ХВЮ{И за rptx, ако той е чtллден човt!t и ~шогу 

работи лу тежят на врата. А пък знаеш ли, какжв набо

жен, какжв добър ЧОВ'БК бtmе таТIИ ми~ На, цtло сtло 

ОllIте ro помни за HeroBaTa доброта., Bor да ro прости. 

Дето ште се речи, спорtд ва.с cera, казt1. дъдо поп, 

ра,ботнитt и СИРОJ[ltситt хора. НИIига не трtб:t да отиват 

на ЦЖРltва. 

Нее, никой не ти Kf\,3Ba "НИiога да не сс отива на· 

цжрква.((, О'l'говори ][у Пе'ви. Кой KoraTO :UОЖИ, не[ш си 

ходи ШL Ц1\.рква; што с рабо'гата саде, да. не би за. ха.тж

ра, на ЦЖРltва'l'а и' празднуванtто на многу'го праздпици, 

дtцата му да останат глаДIЩ боси И с'Ьвеъм неучени. Как

то штеш ro речи, а,ма не е ра,60тата. са.де ираздници да 

празднува.~Iе, юш 1I добри работи да правеме: така казва 

евангелието, така знам И аа. Господ не е нское Д'В'l'е, та

(lе съ .'Iицемtренtто СИ въ цжрква, съ постенtто л иразд

нува.нЪто на ПРRздницитt да можеме ro ИЗЛЖЖИ, за да нж 

,аши въ ран. "Л08tто иска }IOТИКR, R пе МОЛИТВR", казва 



12 

.народната ни поговорка; а че и рая се ДОС'l'ига СЪ пра

BeHt добро на другитt, а не саде СЪ молитви. А пък за да 

прави човtк добрини, 'l'рtба и повечко да работи. Помис

ли си, дедо поие, колку праздници въ годината ниt бжл
гаритъ не работим! Вога ми, ако ги збере~1 всичкитt вtд

но, набрало би се повече 0'1' трп Jlltсеца BptMe! Е сега; 
\Jcтana .ш му па сиромаха BptMe да работи, Ш'l'ото не саде 

сtбе си и челядта си да мажи да глtда, ами и на дру

гитt добро да правп? 

ДЖННМI така си е това до негдt, каза дtдо поп. 

}lалку ли сtлянки съм сл:ушяд да казват: "да нж ПрОС'1'И 

ГОСПОД, от дt ее набраха 'l'tзи праздницп-и праздпици! 

Не му остава на човtка Bpt:ue ни лtна сп, ни nжлна'1'а си 

да изработи, за да приготnи едно-друго и си облtче дt

ца'l'а!" Ами што да се прави? Трtба ди сега срtшту В'В

рата си да вжрвеме, и ВЪ праздничнитt дни да работим? 
А што саНItим: не биваше ли и по-малку да бtха 

праздницитt?обади се един потаен сиро:uах сtлянин. AI~O 
да бtше грtшно да се работи прtз ираздницитt, които 

иразднува3Iе ниt сtлянп'1'Ъ, трtбilше И по ВСИЧltия свът 

хрис'rЮIНи'r'!> да ги ДЖрЖЛТ п не рабо'га'l' ио TtX. А пък аз, 
ItOга.то б'J;х у Цариград, СЪ очитt сп nидех, че ~ш60ГУ от 

наШИ'1"!> праздници, прtз които ниt не работим, та,}! не ги 

празднуват, и си работат хората прtз Ttx, каточеЛJI да 

еж дtлнични днп, Варем да бtше направено така, ШТОТО 

прtз по-малкитt праздници хората Д:l работат за срtдско 

(обшто) добро, или за доброто на ДРУГИТ'В, нейсе-не.... 
Нима сега НИ'В ште изменяваме BtpaTa си? прtкжсна 

го ~шлку сърдито дtдо поп. EO~IY как се нашло, тжй и 

неIШ си празднува. 

Не е така, дt;r,о поие, не е, обади се от една стра

(
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на един побелtл и доста смислtн на глtд старец. СtltИ 

y}leH човtк се за по-добро Г.'1Ъда. Ако онова, което го има 

У другитt страни, е нn,ис'rИНЮ1 по-добро, то заmто и ниt 

Д:1 не го зtме~l? По I{О.1КУ страни съм чужбинувал, освен 

еДН:1 Св. Гора веч, на сtгдt п ая СЫI забедtжвал, че 

многу ПО-~Iа.Пtу сж там праздницитt, прtз които не рабо

тат християнитt. Сега, ако би това да е по-добро, ако би 

да е по-добрt саде прtэ rолt~lИтt пра.эДници да не рабо

тим, то зашто II ниt да не правим така? 

ПО 'l'ОВ:1 нешто, дtдо попе, многу ~lOжи да ти говорк 

човtк, каза Петко. Ая нарочито Hы~oгa ште те спохода 

дома, на да си поприкаже~lе на СЮIt по тtзи работи.-3а 

да БКДИШ, до ко.1КУ ти нышш право, аз ште те попи

Ta~1 ДРУГО едно нешто. Да рtче~l, че прtз всичкитt празд

ници, IИИТО юг!> празднуваме, не трtба. да се работи; ами 

да се учи човtк да чети и пиши, или да прочита чов'вк 

разни свtтсrш КНИГИ прtз праздничнп и недtлни дни, паI~ 

ли грtшно е прtд BoГit~ Спорtд ~leHe, чtтенtто I{НИГИ, 

ученtто не е НИШТО друго, OCBtH да обогаТЯВ:1 човtк ума 

СИ, този hai1-ГО.1t~шя си Вожии дар, да лtчва душята си. 

А ПЪК ниt :знае~1 ОТ CBtTO'l'O ни евангелие, че ИИСУС Хрис

тос и прtз празднични дни е лечва.'! БОЛНИ1't. Тогас на

~ltC'l'O да сtдат хората ТЖИ праздни, не е ли по-добрt да прочи

тат, да се УЧЛ'l' и пскарват неitоя убдага, за ума си баре~l, 

прt:з пра:щници'Гt~ ItaKTO штете го речи, братя с'l;лнни, 

ама без уqение човtк ВЪ сегашно nр'Iше е, като ЧОП'ВЕ без 

очи; а пък учението без прочитанt книги губп сп, губи сп 

цtнi1та . ... 
На тt:ш думи отгор'в некои от сtлянитt хваН:1ха 

да се изгл:tж.дат и да си прават пшярет по 11ежду СИ, а 

пък един старец хвана да бута съ колtното си дtда попа. 
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Тъзи нетта ги забелъжп Петко, та поради това и хвана 

да пита: 

Какво юНt, БaI~ВО има, бра'l'J! сtллни, к!\.жЪте, ~lОЛJI. 
:Кажи дtдо попе , ШШИlШ горе-СnО~Iенатпи побелъл 

старец. 

Не, кажи ти, по-хубаво, отговори дедо поп. Евече 
1'ебе по-те бива ~Щ такви с работи, llЫ~ И (/!;лото на тебе 
бъше оставило да отвориш дуnш :за ПО 'гая работа. 

Тогас, казваи, дъдо С'l'ояве, като не иша lI'(;ДО поп 
да lШЖИ, RЗВИlшхt1 0'1' 01'0.11)' сtллвитЪ. 

Виж бай neTl~o, l~аlша е работатu" :захвана да ГО· 
130РИ д1;до Стоян. - H{t, четири llЪТИ с'гава, l;,ато идва~[ 
аз llpll тебе, JI ти еЛУШШI хуба,ви'rъ прикае.ltИ. I{,n'KBo'ro 1'0
вориш, всичко си ЮIаш право. Ни'в С'1;Л.II.нитt cnle еи nIай 
ПРОСТИЧIШ хора, a~HI, ее lШ1\ дал ни Господ )1,0 ТОЛl;,ус 
JM JI разум, IJIТОТО да отuирanю, JtOl'a!l'O чов'Jш ни иска доб
])0'1'0 или лошото. На , Ц'БЛО с1;ло е зсн'овори.'!О за тебе, за 
'ГВОИ'I'Ъ хубави JI у~!ни llpJIKa:3KJI, за твоето добро сжрце, :за 
Т13Оето ученис. Това им е най-мвогу чюдно на, нашитъ С'1;
.чяни, - че lщкжв бtше и 'l'И прост сЪл.СIШ MO~lblt, прtди да, 
идиш да се учиш, а l;,аltЛl.В си С'l'анал сега. Не Ш1праз
но lta:3Ba'l' Н'ВI~ОИ УМНИ хора, че "учението е св'1;тлина, а, 
неученпето темнина, " 11 , че "учений чов'1;I~ съ четири очи 
ставал." Сл]"mял еЫI и важви работи, че "от ученитъ 
хора ште ба.'гис.ВaJI този св'В'l'," но рltнбрах, разбрах вече, 
че това с ,,~IИ:;КИ да '['е лл~жя". Што ни трМа нам ДП, слу
mЯ;llе, хора.'га, rИl'а.то прtд ОЧlJ1't си l'Л'Бдаме, че друго неш
'1'0 е да си пеучен, прос.'г ч(шtli., а. друго - да си учен! 
3ашто джнюt~1 не сж станалъ като тебе н натит'1; МОМЦИ, 
твои свжрстници, КОИ'I'О еж OC'l'aHaJlt тук въ с'1;ЛОТО~ А~ш меж
ду УЧСRитt хора, ю{ало и та~ви, коитО сж бплъ лоти; да 
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учението ли е l~РИВО TYKa~ Та.квизит1> хора, CHoptJI: ~leHe 

п]Н!лпчлт на шtродиа'l'а ни поговорка "хубаво ,сиренt въ 

емх, РДСII мех". Д:!" ти кажл .Ш аз тебt Петко~ - Да еж 

учени наJ[(')'I"Б с'1ЛJ\НИ е хубаво нешто и откъм вап страна, 

'11) Н О 'J'YI_Y 'l'x..U лtсно ште ложлт ии гуди узда лошитъ 

У'IIIIIII х ора. E'l'O sаш'го ни'.!> трп пъти става веч, l{aTO се 
:1 ~ lIpltыe по jнежду ен С'БЛЛНЛ'l't, и еп i)IИСЛШI като БаКВО 
/1,1\ ШLП]ЩВНМ, ШТО'ГО :шо ПИ'Б еме ос.таналu слtпи откы! 

УЧС llи ето , ')'() UI1, рЮI Д'Jща'l'i1, на да сс изучлт, И ако не 

JlIJI()J'Y, JШТО тебс, '1'0 ба.рем от малку-~ш,лку. Мислихме, 
nшслихмс, аче най-с'lJ'l'нt наИНСЛИХ~lе до тебе да се допи'Га

яо 3!1. по това неш1'О -шш да си OTBope~Ie некое УЧИ.1иш

'1'1:, li.alt д:\. си ХВ:LНЮlе неIЮЙ добър учите.'!, как да се 

1I (1I1 :~УЧНТ малку JI на,IПII'ГВ л:1чица. Ето зашто дпсе C)le 
Д()JLIлt до 'гебе ВСИЧltИ'l"В с1;ЛСI.И чорбаджии, пыt и попа СИ 

емо го :з1>.1113 съ сМе си. Ето аашто, като хвана ТII прtгt 

да говориш аа учениото, зtха да се ИЗГЛ:'Бждат и бу

тат ио j1lCiЬ:ДУ си с'1л:.яНИ'l't ни овдt, като че ли Господ 

да 'Гс U 'БШС накара.'!, ТИ са~!ИчЫt да отвориш дума аа по
учснисто, .за lЮСТО иеш'го л ииt имахме да се ДОПИ'l'Юlе до 

тебе. Е еег:\., JtaK МИСЛ:ИШ, бай Петко, к!1.кжп уз[ штс ни 
)1,аДИIlI 'Ги 311, този НИ сtЛСRИ зговор. 

МЪН, дъдо Стопнс, отговори Петко, иногу пш е "!Ило 
11 др!1.ГО, It:\.'l'O виждам, че ви'в и сtЛСI'И хора, и прости 

хора бидtики, ев пак знасте да ц'Jшете доброто, 'l'егли ви 
(jjY,рце към добри работи. Аз от се сжрце удобрявам ва
Jl(ИЛ зговор. Сtrtи един 'гатко, както знаете, гл'1;да да ос.т:I

ни на дъцата си ltжшта, добитък, стока, бога'l'СТВО, за да 

1Ie теглелъ СЛЪД С~lъртта ~IY. А ~lOжи ли да бждс по-ху

Jlша стока, по-хубаво богатство, от да дадиш на чtдото 
СН учение и прокопцил~ Стоката и ботa'l'С'l'ВОТО )[ожи да из
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ropaT, ~южи да 6атиса.т, по учението и ПРО1i.опцията пи 
oraH ги гори, ни от ништо не се губат. Освън това, да 
бжде човък учен и ирокопцан е хубаво и отъ l{blI вал 
стра.на, че от Hero ште )lОЖИТ да видат нек.ое добро, не
кой хаир и други хора., п с'ьлото ВИ, И народът ни.-Ами 
едно само, дъдо Стояне, не МОЖИ да. разбера, аз. Кътос, 
не 3Ha~I кой ~[И разка:зваше, че имаз:о е въ сtлото ви един 
учите.1!: че Юlало некои от СЪЛJIНИТЪ, дето не сж ro са.ка
лъ; че той сътнъ ОТИШЬJ въ некое влашко еЪл.о да. даска
л.ува, n дрyrи тат{вИС ед,НИ работи бtх чювал.. ИСltМl да 
ти кажя, че ваUТИ'l't дъца трtба да отбират ~ta.lКУ-МНогу 
от учение, а не сж ТЖll . слъпи, кактО TII ти оприличи 

nptrt.Да TOll бtше гжрцки )Jаскал бе бай Петко! пзвиш\ 
от кьошето НедЪЛЬЧЬО. Не знаеш ти Петко, въ натето съ:!О 
имате тараф; корсеи, и cera оште има .яаа, а)lИ сполаtt ~гy 
на Господа, че пlалцина веч останаха rъркmШЮIТЪ. Едни 
отъ сtлянитъ искаха. да си ХВ!tНЮlе бх...'Iтарски даскал, 
кактО што сж си хваналъ и по ОКО:Iнитt ни сЪла, штото 
каквото четат, да МОЖJ!Т и да. ro разбират дъца'r!\; ни; а, пък 
други не[~ои чорбадж.ии настояваха, пак гх.рцки даскал 
да c~[e си хванелt. От ту[;. ИРОllзлъзнаха гюрултии, а че 
за да }шряса }lалку сълото ни, направиха, штото ни тжрц
li.И, ни бжлгаРСlШ даСltaJI да не хваштат. Ето заштО вал 
година C~le си ос'ганалъ без даскал, та ни се скитат дъ
цата по сокацитъ, лудуват по домоветъ ни, книта не ис
кат въ рх.ка да хванат и веичко забравиха! 

Па што знаеха, та сж ro забравилъ, изтовори дъдо 
Стоян. Да тоа гжрцкото чет~[о, гж-рцката книга не билt 
бе Петко, за нас БЖ.'lгаритЪ! Глtдаш дътето ти чети-чети, а 
иы{ попитаll ro, што ltазва У кнпгата, не знае ни тжк. 
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(бжt~ел) да 'ги О'lТОВОРИ. Ееее! 'I'рtба цtЛll с.еды\ - осъм 
I'О}I,ШПJ да, 1'0 провn.ж.даш на училиште, и то въ НСКО е 

J'pадС li.O училиттс, а че с'1>тн'В да хвани, да иора,збира 
nrнлку, што се шtЗВа. у книтата. л}ш хич МОЖИ ЛИ, един наш си

ромах С'!;ЛJШ[l[ 'голкус години да си проважда Д'Ь'Гето на УЧИЛИ

111'1,( ,11 Тои ИСltа по-скоро) по-скоро да Ч сс иопаучи д'Втето, 

'j':! IТ пе[tОЯ ПОМОШ1' да види от нето, а не оште дn. хар

ДЖИ, ап въ град }I,a ro праШ'l'а. Пыt и наш'fО джанал 6ез 
ДИ' I'О шt тх..рщtи да. сх.. се учелt дъцата ПИ, ltOTn'1'O ЮН), 

l.tOлаij (;Ъ бжлгаРСltО'l'О четмо, IЮП1ТО на, бжлгаl)Сltaта ItнИГn' и 

JlШОГУ по-лесно, и ~IНOl'Y по- скоро, п MHoory повече МОЖЯ'l' 

пи СС изучи дЪцa,'Гa~ Пl\, на.1JII сме сн II бжлгари, пусто да 

оr,'гапи: НЮТIТО да не се учеме на свол сп Мl\,йчип Ъ~ИI" ка,к,то 

Н И дал Господ , ами да си ltжртеле Ъ :ШIШ на чюжи книти, 

111\ ГЖрцко чет~ю? 

.8.JII1. гжрцк,ото е блато словено, lta3B3. д'1>до гжрцкий 

J3лаДИТtа" избърбори един 0'1' насtдналитt TltM чорбаджии. 

БлагослоneRО~ знасш ли lие е UлаТОС.1[овено~ ПЗВИliа 

(iЪ]ЩИ'l'О л,tдо Стонн. Благословено е n от Господа, 11 О'Г 

J\СIl1JЮIТ'lJ хора онова, което дава хлtб на сиромахn. n му 
нека доброто, онова ltOeTo му дава на простил УИ п pa3Y~1 

11 ()хален чов'l>шки ,",кИВО'!', it не онова ГЖРЦltО или каквото 

11 ,1I.ft () пп ЧЮ/[ 'J,зик учение, въ което ДЖрl30 ВЛlТза -джрво 

Ш!J\II : Н\ Д'Ь'l'С'l'О 'l'И. 

Да Ш'l'О 'I'И трtба, бе дъдо Столн, на да:r.Ъч да 

flТПRa'l'е, lJ3ВИIta ШtК от кьошето НедЪльчо. На - зели 

Рн, i1чл Великия за lOpHelt: всичко-всичко Двъ тодини и по

опина се е УЧИЛО HI\, бжлгареко четмо въ града; а пък дай 

111)' ltaKBaTo бжлгарска Jtнигlt искаш, отбира всичко, што е 

lП:1сltно у книгата; кажи му да ти напити едно пис~1O З:1.ВЪ 

2 
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Царпград, написва ти го. дtба ~Ш. А. пы~ от учен'Вто Шi 

ЧIOJБ. 'ВзИl~~.... 
Е' дее , :ша)! :1.:3 I~O.H.y тоа ште отопрn, 01' с'Iшоя: 

една ОXi.лгарска rшrrга, И3ГОВОIJП ;[:1>;1,0 поп. 3а, што дж.л

пю[ аз НС ЛQjКЯ да отбпрал, юш Райчо ВелИIШН 01'
бffрал~ Евече не ДВ'В, али Тf\.Ю[У иет l'ОДПНКП и}!а ОТ 

като съ}! се паУЧИ.l 11.:3 па бж,;rгарClШ дn, чета, пы~ па~ 

и съ бl)n'Д:1. чов'Вri. СЫI стаШt.'J, пусто дn, ОСТ1ШП, И се nn'l~ 

ле лу отБИРЫI вспчко въ бж.парс[i.И'1''В IШffШ. Да :ЗН:1еш 

ТП, IИ.'lКУ паРИЧIШ 11Jtп нп СЛ~ О'l' IПШI '[, тжН по В'В'гера! 1{у

ппш lJeL~ОП Ji.юrга, ГЬОН, да EIi\,УЧПШ петта, n, пък '1'0

'l'n.IШUС еднп дули, тn.квпс fJi!,пп ц,!,.1П Р'Бдове е]у);шташ 

речи-че па с'вка една страиич!\n,! штото ОНР-ТЮШ)[ пе мо-, 

жrrш лу отберп, што пею!. дn, се ]'i,n'ЖП JJЪ Iшпгатn,. Т,у,.I[ 

штото ][ :за llаРИЧIШ'l"h, што сп l'П JUt.l, те ХВ:1.ттl), ЯД, пn,

че п ;r,отеrпI! ТП rrail-С'kl'П'В, та 3:1.ХВЖр.ШШ J[ ПСl'Д:В киига

T1t. без дn, cll [[роче] поне четвъртпн!tТ(1, ОТ пел. 

ОСТ~Ш!I се, At.:r,o попе, остn,вп со , Ю1СJ!'I,ШЛIШО И:ЗГОВОрII 

Д']ЦО Столп. Вх;.лrtРСIШ t:. ППГ:1. Н'ВШ1, дn, отБПl)аш! ХIlЧ 

можп ЛИ 11',11. бlli,:~е.Uс Дif;пна)['! И,lП пеI'n.IП да Пl),правиш 

шtфа пп, другип тп.раф пъ с:J,ло'Го ни, та, сп а'БЛ сега дп зш 

укорпваш бх"па ршпт'J; 1.ППl'll. 

1~0i:Н Ая .'Jи Д,iL СЪЧ от ДР~-ГlIП тараф~ Jf3ВIIIШ (;ЪРДIi'га 

;;r,tAo ПОП. .d.. 6е то-п брnдnтn, ~I'I;H дn, ШI обръсиn,т (oG
lШЧЛТ)' аз шщ :З!l. Ю1Jпе.'l'О БJ\,.lГаРС1~0 чет~1O ште еп СТО}!. 

Не CЪ:~ .lП а:з, Ge Д'l>;т,о С1'олне, дето паi1-папр 'Iнп съ 'себе 
п съ }lП,lею.овцп подбутнаХ)Jе 'ГJ!i.-ТЮI'l; ВЪ C·]';.lOTO, та, прtдп 

rодпнn, и ПО.10ШIЮ~ ХlЗюга:ОIе на UXi..паРСIШ ,:т.n, се цЪPl\YBn')[ 
пъ Ц;Уi,Рli.Вn'~ Аа ви !iД:3ВЮI щщвото, ШТО сп e~ че ]~ъ бл,дгар

сю!т'() lШИГП ИJШ lШОl'У :Т,РIП, зшогу рабо'1'П, мпто ППI~ак 

не JIОiRЮI ,~, n гп lщ.:зGИРЮlе ип'J;; n, пы~ 1'п сп з'1;.1 ДN, :1Ш па'l'iТК

~ 
1111111 , '11' 111} ~LO;]i,()JO да 6жде 'l1al~Boc нешто. I{ltжи бе Пет

1," '1'11 , '1';110:1, :ш сп е Н'.'Ш He~ 

111 '1'0 N\, Вll L.ltжл! засралено отговорп Пе'l'r~о. Слушлli 

t 11, 1,11 Uтонпе . Попът нп, дn, му пмале ~IOЛИТВ:tта, сп ш!а. 

111' 11 1111 тук, юш..... 
,1\" nпждате .Ш eeгa~ И3ВПЮl. сербе:з[{nта lf,'ВДО JIОП. 

1111 111,1.11'1'0 .Ш, че ,1f,tiТ,O попът пп не е дето съnс.'Вл ,7f,n' ие 

1'1'1111 рп 0'1' eB'B'rn,~ 

()ст,ши ГО де Пе'l'[\n', да ВИ:f,еле што JПте пп IЩjf;'И 'ГОЙ 

11" II I1, Tn'l'ы!! пзвю:n,хi1. неко.1КУ с'Влянп. 

Напи ни сп шIt1. пра.во, дето I~:1.:3вa, че ~IНOГY ДУШl 

11 \1 11 B'L Gх.п1ЧJСКll'Г'Б JiИfП'П, коп'го не можи ги разбери БЖ,l1'tt

1'1111 l[оu1ш, JJРОДXt..1ЖП Петко. l\Иш ми е ыногу жюшо Ti 

11 1I 11 1'У r,рп.лно за това пешто . Часто ПЪТИ, К(1,ТО чета бл\,лтар

1'1,11 I;J(ПГII П.lИ В'Бстнm~lr, I\п,ЗllЮI СИ: Боже .'I e Боже! 3t\ШТО 

1:ll l1l1<l л не ш[ J,адпш 31 n,.1 ку llовечt.о ппсаф.'IXt.li. lШ опи::r 

i l". II 'il]Нf, li.ОП 1'0 ппшпт бж.1Гn'РСКИ кипги И В'ВС'l' ПИЦП, ШТО'l'О 

,111 II () р"l'ш;п,1' пъ tзПIi.n' И!! 1'n,rшис чюжи ДУjШ, таквис чюжп 

1, 1'11 1\Iш}jт 1)" 0'1' 1\',011'1'0 [[ хабер ИeJШ Н11рОДЪ'l' нп, JIoы�~ да сус 

111111111 иеiiсе-ие, 11~Ш не еж Н11ШП?! 

НШШ .11l онпл ДУШf, 1,:0[[1'0 не ги отБПI)а~I /1:3 въ U;'''.i[
111 1'1'li.II'["1; кuпш, не СЛ\, нашп~ БЖ]Jзо-Бжрао ПОППТI), д'l;до поп. 

'ro ео ,ЗИnС, че не С/\\' IШШП, ОТГОВОРИ Петко. НаmП'l"k 

'1 ,I ,.Il'ар(жп ;1,улП, нашето ЧПС'l'О БЖ!IГ11РСКО гопорен'В п гш

1111'11 '1;, l..О,ШУТО п да, не 1'0 Рn,:J,6rrраш, се Ш1'е му 11~:з6е

1' 11111 1I[ТО ИСI~n' да ти li.аiЮf. 

'}'а[(11. си е iI,жлпn,) r , щговорu ]1,1;;1:0 Столн. H,\'-зеШl 

'1'11 Illьо)]с[.оrо l'onopCH'!;: )laI~:1.p п да ис ](.11 ТОговорат 

11111' , п,}ш c(j лу ра:збнра11(), СЖIllТО TJli.il И ШIJUП'В'l'О H/Hi! 

1111 OTU I!]JIt'l'. .11IП :3I1ШТО CJI() бжларп, l,:ога.то пема JI,a :1IY 
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отбирм! бжлrарс[\и'l"В книги и бжлгарСlШ'l"В В'ВС'l'пици~ И 
един ГОЛ'l'араш цигании (ГЮII'l'lIН) да ПОlIIIТаш, и 'ГОЙ ште 
'ГИ l,ажи, че, a[~o д..'), ЮНtха цига.ПИ1''В епол l~HIIгa, бездруго 
на С130И ЧИСТО ЧIIritНски 'Взиl.i. Ш1'tха да CII ШIШЛТ. А~ш 
за ка[~ви цжрни ОЧИ ыи с,ж 'ГИЛ бж.парски КRПГИ, 'ГИН БЖJIгар
СIШ В'ВСТIIИЦП, !t01'a'l'O бжлгаРИ'I"l;, на КОИТО СЖ тил асла 1I 

llИ1ПJlТ не :UOJK!l'l' }'И разбира~! A~la '1'alШ ли СС () Летко, или 
пе, J(ажи пи мод}! те , правич!tата юш JШ кажи. 

Да аз c.tKOl'a праВИЧ[iд,'l'а ШI говорн, братя сtллпп, 
ОТl'ОНОРП Петко. Па срал и укор е аа онзи учеп човtI~, 
IИПТО н е обич)! С'ВЛ ЯИIIТ'В, ЩJOС'l'И'l't ХО}М, и НС Ю! l'ОВОрИ 

lIpanOTO! Нима ли чов'J)J~ Тр'Ма да се УЧII ,ИL това, Ш'l'О'I'О 

llo-ма.tiСТОРСIШ да, лж;кн 6pa'l'5!'J'a еп r:l;ллнИ, а? Itалах ви ad 

JIo-напр'вш, И IIаl~ ШТС пи Kai1.H, че III'Iш ли е лногу ЖJlЛ

но JJ CI)[L~IНO. дето uжлгари сме, З(1, Uж .нари ц'l>л cnt'l' нж 
:шас , а пы�~ пе :~ШНl :заШ 'i'О! B01',t ЛИ, не :ша:u ~заJlI'I'О ВЪ 

IШIПИ 'I"Б ни 1:1 R'ЬС'J'НИЦИ'i't нn 0'1' ден на ден ее IIовечс 
11 нонече П С'l'Нlша'l' ЧИС'I'О"-UЖЛГi1.РСlштt думи II 1'11 НtL1I'ВС'l'ява'l' 
съ ЧЮЖII, е'Ь РУСl;И! llОШI'l'i1.Йте нек,Ol'О си IJ'В(;'l'ЮIlШР нли Ht
IИI'О сп, ДСТО I"':НЮ'И lIити: баьо бе! Ти за кого ппшпru 
вtС'l'НJша си пли юшга.та, ев?' Нс за бжлгаРИТ'Б ля'~-- "З,t 

"БЖЛ1' аРli['["В" ШТС ВИ О'I'l'ОВОРП. Аыи :зашто си се :~'J)л тll да 
IIИШИШ В'ВС'l'ЮШ или lШ!l]'а'~ не iЩ '1'01111, ЛИ, ~Щ да дадпш 

южо!1 ум на 6ЖЛ1'11 рИ'l"Б, '3/1, да ги юt)'чиш бжлгаРИ'l"Б J~a 
'1'%prнa.'l' по IIР,1JВНЛ lJЖТ~ - "Ра,;збира, се, за това", Ш'l'е ви 
о'повори. А.ми 'l'Oгa{;, iЩШТО б() 6аьо IШIJIИШ пtС'l'RIша си 
ила l\юп' а'l'а, сп на 'Гаl~ЖВ едпи 'Б3И1t, 111'1'0'1'0 1шознина бжлга
ри не ~IOЖjf 'l' те Рlь:збеРll, JIl'l'O искаш )~a, ШI l~nж.иLП~! .... 

Да може 6н 'j'аIЩ да е ПС/l'жнченото, T(l,Ka. да е бл:аго
PQAIlO'['O 6жлга,РСIi0~ прtl\.жена го един 0'1' ДОIJIЛffтt 'l'tHI чор
6аджии . l\(што гжрЦ,кото СИ шш своето елиникоз, Ка!\ТО 
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111)'1'1'>1(0'1'0 си има своето Ilрабпцже, тж·Й 11 бл~.lгареl\ОТ{), ВИДИ 

('11, IIЩL еlJ своето тж~шо - -еЛПНИIИ3, 1",oe'I'O не сtIШ ЧОВil;I~ Tpt
(J!I ,11 , а , го разбира. 

Е ' ДСС! От ceГit на 'l'aTы~ ниt БЖ.IIГIl'РИ'l"В ште ()тава1[е 

1Лf11 'ОрОДНII II е.IИникозаджии, Il?' Санкиы без б:1аГОРОДш'Гина 

111 , .\IОЖИ Att го бжде бжлгаринът, вииж 'I'И~ хитрата II3IOBO
11 11 ,н:Ьдо поп. Да ти каЖJI ли аа 'l'ебt, NIитре чорба)JiЖИ~

"N lШI"ЖВ ум ште гlf научи БЖ.1l'аРlfтt един учен човtк, 

1;(11 '11 '1'0 'l'пя нема да ыу отбират 0'1' 'Бзюtа, на KOГO'I'O И~I 

1'0110"11 IIЛIl IIlIШИ~ Не е, не е т,н"а работа/та: 'I'Ylta 'l'p'M!\' 
,I,n шrа неш'l'О екришно, а~ш Петко пе сака да пп кажи, 

1111 ,'1,11 се. 

3aIJI'l'0 да Rе саIta.M ? заЧlOдено ПОПИ'I' i" Петко. .Ая 

111 '1"1;:\ да BII l~а.жя по-юшрtш, [ШИ с'l;.тСJшit BII чорбаджия 

,1111 '1']10 ме lIрtliжсюt. и e;r,HO лаЛ1И Д'Б'l'е да 1'0 ПОlШ'l'а.'l'е, 

11 '.1'0ft, JПте ви lta.жи, че да се ПИШIГГ бжлгаРСItи'I"Б ни I~НИГИ 

11 В '(Н:ТШIЦIf IOt чисто - бжлгарски t3шt е II ~!Нoгy умно, И 

~III (} I ' Y нраво, и многу фаиделия пы•• ~1но:зина свtстни, У1[

1111 I1 добри: учени БЖЛГIlРИ CMI чюва.l Д[!, ОХIШ'I' И да ЖП" 

lil'I', :т, дето наmИ'l't IШИ:rII II вtC'l'ШЩII НС СС ППШЛ'Г на 

' 11I1"I'II- 6жлгарски tаШt. В'врпаи'l'е ле! том пешто) ОС'l'апи че 

" . I () IПО !Ja нас. саЯИ'l't, ,t}ш е II ~!Нoгy срално ОТ СВ'Б'l'а 

1I1 1I I IlJOД НОСТ'I'а Hll! 3наете Лll?-Между на.ШIf'l"В по - уче
1111 '11(11 Uilt.нари ста,нало е сега lШТО ыода, Ш'I'О'l'О когато го'" 

II I 'IIН, ' I' шш rrИIШГI', наРОЧIП'О гл'вда'l' да ВТИItll,'l' пъ 'kШIШ си 

I I!II ,I~ II }I,УШI, aMfi мамр и да, си имаме на MteTo 'l"БХ свои, 

1 11 1 1 " I ' II - V.YL.'Il'арСltII. Ила иеКОIf том го прават) заш'l'ОТО не 

1.1 ,IIIILlI'l' д06Р'Б СВОЯ си 6Ж:1l'I"Р<ЖII t:Шl~, 'l'a че JJlfСЛЯ'l' си,. 

1111 ' 1 1 : !llIi,' Г/[' Ш[ е СПРОШLШСIШ ОТКЫI ДУМII (:заш'l'О'l'О у 'I"ВХНИ

1I1 1' 1111111 С ос.ИРО}IIlШ'В.l). Други 1'10111 ТО nрIГ~Т 0'1' ~JO

111 11,111 О'Г . нс:ша.еll'В, горки'Г"t! Тил сп МИС.IЯ'Г, че пох
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пално пешто е, ItOTa'l'O говори или пишrr чопtк, /I,а Dтпка 

въ 'Imша си чюжи дуыи, ltОИТО дpyгn1''!; да не ги раз6п

}ЖГ. '1'Р'kги пыt това го прават 0'1' иптерес, или за голе'U

ДЖИЛJrа.:, lШТО СИ МIIСЛЯТ, че калкуто повече чюжп, руски 

думи ВТLШ!\'l' въ t;JИ!Ш си, '1'ОЛКУС по-за учени Г.1iШИ ште 1'11 

смлтат xopa'l'a; а пе :зШtЯ'l' шгlmrтt, че с'Jнш един pleH 
чоnifш изе)~нжш ШТ8 ги ОСЖДИ за топа! Причината на всич

ко това е пе3ШlеН'kl'О, нездраво'l'О размпсдюван'в от 'Г'вхна 

страна, н до негд'll и неnIУliнеТЛ1\'.[\Ъ'l' ЮI. Ало наШП'1"h уче

ни бжлгари си ПOi\IИсл:вха, здравата ЮШ, че ТIIЛ IШШНТ 

СВОИТ'В си кнИl'И или n'встници не за с'Ме СП, 11 за народа 

да ll}юсnt'Г11Т, раоБИР11 се, !ШТО ДВ'!; и Дll'В-ЧСШРИ, че НII

кога тил нсмаше да се гнж.са'l' от евон си чпе'l'о-бж.лгаРСIШ 

'.в 3Иlt, немаше да В'1'И!tа:г РУСI.П, фр1шски или ltaI,BIITO п да 

сж ЧЮiКП ДУ}!И въ liliИГП '1't п ]J 'l;стнпци'l"В нп, ItOГlt'l'O сн 

им,нre свои си бж.П'ILl)СЮI! 

ПеТIiО, lШЖИ Шf, ~IOЛН те, ПОПИ'I'а дъдо Отонн, като 

Шl,l,ВlI ЧЮiIШ ДУilIИ се вшка:г пъ бжл:гаРСЮIтt пп lШilГll И 

в'встници1 Аз не ЗЮНI на GЖЛl'аРСltи да чета, '1'а поради 

това и не }JY от6ИРЮl Thшi1 0'1' т'взи l)аботи. 

ItaTo l,ЮШИ~ ч1шай аз да 'ГИ кажл, 1I3ШНta дtдо пои. 

Што саюшл, не в'ьрваш ли 'J.'Л, ЧО въ иашlIТ'Ь l;НИГI1 и 

вtс'J'ШЩИ: шш еднп '1'11lШIIС ДРИ, дето пе еаде аз 11 ТИ, 

а~ш и II:ВДО ИКОНО~I 0'1' града надалп ги разбира~ 

Itой ти lщза, че не вървам, О'l'говори дtдо Отолн. 

Ееее! да :шаеш 'Ги ItОЛКУ i\Ш се ю.",са счщето, и l>OЛI\Y 

ли тtilШО пада м'вн, ItOra'l'o еЛУШЮI таItВПС работи! Не-аз ис

l~a)I, по-д06р'в 'l'ЖЙ да узная раиотата, та заради това 1'0 
ПП'1'ЮI. 

ВИil>, дtдо Отолно, отговор!! П()'l'l{,о. Тил сж ын60ГУ:И 

ывог)'! Друг път иеIiога аз по-падлжжко ште IШ р<1Сltажл 
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,HL IJС1l'ШИ'l't qюжи ду~ш, ь:оито ГИ втикат въ t :Шliа ни. 

l'Il :Ш р'tбота е Доста заплtтена. Оъвсъл uез ЧЮЖИ Д}"Мll не 

II (IЖИ да 1'0 бждо книжьовнлu ни tзпк. Да зе3IеlI ДУ31И'1"В 

1, о 3 В О Л t т е Вl}' Д~ си Л'lпнп дtтето" , И· "п род ж лжи 

Л,а говори": и тил не еж наши; но т'вх до '!'олlt)'с ' гп Р<13

I lIра народът пи, штото 31ОжеnI ги з'Вми У tзика СИ, 11 най
Jюqе IШТО cll ие}Ш~Iе II своп на ;utCTO '1''ВХ. ВеЛЯ 'I'fi не е 

нъ '1'013<1, а въ воа, чюудо втика'!' въдето РУС1Ш думп се 

'll:IIIIШ )[11, ItOl'ttTO на !lltCTO '1"ВХ сп шuале свои, чисто-uжл

1'111' (; 1;.1'1. Ила некои книги и вtстници па Тfil,ЖВ ка.шав 

JХ,Лj'аре1Ш '!ШfК СЖ написани, штото речи-че половината му 

}1, у МП не еж бх..лгаl)сюI! .... 
Дn што ти Тр'Ма МПО!')' на J\,алtч да отиваме, обади 

'О дtдо IIOll. Аз съ}! сп записал iJ:0 некои дпаi1стина 'l'aK
LIIIC думи, :311, да го попитам :3а 'l'tx, I{'Оl'а'1'О О'l'пд1t 

11'1 града, УЧП'l'елл 3арл. Чtкай, '1'tx да МУ ги обаде!\l.е, 

Пешо. 

Не, наистпнна, lШЖИ да Iщц()ле, lШRВН сж 'l'пл думи, 

N !i1)I,ll се II Нед'Вльqо 0'1' J~ьошето. 

Щвдо поп ИЗllади ГЮ3;'f,анчето си; търси-търсп, не мо

'IШ да ти наыtри 'l'ЮI. Послt, извади едно тевтерч(), а че 

'1'а}I ги намtри, II шшика: 

Олушлйте: 

"Подооно на това".' 
"Многу еJtttгjJCt1иnu има въ :Кьостендил". 

"И 'I'ОЙ хвана да му om(J1b1tllea((. 

"Вчtра стана 1zauuxuaa за паднаЛ"!i'1"!; въ бол. 

"Топ~ даде сщ,/ш/t • " 

"Въ ю,;,трtшността на страната е сnо]{ой.НО«. 

,,3дравсmвуйmе господа И3Бпка". 
"Той шпа/I,на БЪ голt~а O?ba'llocm". 
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сж ЧЮiКП ДУ}!И въ liliИГП '1't п ]J 'l;стнпци'l"В нп, ItOГlt'l'O сн 

им,нre свои си бж.П'ILl)СЮI! 

ПеТIiО, lШЖИ Шf, ~IOЛН те, ПОПИ'I'а дъдо Отонн, като 
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в'встници1 Аз не ЗЮНI на GЖЛl'аРСltи да чета, '1'а поради 

това и не }JY от6ИРЮl Thшi1 0'1' т'взи l)аботи. 

ItaTo l,ЮШИ~ ч1шай аз да 'ГИ кажл, 1I3ШНta дtдо пои. 

Што саюшл, не в'ьрваш ли 'J.'Л, ЧО въ иашlIТ'Ь l;НИГI1 и 

вtс'J'ШЩИ: шш еднп '1'11lШIIС ДРИ, дето пе еаде аз 11 ТИ, 

а~ш и II:ВДО ИКОНО~I 0'1' града надалп ги разбира~ 

Itой ти lщза, че не вървам, О'l'говори дtдо Отолн. 
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l~a)I, по-д06р'в 'l'ЖЙ да узная раиотата, та заради това 1'0 
ПП'1'ЮI. 

ВИil>, дtдо Отолно, отговор!! П()'l'l{,о. Тил сж ын60ГУ:И 

ывог)'! Друг път иеIiога аз по-падлжжко ште IШ р<1Сltажл 
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,HL IJС1l'ШИ'l't qюжи ду~ш, ь:оито ГИ втикат въ t :Шliа ни. 

l'Il :Ш р'tбота е Доста заплtтена. Оъвсъл uез ЧЮЖИ Д}"Мll не 

II (IЖИ да 1'0 бждо книжьовнлu ни tзпк. Да зе3IеlI ДУ31И'1"В 

1, о 3 В О Л t т е Вl}' Д~ си Л'lпнп дtтето" , И· "п род ж лжи 

Л,а говори": и тил не еж наши; но т'вх до '!'олlt)'с ' гп Р<13

I lIра народът пи, штото 31ОжеnI ги з'Вми У tзика СИ, 11 най
Jюqе IШТО cll ие}Ш~Iе II своп на ;utCTO '1''ВХ. ВеЛЯ 'I'fi не е 

нъ '1'013<1, а въ воа, чюудо втика'!' въдето РУС1Ш думп се 

'll:IIIIШ )[11, ItOl'ttTO на !lltCTO '1"ВХ сп шuале свои, чисто-uжл

1'111' (; 1;.1'1. Ила некои книги и вtстници па Тfil,ЖВ ка.шав 

JХ,Лj'аре1Ш '!ШfК СЖ написани, штото речи-че половината му 

}1, у МП не еж бх..лгаl)сюI! .... 
Дn што ти Тр'Ма МПО!')' на J\,алtч да отиваме, обади 

'О дtдо IIOll. Аз съ}! сп записал iJ:0 некои дпаi1стина 'l'aK
LIIIC думи, :311, да го попитам :3а 'l'tx, I{'Оl'а'1'О О'l'пд1t 

11'1 града, УЧП'l'елл 3арл. Чtкай, '1'tx да МУ ги обаде!\l.е, 

Пешо. 

Не, наистпнна, lШЖИ да Iщц()ле, lШRВН сж 'l'пл думи, 

N !i1)I,ll се II Нед'Вльqо 0'1' J~ьошето. 

Щвдо поп ИЗllади ГЮ3;'f,анчето си; търси-търсп, не мо

'IШ да ти наыtри 'l'ЮI. Послt, извади едно тевтерч(), а че 

'1'а}I ги намtри, II шшика: 

Олушлйте: 

"Подооно на това".' 
"Многу еJtttгjJCt1иnu има въ :Кьостендил". 

"И 'I'ОЙ хвана да му om(J1b1tllea((. 

"Вчtра стана 1zauuxuaa за паднаЛ"!i'1"!; въ бол. 

"Топ~ даде сщ,/ш/t • " 

"Въ ю,;,трtшността на страната е сnо]{ой.НО«. 

,,3дравсmвуйmе господа И3Бпка". 
"Той шпа/I,на БЪ голt~а O?ba'llocm". 
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"ПОJljJШШ ди ти сс яетието~" 


"Toll счете за 1tУЖIl0, да ПСl~РИПИ фа.lluлuлmа е}l "'. 

"Тоже и той 1'0 обм.рна на слtх". 

и ~ " "неnреJ{еюf,О ште ;~ОllДII • 

"ПlJnzеueесmвщmо МУ б'Б il!НОГУ 11lрудио". 

"jfпогу страдаха". 


"И шя се стараеха". 


"Д-JJlог01luслe1t ЮlРОД'~, .. , 

Оште ли юra~ IIОIIИ'1'а го дtдо Столн. 

"По uрайuей Jllb]J1b". 
"Казанджи и.СltOТО СОСЛО(Juе". 

"Пашята Оl\ОЛИЛ б'Б СЧ{lсmЛU(Jа". 

"Переворот" . 
"С120со6UОС1n'и(( • 

С'l'ш'а дtдо попе, мза Петко. 

- Н,1., Сllжрпrвам. 1I0ч'Iжайте, оште че'l'IIри-пет неШТ<1, еъllI. 
3iшлсал: 

"Хванал еднi1, км.шта под иае,1е". 
"ГОД[[ШIПl'l"f> е'ICзадu1tu (( • 
" Т((:}(ZШ ООjJазом- "• 


".'31t{t/(оле )III е". 


"ПОЗШЩОJlUХ се 1I съ него". 


"Omttacmu" • 
и . " "ца КОJiЩ • 

"j}JСШСШ{У,~l" • 
и "МUЮШУJl 15 ГО),ИНП 'l'р'Бб,\ да см. се ~шна.lt ОТ' 

ТОI',\ва;' • 

ДЖIТПЮI тия сж мпогу; аз lШ r~ЩН1.х 1l0-ПlltIр'f>ш, под
:3'Б дузшта ПеТliО. Работата нп с ]!НОГУ .10ШЛ откъм 
тази С'грана; юrи не :шам l\"щва Шr\. 'l'Ra р'lща нж е аt.'Ш~ , 
'1'11, нс ~IOiltе;1I се CBtCTIf, и не оттж p CBa~[e '.Бзика си от чю
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JlШ 'I"r: ДУМll, што В:UЖ1\а1' въ него. ПЖ'("Ь 'I', 1101'0'1'0 (J хванад 

IШIIЖЬОВНИй HII tзш;, не ВОДll libll ИСТIШНО IIросn'Вщение::. 

1~' 1, ~1 паУliа, libll IIравда! 

Е, ,1:1>,11.0 С'голне, разбра ,Ш неш'l'О 0'1' ДУШI'l''В, 1t0И

то JJll чt'l'УХ~ IIОIIита дtдо nOII. А ПЫi. припомни си, што 

ШI казваше по-наПР'ВШ,-не можело дn, uжде бжлгаРИll чо

II'lщ да пе ра:збира бжлгаРСКII'1"В си ЮШl'И. 

Л'Ма, ми, llИШ '1'ичltО не разбрах, OTfOBOPll Д:ВДО Сто

ЮI• .1.з си )I1fCJl'BX, че учеЮI'l"В пи хора lШШП'l' lШИl'II'l't СИ 

11 в'J, стшщи'!"h СИ за нас бжлгарит'в дn, нж проеll'Ь'l'а'I', да 

JlЛ'i. наУЧlIТ нn, нешто си добро, а пък 1'0 излиза раБО'1'а'l't't 

JШ Ii.ЬОШ1,ва. Аз не разБIIрам, ШТО ште се речи това, да 

пишя книга :за БЛl.дга'РИ'l"Б, 11, ПЫi. да нс г.гБдам, дn, J1 

наШIШЯ на так.м.в 'I>ЗIШ, Ш'fО'l'О да ~!e разбира.'l' 'I' ИI! бх..лгари. 

Да, не саде ви'l3, Iщэа Пе'l' !tO, n,ми и ВСllЧI:,ИТ'В С'l3.1ЛНИ 
110 ВългаРШf, и ВСИЧКИ'l"Б граждn,ни дури, ocntH ония, кои~ 

'1'0 еж по-учени, не МОЖЛ'1' разбр:t 'l"h:ш ду~ш; [! си имат 

ираво да нс гп ра:збира'Г, ваштото не см. бждгаРСltlf, lШ~ 

А.3IИ нс бивn, ли ПеТli.О, да, ни распр!J.ВИШ сега, iu1'O 
IIIте lШ,ЖЯ'l' 'l"БВИ думиr~ попитаха. пеколч ШЩ!!,еж.и сtЛЛНИ1 
ItОИ'ГО стоеха до НеД'В,1ЬЧfI при кьоше'l'О. 

3аш'Го да нс бива, О'l'гопори Пешо. Дай ми Д'БДО
IIOlle 'l'еВ'l'ерче'l'О си. ПиrШIШО рn,справлн'в за 'l'tX нс ТР'В

ба. Тпл, речи- че ПСИЧltи'l"В сж РУСltп, а на l!'БС'l'О 'r'БХ НИ'В 
си юнше свои Чl1сто-бл;,лгаРСIЫ! ду~ш, евс: 


На м'/;с-го "ПoJ06JtO на 'l'ona ". нп 'Ь сп П)lа~lе думата. "j,amO 'rOBa'" 


" " "еJ1шграШIlU" "" 6е:J/СЛ1-ЩU. 
" )) оmв1Ъчлаа "" оmговарл 

" " JШlшхuда "" 1lарасmас 
И.Ш сuомен Bri 
ЦЛl.рн.ва 
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11[\ )!'Вс'со сигнал ип'); 

" " 
Сn07шй.1l0 

" 
?, " 

6пd'flOст 
" 

" 
~) 1lO1t]JaBU ти се 

" 

,, той счете :за 1lYJIC110
" " 

фШ/IUЛUJl ,~" " 

" :) lЬ еllреАоыmО 
)} 

Jlа )!tC'fO mOJICC 1111'1; си 

" " Jlоmешесmвuе 

" " трудно 

" ;; страдаха 

:., се сmщюеХСl" 

Jtl1tогочuсле1t
"" ), ПО щюйnей JttJt]J1'b" 

." 
па М'I;СТО сословuе 

Ulmасmлuва
" 

~, neревороlJZ" C?lособ1iосmu 
" под 1laMl

" " 

JJ 

;; 

" 

" 

" 
" Hu i; сп 

" 

" 

" 
" 

сп ЮIа ~l е 

" 
" 
" 

" 

" 

" 
пмаме 

,. 
)) 

" 

:; 

" 
ШЩ}lе 

" 

" 
) , 

UUlлреm 

"IUP1l0, тихо, 
СЩJOJ1lctUlUJl 

услади 'Ги се 

п.JП ареса 'fП се 

1laJJmjm го за 

nоmр,ъб'J-lО ШI! 

1ЩШЪ17U го за 

добр1'Ь 

'nZJ1ЫШР, nР1Ь

зиЛlе) nара,мои 

бездруго 
сжzmnо, 

сжщmо mжй 

п.lП m.л;'й сжUl· 

то 

1l0mувШi1Ь 

;Щ;" Ч/lIО 

теглиха, па

тиха 

ЗCtЛ?ъzаХСl, 

ZЛдЬдахсt., ЛlЖ
~lexa се 

Шlог06роеlt 

uоие, 6ЩJe.~1 

еС1f,(jф 

честита, 

?lос.~{еmлuл 

nр'ьвраm 

дарби 
со lLllрUЛ 
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на bl ':Gc го е7сза JllШlU I!lIt си ИШ\Jlе UС'lZиmu 

" " 
mа7СШl обраЗОJ}t 

" " 
и mшш 

" " 
здравС'l1lfJуй, rnе 

" " добро утро , 
добг;р de1l, 
добро Blb7tep, 
1lOJ1l0JICU Вог, 
да ви е сладJСО, 

здрав1'Ь йmе, 

добра C1J1'but 
mсь (урала) 

" " 
8'}ШЛСО.~l 

" " 
1l0зuайщш, 

nоз'JШШ, 

зctnозuаm . 

па Mkro 1Z0ЗЩШОЛIUХ се ни:!; сп ЮЩ)IС ЗCl'J~ОЗ1ШХ се 

" ,., отчасти 
" " до llегдn 

,' ,. 1Ш 'I,'ОUЩ 
" " 

най - ?шсnm
ШЪ , 16 иай-nо

дир, а UО1iЩ 
у нас Gмгаригh 

сънс'1;м дру г о ште 

с с речи . 

" " 
lItШССШlУ.Н " " 

?шй-.Атогу 

n на ы� llс тоo lILU1-lU.АlУJt нп-В си ПШI)lе 'flaee -lIШЛlСУ. 
JYt'жж! Випж ти! И;ЗВllКа. начю:перена:га д'1до Стоян. 

Дето ште се речи паШИ'l"1 учени бжлгарп IICltaT дn, нж на

УЧЛТ IШ ноn 

СJЗOlIт'1 чисто 

a~ ! МаШШIIЛIL, 

ра.бота сж се 

'1аик: l r,/t си ,щхв;r, рлеме, 

- БJYi..'П'арсltИ думи, а ч е да 

да нс шr е от очи (0'1' 
:зел '1! Дето ште се рtчи 

да Olf забраIJе11е 

се )' чюrе на нови, 

УРОIШ), за хапрл.IIН 

от сега пп, татък 

В И'В бж.Ш1ритt С'ГllрИ и jl[ ЛI\,)f, И IIIте се учеме II/t пов, ~Iелtс 

бжлгаРСIШ tзИ!~, a~ ТаlШ лп, баJ1 Пе'l'КО~ Дето Ш'l'е се речи, 

ШI'В бжлгаРП'I"Ь пъ 'l'олкус С'fО'I'ИНП години отгор'ь, при 'l'ол
11 
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I{YC наТПСI{анtта 0'1' ГЖРЦИ1"В, не си вахвжрлихые, не еп 

забравихле свол бжлгарски t:шк, а че сега, I{ОГИ'О Гос ПОД 

ни да.т И училишта, П ВСПЧIИ, да си пзгубе~Iе своето с и 

бжлгаРСltО, и ОТ свои си хора бжлгари, забtлежи; да си 

захвжрлеl\!е своитt си бжлгарски думи аа хатжра на нез

НЮI l{ОГО-СИ! Хубава работа, хааа! А~!И кой ГИ научил, бе 

бай llе'п"о, на ТНltжв Y~I нашит'в учени бжлгаРII, та сж 
З'В.1'в да нп пишлт ожлгарcr;и IШИГИ и вtстници нс на ожл

гарСIШ t:зик~ Тил сж з'влt да ни oTBapa'l' очптt Шt нас 

прости'ев-, заштото сме оилt сл'Iши гьоа; а пы" 'ГО излизаr 
че съ tзика на своитt си н~ниги и вtстНIЩП ште напра

ват, штото HeltOra оште ио-сл'впи да CTaHe~I. Ами л IШЖИ 

мп ПеТltО, 7ШЙ Ultt дал 'На mJЪХ1Ш lttuлосm право, 
шmоmо да JlU ltmU6Яm, да J-tu ириват и U80nачваm 
uародиu.я ии ~tuсmо-о.У..лгаРС7tU п8идс.г Кажи ~IИ, МОЛЛ 
те, всички ли учена бжлгари- 'гжй отхnжр.lШ'Г, 1'ЖЙ се гнж

сат отъ бжлг,tРСКИ'l"Б ни думи или саде онил, Itоито пипшт 
бждгаРСl\,итt ни книги и вtс'l'НИЦИ? 

Д,l Ш1'0 да 'l'И Iшзвам, дtдо Столне, отговори ДОСТit 

ДОlшчено ПеТIИ. ТИ ИИ говориш TaI~a, Шlто-чели И аз да 

СЫ! 0'1' ОНЮ1 учени бжлг,l,РН, които, по I~arши'го и да било 

причини таыI' си оrl'хвJt\,рЛ:ЛТ свонт'в бжлгаРСItи дуnш, и ги 

З,l,менлват съ чюжи, съ РУСIШ, Ннма ан сы! се учил, НИ~Ш 

аа сы[ бд\.лгарин за това, Ш1'ОТО да говора и да пишл Ю1 

народа си съ 'l'а)iлШ един ~IИСI-;ИН, iIIe.i{,Bc - 'hiпш, ка["жвто е 

сега наший -НИ ожлгаРСltИ, нп руски~ 

Ашra си· и ти ПеТIЩ ааа! lшаа "IY дtдо Столн: шзе

днл.ш го зюшш въре С'Ббе си. 

Не - ПеТltо, ами н Н,е ЗНЩI l"ОЙ да б'Iште на дегоВ<! 

~itC'l'O, пак Ш'l'е го аЩIеше пърс сМе сл, се обаДlIха неКО;1

ку С'ЕЛЛНИ от 'F~Ъ:-О'l: там. 

29 

,цжяна~I, че не fOBOptx аз върс Пспш, подзt дулата 

дtдо Столн, ви'в ~IOжете се увtри от това, дето IШl.ТО аз, 

така и ц'Iшото сtло сме благодарни 0'1' неговото пршшз

naHt. Не сме ли си говорилt на ca~It, бе ей сtЛJIНП, на 

то.тШУС пъти, че Петко тюш проста1'а си говори, тarш про

ста'га ни раСIшзва, штото и най-будала,та сtлянин, и едно 

nraл]{о дtте дури 1\[ОЖИ да го ра:збира? А~ш нс е ли 'rarta? 
Тогас, ~ашто да мс ОItривлвате, чс въ])с Петка съм ИСЮ1Л 

IШ~Iеи'В дn ХВЖР,JJЛМ'~ Аз говорих ядосано одtв'в заштото 

боли ыс \H~ нашето бж'Лl'арско че1'ЫО и писыо, аа нашил ни 

ыаЙЧIIН и прtд'вдовски бжлгарски tВИIt. Да пе саде ~IeHe, 

а~IИ и вс'Jнш едного истиннеи, СЪ 400 драма бжлгарин чо

B'BK~ трtб,l, да го боли, тр'hба, да се лдосва, когато вижда, 

че въ БЖЛГnРСIШТ'Б ни lШИГИ И В'ВСl'ници се ВТИIшт чтожи 

думи, Ii.ОИТО ЮШ,ОП прост бжлгарин не ги разоир,l" а пък 

RаШИ'l"Б ни бжлгарски ее IГX,дa'г! Да ви ь:ажil. ли !13 ва}!? 

Това llрИЛИЧЛ еве на што. Да речем, че ниt се нахождаме 

пъ неJИЯ тЖ,ына С'I'!1Я и слушлме, че от вжн ПII ВИIШ/f уче

Ш1Т'в хара. : "ей бра'гл бжлг,l,РП, югв ви саКЮIе доброто, 

шев ИСltftluе да научете неI,ОЙ y~I, да 'l'жргнете ио правия 

пжт; Д!1нте ни еДИ-[ИЛItуси Шl,ри, и НИ'В ште ви донесе~IС 

сднn св'вшта, за Д'. пидете TRt е прnnий пжт, што юш по 

св'Вта". Ни'в иы дnваыс, Н:ОЛ I,УТО па.ри нл искат, !1 иы. 'l'ИЛ 

дrНШСJlТ ПП ЮЫfСТИНШ1 СU'ВIПта, по похлупена съ еднн го

Л'БЛ похлуu (калпаI~). Ни'в nиждаые, че ни се посвkl'ва )[ал

lty отдолу 01ИЛУ свtштнПIШ (шлндана), nмн пъ стаЛ1'а ии 

иаl~ ТЖМНО си остава, П!1I~ не можем да видеме што шшло 

по СВ'Бта, иar~ пе можем У3Юl, гд'в е истината и ,1l,оброто, 

гд'в е правиi1 иж'Г. Нn -'ГaJШ си е сега, спроти I~aKTO уа

IШХ - по-напр'вш 0'1' думитt на д'вда поиа и на бай Пет

~a, и съ нашит'В учсни бжлгари, и съ нюпит'в бжлгарски 
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IШПГII И в'БtТППЦИ. Ве еи сtллни-бжлгари! ]I'БН ми е ыно
Гу ыинувало прtз глава; аа сы! ыногу чюжбинувал: п въ 
Царю'рад, и IШ Св'вта гора съл бил; и пъ Мора (ГЖРЦIIЯ) 
JI пъ Сжрбня, 11 въ ВлаШIЩ и въ Н'Выско дурJ.r СЫI хо
дил; а, пъ," по Шоплуrш и I'ОЛ'Ьi\:!ЛТ]; градове на ropHa'l'll 

ни Бълга.рия СЪМ бид речи-че Пll С'Бl'Д'Е; посл1.J, срtШ'l'ал 
СЫI се съ С'Бruшвп хора-и СЪ умнп, п СЪ БУil)tли: та С'ВЧJJ ыи 
ла.пу Г.iШВйтн., ПlТОТО И от ыа.ШО е,Ч,НО H'JHlITO да сс с'вш

та31, li,aKBa е работа'га. Спор'I'l( ~!eHe бжлгарски'Г'ь ни книг '! 

П В'БСТНПЦИ СЖ СВi;тплото, Lщето тр'Ы:;з да просп'kги на ро да 
НП, :за. да BI1)I,1I Toti ШТО IВШ ио cD'1'1'a, ];:013 С добро и rше 

.чошо, ]~oe е ITpaBo и Jще I,рИDО, гдt С ИС'fпиа'['а и КЪД'Ь С 

JJСТППllиi! ЮИ', АJШ rшюш ПРОСП'Ета ште виделе ниt бжл
I'арптt ОТ това СВ'втило - ItlIигитt НИ и В'БСТНИI~И'Г'Б пи, КО
га'го тил СЖ ПJ\UJНП съ чюжи ДУ31П, от l;ОИТО ПП'.1 л хабер 

ПСЫ(МJ()~ А:з мисл п, че бit~ лгаРСJ;И'J't [;ниги И в1,СТНIЩII нс 
1'р'Ма да еж на сt[лтанil.'l', а:за Ю), ИСI\:а рамс пеltол фnЙдn . 
д а влдюrс не[(оН хапр ОТЪ т'Бх. Itаrшn Лi\! с работата па 

учеппТ'lj хора; пека ПО-FJnпрtm Jl3УЧПВnТ д06р'.1 БJtl.л гарсюш 
ПП tзПl;" а чо тжй )I, n, ШПП,II'Г :311 ШLС бжлгарит1; IOшги и 
пljСТВИЦИ.. Ая нс ра сJбпрам, што IПте сс реч[[ това., да. пдп. 

нn гората., :ш джрна l(a ен пас'J,чя С1. и:зса.Оенn с'Jшира:. 

наточи СII по-пппр'Jшr С'.1юrрата, n че 'J'S;Й ИДИ :зn ,7f,жрпа. 

Л турете въ едно юrло иченица еднn крипа (кутел) r,ЖI1
.'lJща; ште ЛИ ,7f,a. 1Ш I ( )'НИ вю! пчсницата байчо уrrепий бжл 

гаIJПП~ А ~fII тогас, съ IШ IШО прn во учеШIт'I, пп П]Jодапа'l' 
ПЮI своп'["1, сн [ШI1ГП И В'[,С'I ' ШЩJ:J па ][ол овипа съ ЧЮiIШ 

ДУЛIJ пашrсанп? Н,аnто аа Ttx е Rы;,лицата, 'rn'IOl за пас 
БЖJШРIГlнJ;. таlШ :-З:l '];:НJIЩ ПП еж чюжит'ь Д'уЯП, юra би.'!']; 
ТIШ Р:-ШН, 61I.1'1; чиито п дn, (;Ж. Е с.ега ..... 

С.1ушяJJ, lf:Бд.о СТОIIне, u)'rн;. л~спа го По'Г[,о. JVНп ми е 
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многу 1IЮIО, IШТО 13иждюr, че тебо те боли :ш бжлгn,рсrt0'ГО, 

:ш бжлгарсrшл ни 'Баш;. Ти ишпш, с,протп IшltТО виждам, 

Пlтото пп, ВСИЧJ.ИТ'.1 ни бжлшри да е доб)У1, а пе са

ДО ХП.Jяда или ДВ'Е ХПЛJIДЛ ДУП1И У ц'1л бжлга,РС]{J:[ народ 

дn, отбира:l' бь;,m'l1РСltи'l"Ь ни [ШИШ И вtстни.ци. Trr НСЬ:ЮП, 

па п TaIta n,ела трtба да еп бжде, lП'f'ОТО IШТО пж С JШ

п)mвнл Господ 6ж {Т гари, и бжлгари да си ОСТl1ПЮЮ :ш ВС'!,

r;.огn; ]\.ато ни дал Гоелод едип бжлтаРСЮJ 'l;;:нш, да. гл'I;да

мс да CI[ ]:0 Вil,рде~IС, [,ато lшil-скжпоц']jппото и паЙ-ЫJ!ЛО

'1'0 ен ll CJI!TO, а пе-L1Ш.ШУ - по иалку да ОТХВЖрЛП ЮС СВОlIт1; 

(;II б,,-,Л I'аРСIШ дувш, и да ги i3il.fiIсппваые съ PYCblf. ]}];рвай

'1' 13 ме! едип M(Ml;Y-~IПОГУ учен иепи иногу повече ште раа

6ерп паПШ'I"l; бл;,лга.реIПТ Т;,ППГИ и вtе1' НИЦИ сега, от l;ОЛlЧ

Т() ВН'];, д(''['о сте ЧПС 'i'И БЖ.'ll'а,рп! А~1Il на ли :{а БХ, JШLрrr1"I, 

,1, ;Т;ЛЮЫI ее IШШПТ ТИН ПУСТП бл\,лl'а.ршп ЮШl'l! и в'],стшщи?! 

Б;'е сс ! IПтс и}! доJiдr! улът на lшrш!Т'lJ учеllП 6",.п'аРJJ 0'1'
' ;Ы! Тil i3Н ет)шна, ашr шни народът П!I СП ОС'[',lШl ва:.;ад, 

Il rl Л И НРОС'f'lйi ни народ ПА можи по-еко])о да с(' р:t:шис II 
II,I:I" III '! l1а страх мс е, да нс би п ю;,спо печ да бл~де 

TOI'" ";I! 1\.. :1 ШТО сн ПУIШIL ОТ ЯД , IШТО вижда.и по ]"Н;,IШ 

.11,,''"1 111<1, J, OI(.:1 ее е :щвл'!)](ъл ЮIlliКJ.опниlf ии 'Jma,! B'!jpna.li'l'c! 

; )('111\ ш\ О срам от 'ва(; с'Б.'Т ПШIТ'.1 на това НСПI'l'О. Ва.е, ДС 
~ 

'1" ) i"l'e и IIсуrrспи, JI пе З'llаеmе на JCIAe On'l1l6(( сега С6)Ь

'III ;'?iI . 11:1 1;. 1I011 0 ге Hi!; 60.'!I1 за ОДUlгаРСL;.ИЯ пи 'JЩ!J( , пак' 
111I - ,il ,Ii(l jl'I '. 1111 e'f:'1If у~п;г, fJашто на чпето - бх;лга.гски 'kШI;: 

'l'jl'(\;J1I /1,:\ ес пшшrт lШПГП'Г'Б пи и п'J;сцпицит'.1 пп, от J:ОЛ

i;,)TO 0111[11 пп бжлга.ри, I,ОП'l'О ти ЮНМIС :Зil J'rrCHa работа, J[ 

:\'I' .1I'J, ел;, сс да ПРОСВ'lШIтава.т народа. пи! -Тн Д'I,До Стапяе 

11 11 ПlПНIIIС J[()-Н<1П]J'I)lI!, "ВtИЧЮI'l"Б Л lf учени б.ЖЛI'Нрil 'l:л~11: 

1'(' l'][j\,ea,'l' п отхш~ ]1JH'J' от '1;:Jl[r,a НlI бж.1Га.рй: нт'.1 )l,улп?" 

Ilоли с.1П еп c()гa~ што МОЛUТ, JJ съ I:n,rшо лице ОП ЫОЖИ.l 
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IШПГII И в'БtТППЦИ. Ве еи сtллни-бжлгари! ]I'БН ми е ыно
Гу ыинувало прtз глава; аа сы! ыногу чюжбинувал: п въ 
Царю'рад, и IШ Св'вта гора съл бил; и пъ Мора (ГЖРЦIIЯ) 
JI пъ Сжрбня, 11 въ ВлаШIЩ и въ Н'Выско дурJ.r СЫI хо
дил; а, пъ," по Шоплуrш и I'ОЛ'Ьi\:!ЛТ]; градове на ropHa'l'll 

ни Бълга.рия СЪМ бид речи-че Пll С'Бl'Д'Е; посл1.J, срtШ'l'ал 
СЫI се съ С'Бruшвп хора-и СЪ умнп, п СЪ БУil)tли: та С'ВЧJJ ыи 
ла.пу Г.iШВйтн., ПlТОТО И от ыа.ШО е,Ч,НО H'JHlITO да сс с'вш

та31, li,aKBa е работа'га. Спор'I'l( ~!eHe бжлгарски'Г'ь ни книг '! 

П В'БСТНПЦИ СЖ СВi;тплото, Lщето тр'Ы:;з да просп'kги на ро да 
НП, :за. да BI1)I,1I Toti ШТО IВШ ио cD'1'1'a, ];:013 С добро и rше 

.чошо, ]~oe е ITpaBo и Jще I,рИDО, гдt С ИС'fпиа'['а и КЪД'Ь С 

JJСТППllиi! ЮИ', АJШ rшюш ПРОСП'Ета ште виделе ниt бжл
I'арптt ОТ това СВ'втило - ItlIигитt НИ и В'БСТНИI~И'Г'Б пи, КО
га'го тил СЖ ПJ\UJНП съ чюжи ДУ31П, от l;ОИТО ПП'.1 л хабер 

ПСЫ(МJ()~ А:з мисл п, че бit~ лгаРСJ;И'J't [;ниги И в1,СТНIЩII нс 
1'р'Ма да еж на сt[лтанil.'l', а:за Ю), ИСI\:а рамс пеltол фnЙдn . 
д а влдюrс не[(оН хапр ОТЪ т'Бх. Itаrшn Лi\! с работата па 

учеппТ'lj хора; пека ПО-FJnпрtm Jl3УЧПВnТ д06р'.1 БJtl.л гарсюш 
ПП tзПl;" а чо тжй )I, n, ШПП,II'Г :311 ШLС бжлгарит1; IOшги и 
пljСТВИЦИ.. Ая нс ра сJбпрам, што IПте сс реч[[ това., да. пдп. 

нn гората., :ш джрна l(a ен пас'J,чя С1. и:зса.Оенn с'Jшира:. 

наточи СII по-пппр'Jшr С'.1юrрата, n че 'J'S;Й ИДИ :зn ,7f,жрпа. 

Л турете въ едно юrло иченица еднn крипа (кутел) r,ЖI1
.'lJща; ште ЛИ ,7f,a. 1Ш I ( )'НИ вю! пчсницата байчо уrrепий бжл 

гаIJПП~ А ~fII тогас, съ IШ IШО прn во учеШIт'I, пп П]Jодапа'l' 
ПЮI своп'["1, сн [ШI1ГП И В'[,С'I ' ШЩJ:J па ][ол овипа съ ЧЮiIШ 

ДУЛIJ пашrсанп? Н,аnто аа Ttx е Rы;,лицата, 'rn'IOl за пас 
БЖJШРIГlнJ;. таlШ :-З:l '];:НJIЩ ПП еж чюжит'ь Д'уЯП, юra би.'!']; 
ТIШ Р:-ШН, 61I.1'1; чиито п дn, (;Ж. Е с.ега ..... 

С.1ушяJJ, lf:Бд.о СТОIIне, u)'rн;. л~спа го По'Г[,о. JVНп ми е 
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многу 1IЮIО, IШТО 13иждюr, че тебо те боли :ш бжлгn,рсrt0'ГО, 

:ш бжлгарсrшл ни 'Баш;. Ти ишпш, с,протп IшltТО виждам, 

Пlтото пп, ВСИЧJ.ИТ'.1 ни бжлшри да е доб)У1, а пе са
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дn, отбира:l' бь;,m'l1РСltи'l"Ь ни [ШИШ И вtстни.ци. Trr НСЬ:ЮП, 

па п TaIta n,ела трtба да еп бжде, lП'f'ОТО IШТО пж С JШ

п)mвнл Господ 6ж {Т гари, и бжлгари да си ОСТl1ПЮЮ :ш ВС'!,
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(;II б,,-,Л I'аРСIШ дувш, и да ги i3il.fiIсппваые съ PYCblf. ]}];рвай
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TOI'" ";I! 1\.. :1 ШТО сн ПУIШIL ОТ ЯД , IШТО вижда.и по ]"Н;,IШ 

.11,,''"1 111<1, J, OI(.:1 ее е :щвл'!)](ъл ЮIlliКJ.опниlf ии 'Jma,! B'!jpna.li'l'c! 

; )('111\ ш\ О срам от 'ва(; с'Б.'Т ПШIТ'.1 на това НСПI'l'О. Ва.е, ДС 
~ 
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111I - ,il ,Ii(l jl'I '. 1111 e'f:'1If у~п;г, fJашто на чпето - бх;лга.гски 'kШI;: 

'l'jl'(\;J1I /1,:\ ес пшшrт lШПГП'Г'Б пи и п'J;сцпицит'.1 пп, от J:ОЛ

i;,)TO 0111[11 пп бжлга.ри, I,ОП'l'О ти ЮНМIС :Зil J'rrCHa работа, J[ 

:\'I' .1I'J, ел;, сс да ПРОСВ'lШIтава.т народа. пи! -Тн Д'I,До Стапяе 

11 11 ПlПНIIIС J[()-Н<1П]J'I)lI!, "ВtИЧЮI'l"Б Л lf учени б.ЖЛI'Нрil 'l:л~11: 
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аз да 'I'И отговора, ItOгато реЧJl - че ВСПЧJштt ни учени 

6логари Г.'I1Щfi'Г да се надпрtварват Itoii от кого попече 

руски дрlИ да JJ1'ИI~il, въ ronopeH'kl'o си! 
Да fi3 Петко, о'Гговори nre [{O-'1'жil д'fiдо Столн, те пи

'гах не за ПТ'l'о'Го исках да 'ге :3fiCpanra нешто. - KfiltТO штеm 

ro речи Пе'l'I:~О, юra. ан не ПрИЮIa~[ да се хвани пъ сtло

'го ин ТfiКЖВ бж:лгарски у чптм, който не иска и да ннае за 

пашна ни бж:.шtРСIШ t:зИI\. Да пп ДОЙДИ въ сtло бж:лгар

ски поа учител, а че да J1шп ла се nepКll" ла ми при

IШ3В:1 Нl!' таI~ЖВ ые.'Itз-tЗИ!t, пrтото НИ'В, I~ a'l'o некои патки 

да :злш\,ле на него и да не О'l'БИРI1~[е Ш'I'О ИСIШ да ни IШ

ЖП , хич приюraм ли ан, бе~ Ниt ИСltю[е да си ХВfiпеilI е бжлар

ски УЧИ'l'е.1 lШИС'ГННПI1, IМШ IШО 'Гой ни ГИ учи дtца'l'а на чи

CT~ - бж:лгарски, а не Hfi, НCJиi1 ые.1t:з -t3ИIt: 11М е 'I'жji , '1'0 
по-хубаво да не ги уче~[е д1Щ:1'ГI1 сп, 01' ItОЛКУ'l'О да IП[ 

Itрипеме l! шr Рit3В:1лшrе яш.iiчинил НlI И ПР'БД'l>ДОПСКИ чист 

6жлгаРСI:i.и 'kшк! Ан пtlшам, и l\'IилеюtОВЦИ, и дtдо поп, 

n вспч[штt сtюIНИ на 'l'fi,Юl..В y~[ да сж•.. 
Неее, не бпва до Ta~[ да отиваш дtдо Столне, прtкltl.сна 

го Пе'ГliО. Ало пе ПСПЧКJ]тt, '1'0 се ште сс Ha:r!1Jpa'l' полежду 

дfща:гn пп не[и:ш,у по-д06ри, по-у~шп J! по-дnровитн }[о)[чета 

и !JIомичета, които, lШТО се И3УЧiI'1', n~[a ;'IIlKnp П на 'l'fiКЖ13 юелtз 

6жлгарсr~и 'В:ЛШ, Ш'l'В УЭЮ1Л'l', че МНОГУ лошо е аа, Нfiродn ни, 

JtOraTo ~IY сс ПИШИ п гопори на нера:збран '.Б:ШК, n че 'I'ПЛ Jше 
хваЮ1'l' сtтн'Б да раБОI'n'l' и да шппя '1' чр1J:з п1Jстнuцитt ни ЛИ, 

ИЛIТ по друг неrии RfiЧПR, штото J\InЛКУ-ПО }шлку бжлгнр

екий нп '.Б:Нfк да се О'l'тжрси От ВСИЧ[НI'l't РУСJ\.И нли юш

пито п да сл, чюжи думи. Аз не n1JpBRM такn да остnни 

'гази рабо'гn. Ш'ге дойди 13ptMe б1JЛlШМ -псич!штt ни уче

ни и педоученп бжлгарп да се cntc'raT откъм тази страна; 

дано саде по-скоро стани топа. Ita'l'o ви I~fi.:3В.ШU 0баче тжи
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101 , да не си по}[иел ете ПЪК, че нс 'I'рtб:1 да гд'Бдате, што

'1 '0 У " 11 те:rъ1' ви да. с добър, улеи, ае.Ш Ожлга.рин, KOi1'fO )Т,а 

1'0 б(J.fU r Jit бл;. лаРСJЦrл нп 'lвИl~ И зn 13с пчri.О, што е ху

l'i ll ВО 6 л~лl'nРСКО .... 
Дп. IШ'&, HP'B[~;),CН11 1'0 11.'1;)1.0 С'I'олн , беа 'I'ебе Петко, 

III'М:I да сн хпанеыс добър учител. 

Нс, паИС'l'uнна, Jr:3ВШ~il от J~ьоше'l'О Не)r:J;льчо, ай да 

ш г 1I 0 [ 'ОВОj)Ю[ (J ;311, !)а,UО'l'а 'га, аа IИiIТО сле се събрnлt дн1Jс. 

( ~ T\I ['(1 'l' O,III. ye, ДО 'l'О говорпхле :311, едно-за лруго. 

'J'IlIШ - 'l'i1Ю1 бай НеД:БЛЬЧО, и:згоиорпхп. И :3 един глас 

J~I ', I!II 10['1'1; е'lшяни. 

А што има да сс говори, поrrИ'l'it Пепi.О. 

Да !НШ ШТО, ()ж:р:зо-бжр:~о О'l'гоnoри д:Iщо пол, Да по

) '()JЮРСМС r ,Щ да сн l'Лfiвсме АДИН бж.'Il'арски учЛ't'ел въ С'Б

лото, ЩI. да н и стnна'l' Д'Бцата умни и ПРОItОПЩtПи, IШКЖ13

')'0 1;11 П '1'11. 

П,1 тола отгор'в :заедно съ попа И3С~I'J;ЯХfi се л 13 СIlЧ

1\.11'I"T, с:I;.lI люr, и ПВВИI~nХi1 "даап Боже". 

(jJl УJllяil'1'е, братя сtл лни, l~aHa Пе'l'I~О. ПР'БДИ да по

l 'mlOlltще :311 учител , (да ОВД'!; нс се ИСI~а и лIНогу ronopeHt 
/\:111 I:., IЛI) , тр'Мn да се поговорп, мисля, аа училшптс.-Иматс 

JIII еп ]!н'Т; УЧН.lпштс~ 

Да ш[ си жив JIе'l'IИ! 0'1' се сж:рце-тжй ИaJШIШ л1>,71.О 

t) 'I'IIJIII . Х уиаво - Х у6апо [tа :Ш<lIll: I!}Уlщи всич[и 'грtба. да се 

Jl Оnlll/ ; .1 И :J<1 УIJIIЛПШ'l'С, а. (10 CtTH'B за учител. 311, '1'01311. не

1I1'l'() 11,3 спош'ги, 1,Ora'l'0 си лtгнах пъ поеТСЛЯТ:1, цtл члс 

СЫI мислил.('.11 
JiIмаз[е си СItО.1'Б, Пеnо , има~Iе си, 06алиха сс l\iитре 

п ДРИГИ'I"J; дшнra l'ЪРКОj\!i1ни-чорбаджии) които б'Еха сtJI:Нп.

.1I'J, JI:O Hero. 
Да шtКВО УЧИЛИПIте е TOI1., И3ВIIЮ\ един от сt.lСКИТ'Б 
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аз да 'I'И отговора, ItOгато реЧJl - че ВСПЧJштt ни учени 
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ЖП , хич приюraм ли ан, бе~ Ниt ИСltю[е да си ХВfiпеilI е бжлар

ски УЧИ'l'е.1 lШИС'ГННПI1, IМШ IШО 'Гой ни ГИ учи дtца'l'а на чи

CT~ - бж:лгарски, а не Hfi, НCJиi1 ые.1t:з -t3ИIt: 11М е 'I'жji , '1'0 
по-хубаво да не ги уче~[е д1Щ:1'ГI1 сп, 01' ItОЛКУ'l'О да IП[ 

Itрипеме l! шr Рit3В:1лшrе яш.iiчинил НlI И ПР'БД'l>ДОПСКИ чист 

6жлгаРСI:i.и 'kшк! Ан пtlшам, и l\'IилеюtОВЦИ, и дtдо поп, 

n вспч[штt сtюIНИ на 'l'fi,Юl..В y~[ да сж•.. 
Неее, не бпва до Ta~[ да отиваш дtдо Столне, прtкltl.сна 

го Пе'ГliО. Ало пе ПСПЧКJ]тt, '1'0 се ште сс Ha:r!1Jpa'l' полежду 

дfща:гn пп не[и:ш,у по-д06ри, по-у~шп J! по-дnровитн }[о)[чета 

и !JIомичета, които, lШТО се И3УЧiI'1', n~[a ;'IIlKnp П на 'l'fiКЖ13 юелtз 

6жлгарсr~и 'В:ЛШ, Ш'l'В УЭЮ1Л'l', че МНОГУ лошо е аа, Нfiродn ни, 

JtOraTo ~IY сс ПИШИ п гопори на нера:збран '.Б:ШК, n че 'I'ПЛ Jше 
хваЮ1'l' сtтн'Б да раБОI'n'l' и да шппя '1' чр1J:з п1Jстнuцитt ни ЛИ, 

ИЛIТ по друг неrии RfiЧПR, штото J\InЛКУ-ПО }шлку бжлгнр

екий нп '.Б:Нfк да се О'l'тжрси От ВСИЧ[НI'l't РУСJ\.И нли юш

пито п да сл, чюжи думи. Аз не n1JpBRM такn да остnни 

'гази рабо'гn. Ш'ге дойди 13ptMe б1JЛlШМ -псич!штt ни уче
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дано саде по-скоро стани топа. Ita'l'o ви I~fi.:3В.ШU 0баче тжи

33 

101 , да не си по}[иел ете ПЪК, че нс 'I'рtб:1 да гд'Бдате, што
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Дп. IШ'&, HP'B[~;),CН11 1'0 11.'1;)1.0 С'I'олн , беа 'I'ебе Петко, 

III'М:I да сн хпанеыс добър учител. 

Нс, паИС'l'uнна, Jr:3ВШ~il от J~ьоше'l'О Не)r:J;льчо, ай да 

ш г 1I 0 [ 'ОВОj)Ю[ (J ;311, !)а,UО'l'а 'га, аа IИiIТО сле се събрnлt дн1Jс. 

( ~ T\I ['(1 'l' O,III. ye, ДО 'l'О говорпхле :311, едно-за лруго. 
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J~I ', I!II 10['1'1; е'lшяни. 
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Да !НШ ШТО, ()ж:р:зо-бжр:~о О'l'гоnoри д:Iщо пол, Да по
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/\:111 I:., IЛI) , тр'Мn да се поговорп, мисля, аа училшптс.-Иматс 

JIII еп ]!н'Т; УЧН.lпштс~ 
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СЫI мислил.('.11 
JiIмаз[е си СItО.1'Б, Пеnо , има~Iе си, 06алиха сс l\iитре 

п ДРИГИ'I"J; дшнra l'ЪРКОj\!i1ни-чорбаджии) които б'Еха сtJI:Нп.

.1I'J, JI:O Hero. 
Да шtКВО УЧИЛИПIте е TOI1., И3ВIIЮ\ един от сt.lСКИТ'Б 
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:младежи, които бtха с1lдна.7ГВ око.;ТУ Недtлъчл. Тоа нс е' 

УЧИ.1иште I{И. По-си ПРИ.шчл, пъ него I~ОI,ОШF~И1't да зат

варл чов'въ:, от КО.1что Д,tцата си да УЧЮlе. 

А~ш на.Ш ТО.'ШУ ГО,Jf,ИЮI става, IШТО на ГЖРЦIШ си ги: 

учеме дtцаТlt се пъ него СI.о.'I'В, отговори Мптре чорбаджил

та. На гжрцкото четмо, дето е гх.: рцко, сж се учп.тВ дt~ 

цата ни ТЮI, а пыt на vжлГ11РСЮ)ТО не можC.lО. 

А бе сt.1ЛНИ ГЪРI~О~ШПИ! проштавaJiте ЮШ, дето Шf 

ВИItiВI тжй, Iшза Д'ВДО Стоян. BHt rьoa Iшндиса.1'В 6вхте' 

IIo-напрtш, штото liaJ{TO го юшtрп :311 ИО-,1,обрt, f~аю\отCi 

шшрави бж.паl)СlШЙ тараф пъ сtло'l'О нп, направепо да 

бжде; а, иа сега зtлt сте Шll~ да КЖРЧIште, ,'I,a бх.:РI'а.тс' 

на работата ни. Хвалете ли: гл~рцкото, ГJt;Т,ЮI. Да въ 

што санким бж.парс,l,ОТО чет~1O стои ПО-ДО.1У от гх.: РЦI;ОТО~ 

ЧlOдпа. работа C~Ie, .тtба'Uп, ниt бж.па,ритt! Обрх.:гна.тВ С}IС 

да пж IШIШТ гх.:РЦИ:Т'В "хондроr;ефа.'Ти", а че сега п па

истинна сп 3ШСJе~Iе, че C'iIe "дебе.ш Г.швп". Така сн е тоа. 

Аа това нешто СЫI го :3аО'В.1tжи.1 не ca;;r,e между НaIиптt 

овдtшни ожлгари: али и въ ШI,ОП.1уъ:а, и :lleЖ,l:У Ох.:.1Га

ри:тt въ г@рната ни Вългарrrя. Чьогр нж е нас ожл

гари'l"В да видеме пешто хубаво У сМе СИ. Дс] Н :щ, 

tзнюt забtлtжих едно 'l'al.BOC нешто от ПеТIШ по-напр'Бш .. 
Той Iшза, че мнозина бх.:.тrrа,рп ишt.;Ю, които СИ }IИС.'.l'Влt 

tаика ни за СПр03ШШIШ, :311штото въ тtХНИl't пави е оси

РО~Iaшt.1. Това сп е ~IНoгy в'врно. Остави, че не tyr;y-тх.:it 

лtсно :можи ее каза за, о",лгаРСIШR ни tзИ1;', спроти IШIИ'О 

СЫI чюпал от ПРОIИпцани хора ви IШ3ММ, че той е си

РО~lаШI~П; ами и най-богат Дi1 е, vл~лгаринът IШI~ ште кажи, 

че tшь:ът ни е сиро~raПIIШ. Д)[[, ште речете зашто~-Да зп. 

топа. 3ЮIIТОТО ниt б",.паРИ1 't не ea;I,e за 'Б:зю;а, аШI П :ш 
,1 u,J ~ 

всичко ооржгналt CJle да си се l/ислеме 3:1, нап-дол нit paOO'l'a~ 

3D 

I ~,r ; pl:, Li1Te! а,з съ ОЧИТБ си съм виждал едни б",.'IГари въ 

1:.IIlJllliO: JI га.шОа учени бх.::rrари ште бtха, l~ОИ1'О срам ги 
t'i 'I,JlIU въ О;Т,IIО газ ино да си говорат нn ОЖЛЛ1РСIШ. А ПЪК 
1'/1,1111 У '111 те.1 JIaIШ (ШШl1.111та година) въ града ми I~а:зваше, 

' j{; IIЪ l'opHaTa Пългария сега 3Iно:зиина учени П недоучени 

i ;1~ .11'a'l)(1 I1шt.10, lИJJ 'l'О 01' висООIИ-Тх.:Й г.1'lща.1t на нашит'в 
UJ\~.. ll'al)(j(HI хора, Ож.ларсю[ П'БСЮf, С'ВЛСIШ зборове и др. 'Г. 
А iШШТО ;[[,n е 'l'ш.11,~- ;~a за 1'0вп" зашто'l'О ОЛ,.lЛLРИП'ЬТ СИ 
МИ(·.ТII 1 че JlС ЫОЖJI да шш хуба.ви пtсни, хубави хора, ху

U,ШJ! работи п ыещ~у БЛ, Лl'арит'В! На О",.([гарина дай му 'ГJf 
'IЮЖО, ТОЙ уыира за нсго, юш, Maltap 'l'оа и наЙ-ТШ.Шltво да 

О , ЮНL маJШР тоа П зарарлил да е 311, на,рОД<1 ни. Та:ш е, 

lЩil,lI сс,причппатн" дето 11 РУСКИ думи BTJfI01'1' .Ш-В1'IIl,а'l', 

eHpOTТf ItILlaO ни ра31шаа Петко, въ 'Б:шка ни, I,OГ1LTO СИ 

ПШL}!С сво!! ЧJIСТО - бжлгаРСIШ! Да што ни ТР'ВО;L ШL да.тВч 

,",n O'l'lIBaJIC. Налп по-паПР'ВIII един от чорбitДЖJШ - В'В нп 
~ б ЦI"ЬРI,О}ШНИ юtза, че "гжрцко'l'О ()И.I0 .1Ю'ОС.10вено, като че 

Л11 БЖ.1l'н,IJС1ИТО не МОЖН ,JI;n е сх.:што 'l'жй U.;ШГОСJ:овено! А 
IП,]t t01'<l 'г'вхна }Ш.10С'l', -'l'yri 'l'ОЙ хвана да ПОf\.:I,3n:t съ 

l'.1нвата си на ГЪРltQМ<1,НСliптt чорбаджии, - з1>.'l1> да ни 

l:а:лшт, че altQ на Г;ЧЦ!.ото четло д'вцаl'Н нп с", се УЧll.1t 

1:'1 лошо УЧП.Jиште; то I't1Ht ЛОЖC.lО да, о",де на u",лгаРСl10 

I'((! 'ГМО да не ни се УЧЯТ ЛЮ, въ 'l'юшас ltOшяра! Иди сега, 

та не СС чюди п }[ai1 на НЮUП'Г'В Uж.IГаРlI! дла Ц,а не ви 

ОстаНIJ ХilТЛ;Р Интре чорvаджп, дето ви КaiJllЮI '1"Б3I1 ду~IИ. 

Пе-пее, не тр'Ма да ил остава хатжрът, подхваиtt 
1111'1'1; (1 . 'Га не говориш неш'l'О-CL[ лошо Юf, та да пы остани 
~aiT,\1 p'I,'I'. '4'1'1 ] 'ОПОрlllIl онова, r,oeTo си е. Еесе! да знаете 

Щ).'II;У Й,\, .н'аРII 1I\la, ,1f,eTO сх.: се пог",рчи.тВ, поруеп.l'В, по
(' ,\;рG нЛ'l;, 1l0Нl~}IЧI1.I'.IJ И иовла.шИ.lt! АШl зашто, ште Jщже
'1'( \ . - Да :>,а това, заштото не си ОО!! ЧЯТ, пе си Ц'Бнат свое
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'1'0 Uж.'Iгарско, а че за дlt не сои ра3ВltЛiI1' ИН'l'ереса, или 

пы~ за [~'!;фа на жеЮt'l'а СИ гъlJКинка, РУСltИНЛ, НСШШНJf, 

ИЛИ ВJIахкинл зарязва'l' и парод БЖ.JIгаР~IШ, И t:ШIt бжл

гаРСIШ, I1Ы~ и H~[eTO сп дури. МаЛ1Ч ли бжлгари ИШt, [{О

ИТО ОТ Дрtшtl:! пЛl[ Вж.ШО еж стапа,1'}'; на "Драганиди" лли 

"ВЪЛlШ,'ОI"~! lVIа;шу л.и БЖ.'IГари Юla, КОИ'I'О въ ItЖШТИ'l"!; 
СИ хич нс говорат Шl. бждгаРСIШ, It сltадс иlt ГЖРЦКИ, руски ИЛИ 
ВЛaJШtИ, 3111111'0'1'0 жената ЮI била гыlIIнJf,' рус.lШНJl или 

Б.1lяхr~lrЮl~! l\'IалIty ли бл.лгарп нма, КОИТО нс ГИ учлт Д'!;

цаТIt си иа бжлгаРС!Оf, за.штото жена,'1'1t ШI не била, 6жл

гapI~Il 'I! Ма.шу ли б,У..лгари ЮНt, кои'['о Ci\' се I!СIIож:lнш.'I'В по 

Сл;,р6ШI, В.таншо и РУСИЯ, остана:гв сж 'I'Ю[ И аа6равюrt сж 

l",тгkга.'ш си Т,LТltоюrна БЪЛl'ария~! ' Italt'l'o Ш'гете го реЧ[l 
братя с'fi.'lлпи, 1t3l1t МНОl'У .'lОJIШ И многу сра,мни сж 'l'tзи 
нешта за нас бл.лгаРlIт 't! - А че Д'вДо Столн ни l'ОВОрИ 

nrнoгy истински работи, може'l'е сс ув'JJРИ 11 0'1' поа, дето въ 

града ПИ, crrро'l'И JЩI\ТО )[И rшзваше УЧIГl'е.'IЪ'I' 3арьо, на, 

десст IОДИIШ ишt 0'1' Юl:ГО се е О'l'IЮрIШО 6ЖЛl'а,РСI~0 УЧИ.Ш

IIIте, и се ОШ'ГС мнозииюt ЧИС'I'Л 6жлгари съ 1tll.лпаци-тжЙ 

имало, 1i.ОИ 'l'О д'Jща.Т11 си ПРОI30if,да.1'JJ въ 1'л\'РI~КО1'О УЧl!ЛН

ште и ДЖрЖН'l' 1'жрц"ат,ь с'грана! Ами · том, дето МНО:ШllНа. 

наши 6жлгltри има" I~ОИ'!'О и СС1'а ОIll1'С сс ка:ша.т за 1'Ж1ЩИ, 
ама, ~[aKa.p n сдна думичка да не зш1.л'г по l'жрЦlШ! 3наете 

ли J,ОЛI:i.У жнлно, cpa~IНo и 'l"!;ЖlШ ИИ иди, [~o['a'Гo сн по

1tIИС..ш 311 'l"kш pauoTFr~ ЧЮД11 CC-ЧЮДIt, J[ НС можл се и:зна

ЧЮДll-ОТОШТО ли ста[щ nСИЧIrо товlt съ Н11С бх.ЛГ11РИТ'В! JTMa 
ли ии :~ 'ВЛ Господ или ИС[,ОJI uрокл'kl'ШJ иж е хванала нас 

БЖЛl'аритt, 'l'a. ОIU'l'С се гнжсеме от свол СП tЗИIt, 0'1' СВОЯта 
СП народност, 0'1' ВСПЧltO Ш'['О е чис'!'о И хубаво 6Х,ЛГfiРШО~! 

ДРУГП'l"в народп се 1'0ле.JI 'Бл'[' съ 'fМtВИ3И'I't са работп, и 
ll'Ы~ НlгВ! ••••• 
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А:з, ПС'l'IИ, помня едни ~[HOГY хубави il.У~Ш 0'1' татка 
(~II, ]30], Д11 го простп, обади сс 0'1' кьошсто НС)l:!;ЛЬЧО. Той 

ЩI кааВfiше: "слушяй сиНl~О: купуваi1 II 0'1' чюжото, fiMa не 

:muраI3Н,й II своето си. ItoHTo не ц'вни своето си хубltво, 
'1'0(( lIе е достоен п за чюжото хубltво". JI,1-ccl'a дури му 
доН)!,с рtдЪ'l', да узнал до [ИЛI~У Y~!Н11 И разумни еж Gи.'I'В 

'I"JJшr Д)'JШ на та'1'ка ма. 

Да што вп 'l'рМа на дн,лtrI да отивате, Itlt3iL JI:!;ДО 
1l0П. ПРИПОШf'kге си Itо.1ШУ )lжtш пр'втеГЛIIХ~Iе прtди го

дина и 1l0.'IОВИНfi, до 1(11.1'0 llспждеме l'ЖРЦКО'l'О п'всн'}'; 0'1' 
ЦХ'lНШ[lта си, и направихме, Ш'I'О'fО на бжлгаРСIШ веч да, сн 

се църr~уваме 311. Нlшрtш! И 0'1' кого?-ДIt U'Бше саде от 

l'ЖрЩШЛ в.ШДШЩ, неi1сс-ие, IИШ от СВОИ'I"}'; си СЪС'}';.1ЯНlf, 0'1' 
своп'!"!; си братя, пак чисти БЖЛl'ари! Тил нс аналт, ШтО 

Ш'l'е сс рtчи нlt l'ЖРЦЮ[ сдпо "Itирие елсi1сон", елно ;,пn.

расху Itирие", а пък нltл'l;гаХI\" оште Шl. ГлЧЩIШ да се 
ll'вело пъ ЦЖIШЕа, II ыраз:t'i' да сдушят, гаче да rп 

с ыагьосал некой, онова ~rи ти хубаво п ра:Jбрано "Гос

IlOII,H ПО)!ШlУЙ", "подан Господи" [[т.н. Не на празно сж. 
11М llзваДИ.1t l'орнитt ип бжлгара вlt[шо пр'1Jзюrе-"l'ЪРКО

юаuи", сир. хора полудtди за l'л,РЦI~ОТО, спр. XOplt, на 
МIfТО Юl :~'1;.;т дtдо ГоеПО,f( у~ш, п спжРII!ено. 

Прп тtзи Д'l;до-Столнови, Пе'l'lИВИ и ,f(tдо-поповп l~y
мн, вrfЖДfl.ШС ее от лпцето Ю[, от OHOBIt, ДС'I'О ту сн на· 

lюдuаХIt l'лавит'l; на ДОЧ, ту сс ОUЛ'}';l'саХIl на зида, ТУ 
11 р'1ЩР'1стувах!t I~Рlша'fа сп :31\ по-добр'!; rьоа ,If,1t С1>дна1', и 

(1 '1' ()II()IЩ )l,С'I'О CCГlfC-TOГllC поизджхпах1l., виждаше се, че ни

It:ш не 111\[ б'вше lt'}';фъ'l' IШ гърко)[аНIIГВ чорбаджии TltM, Дlt 

~~Ч"IJ['I' Т<lКВИС Рltбо'Г1I, ами немаше што Дlt Прltвltт. Пы\ И 

МОЩ(lха .П.! дп. мжят нсшто СР'!;Ш'1'У '1"Ь:Ш R'!;РНИ И прtв'вр
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ни Pf1. ~lfOBOl)U? Саде Иитрс чорбаДЖ!НПi1 не 110iIШ да се С'l'жр

ПИ, II ШТО)l СВЖРl!lИ Д'lщо поп, l,а:ш )Ш:!i\У Нf1.сх;,рд('но тжЙ. 

ПIте вж ВIiДIOlе две, на КЪД'В Ш 'ГС лу ПСl:i.аРf1.те сега 

ВИ'В края съ бжлгарското сп пtеfГВ въ ЦlI" рква If б;"r\.Лl'ар

ското си учен'в въ УЧИЛИJUте. 

На къ,!!:в пнс 3IY иСIЩ)Юlе l;paa~-Ра:10ирi1. се , на 
" l' ':-{," 1,дооро, СЪОСIIО Ю\'ПрьД, ооади со Д'ьДО НОII, f1 'I'ГI'!ШСИ СС 

oU.i't1PHit кы[ Петка и захщшit да ыу [,а:зва: Bi1ll ПО'l'J;О, а11: 

да хваПС)Iе да си погопореле :311. УЧJl.'шштсто. Отига толлус, 

за едно-за друго ;J,eTO говорих)[с, Ра:зговори1''В сп l,рай 

немат. Cl'Tfi ,IIJрИ а:з nиа,ДЮ1, :зашто като Оltолу IшаЧЕ,а ее 

събира.тВ и идвалt при тебе с'1:шнитt. ПЪ!. Дfi ти IШЖЯ 

ли правич[\а!l'а~-Утрt е ГОЛ'l))! пра:ЩНИI\-Срtтенпе; а:з 

СЫl поп ЧОВ'Бi{, трЪба да стана рано, да. се приго-гва за 

служба, :311. цжрющ, lШI{ТО зпаете, Виt CII сте СВ'В'ГСIШ хо

ра; што саПIШ)I, виt можете )I.fi сп С 'Бдете и до осюшан'В, 

а[{о обичлте. 

Д'ВДО попе, зашто говориш 1'aI{ВИС работи, обади ее д'liго 

Стонп. Нюш 'геб'В пе ти се ареСВ:1 ра:зговоръ'l' ни, '['а СЮШIll 

по-екоро ;(а сnжршеМfJ и се ра:зотидС){~ 

Itoi1 TII lШ:Ш, че пе ми се аресва, OTrOBOpl! д-Вдо поп. 

lVНш ~iИ се аресва, ами трtба Аа "1)' се ШIС.1И и за утръ, 

за ц~;. р[ша: :знаете ЛИ ви'!> това II.'IИ не? 

СЛУШЛll ДБДО попе, подзt дршта Пет[,о. l{ш, JIИС

лиш ТII-ШТС ли Господ да ни хвани за гр'Вх, а[.о ВСИЧ

кома, што c~[e овд'В, УТрБ, И.lИ съвс'В)[ не ДОНДЮ[ ЮL цжр

IШn, И.'Ш nblt доиде~! многу [{же,но, СЛ'БД нафората~ Евсче 

ЯИ 'В не ПИЛНС1'вувю!е и не ЧЯПI~ънуваз[е пошто, та да ни се 

хвани mL l'п'Вх, alzo vтu'Б :заrtъсн 'вс)! па цжрква. На - 'l'ол
L 01 L _ 

кус души ЛИ сте на гости, n пък И три окарници (иж

ltaJlИ) вино бареи не ~Ш сте испил'В. НИ'В 'Гу" си l'оворюre 
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[о БРfiТСIШ, иирно И за знюгу хубави работи, както виж

)I , аш. Аа МНС,liI , че Господ се раДВfi, когато хори'а се съби

рат Tillta и си се разговарат и разисквa'l'Ъ Y~IНa-Ta и мир

шt- 'l'!\ за кое е хубавото, а кое е ЛОШОТО; ГД'В е ИС'l'ината, 

n, 1',1/,'В е li.рmщата; што 'l'рtба да прават за да се принеси 

RШ{О/1 фа!1да било на С'БЛОТО JЩ било на народа пи; от 

шиши рабо 'l'И 'l'р'16n Дfi ое ТГР'Бдвардват, пдр.т, идр. т. 

Пе1'[~О бе, Шl ПСIШ сп ИДИ дъдо поп, ам лу трtбадо 

НЮ/У УТр'В за въ цжрква да се готви, и:звИlШ един 01' мла

ДИ'l"ВС'ВЛJIllИ, 1,ОИТО 6'lшt сtднаДБ l\ЪД'В Нед'1.чьчл. 

Да за ШТО саю;.ил да си иди, ооап-и се наслихнато 

)[аш~у д'вцо Стоян. Не UI:I.ва.ш 11 той да остани до край съ 

Hac~ На М'всто шеи' - седы! ЧJIса, нека посиие един И;1И два, 

члс<l. еаде вая RОШ1' , и свжршено. Да б'Вше агриD.НИЯ (все

!lОШТНО) Юtl~ шт'Вше да нс сине и, да нж ЦЪРКУВfi цtла ношт. 
НеБа Сcl' l\, и HI1'B го поцър/_увале него пы\ у бай ПеТIШ 

вал НОШ'!'. 

Xa..!'X a-ха-ха-аа•. , на това отгор'в ВСИЧIШ се И3lшБаха. 

rrаlШ - 'raKa, Д'ВДО попс, ште поС'вдиш и 1'И съ нас, 

пе те пушта:не, lШiJа Нед'ВJЬЧО от t,ьошетс. 

Като казвате ВСIIЧIштt да остана, и аз ште остана, 

,J} , О'l'I'ОВОрИ ДБДО поп. Разбира се, овчярът от ОВЦ'ВТ'В пе 

'l'р'1>6а да ее О'fд'Вля. - А.~ш запов'Вдай да на'l'ОЧЯ'f едно ПР'БС

но !Ншо бf1.рем, бс Петко бе; I;'f1.КЖВ домакин ште ми ста

llaJI1 ти. H{L-Р'Р'В-ДРУl'И ден ште ТII юшtреме една не

п'виа (булка), 'faкади ште чtрпиш сватоштинит'В си, ГОСТИ

'I"l. (Ш и 'l'oгaBa~ 

'I':ша-ТalШ, ште го оженеле, ште си го задомеле ни'В 

llеп,а, 06а )1,11 ее ОIIYлсно и вееедо-тжй :Митре чорбаджията. 

На ТБЗИ ду~!и отгоръ, потаениit сиромах С'ВДJ:ШИН 

"\ 1:а[ш. ,:Щ му ШБПТИ на ухото нn Нед'Влъчл: 
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ни Pf1. ~lfOBOl)U? Саде Иитрс чорбаДЖ!НПi1 не 110iIШ да се С'l'жр

ПИ, II ШТО)l СВЖРl!lИ Д'lщо поп, l,а:ш )Ш:!i\У Нf1.сх;,рд('но тжЙ. 

ПIте вж ВIiДIOlе две, на КЪД'В Ш 'ГС лу ПСl:i.аРf1.те сега 

ВИ'В края съ бжлгарското сп пtеfГВ въ ЦlI" рква If б;"r\.Лl'ар

ското си учен'в въ УЧИЛИJUте. 

На къ,!!:в пнс 3IY иСIЩ)Юlе l;paa~-Ра:10ирi1. се , на 
" l' ':-{," 1,дооро, СЪОСIIО Ю\'ПрьД, ооади со Д'ьДО НОII, f1 'I'ГI'!ШСИ СС 

oU.i't1PHit кы[ Петка и захщшit да ыу [,а:зва: Bi1ll ПО'l'J;О, а11: 

да хваПС)Iе да си погопореле :311. УЧJl.'шштсто. Отига толлус, 

за едно-за друго ;J,eTO говорих)[с, Ра:зговори1''В сп l,рай 

немат. Cl'Tfi ,IIJрИ а:з nиа,ДЮ1, :зашто като Оltолу IшаЧЕ,а ее 

събира.тВ и идвалt при тебе с'1:шнитt. ПЪ!. Дfi ти IШЖЯ 

ли правич[\а!l'а~-Утрt е ГОЛ'l))! пра:ЩНИI\-Срtтенпе; а:з 

СЫl поп ЧОВ'Бi{, трЪба да стана рано, да. се приго-гва за 

служба, :311. цжрющ, lШI{ТО зпаете, Виt CII сте СВ'В'ГСIШ хо

ра; што саПIШ)I, виt можете )I.fi сп С 'Бдете и до осюшан'В, 

а[{о обичлте. 

Д'ВДО попе, зашто говориш 1'aI{ВИС работи, обади ее д'liго 

Стонп. Нюш 'геб'В пе ти се ареСВ:1 ра:зговоръ'l' ни, '['а СЮШIll 

по-екоро ;(а сnжршеМfJ и се ра:зотидС){~ 

Itoi1 TII lШ:Ш, че пе ми се аресва, OTrOBOpl! д-Вдо поп. 

lVНш ~iИ се аресва, ами трtба Аа "1)' се ШIС.1И и за утръ, 

за ц~;. р[ша: :знаете ЛИ ви'!> това II.'IИ не? 

СЛУШЛll ДБДО попе, подзt дршта Пет[,о. l{ш, JIИС

лиш ТII-ШТС ли Господ да ни хвани за гр'Вх, а[.о ВСИЧ

кома, што c~[e овд'В, УТрБ, И.lИ съвс'В)[ не ДОНДЮ[ ЮL цжр

IШn, И.'Ш nblt доиде~! многу [{же,но, СЛ'БД нафората~ Евсче 
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L 01 L _ 
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Випж 1'0 ТИИ нашил :М:итре чорбаджи. ItaTo чю i31t 

оженванt Пе'Гltа, отвориха му се ОЧИ'l".в на четири. Да нс 

мисли сволта си ВелИIШ да л дади на Пе'l'ка. Ами гьрко

манштинат'!L )СУ къдt ште иди 'roгac! Пустти интерес-ин

терес! KaltBO ли не прави той'?! 3а интереса еи п гжрк, И 

Б.JШХ, И русин, и ЮIЮ.ШТО штеш TII става! l'лtдаш .lИ 1'0 

ти Heгo~ 

Bpt ОСС'l'ави се, шепнишка'l'а му отговори и Недtльча. 

Т1tквизптt бжлгаРII по - хубаво е д1t ГII HeMa~Ie, бе. 01' 

Т1tIШПС чорба.джип-бх..лгари ha-nШЛllУ ли сиромаси шш, де

'ГО теГЛЛ'l'~ Нн, '1"БХ ДI"\'Й им L,ОШ)'Д саде да гдожлт, и друго 

не им з-рt6а. 

До като Недtльчо и потаениi1 сtллнпн сп шtnтеха па 

между си, а па ДРУГИ'Г'Б сtллни се раЗl'овараха ш~г.вшна-'fа 

кое i31t оженван'1;то на Петка, L\Oe ва JI:1>до-поповото остан

Ba,Ht при т'!;х, ПеТl(О отиде ca~l да наточи юшо, и ето че 

съ двt ПЖ.ШИ окарници вино дойде и ги ПОДltде една/га 

на дъда попа, а другата нlt д1>да С'голюt, и ИМ каза: 

АНде сегlt UдаГОС.1шваИ'l'е, кой както сака; белкии eJI,
но от веИЧКП'l"1; "Амин" ште се зБJr\дНИ. 

Да 11 аа БЖ.111'аршш IШПОТО тогава aMtL си и~ra .11'1;зета., 

ltOГltTO 1'011, се пие съ "нtЩIТ,раВИЦII;', IIРllбави /1;1>до СТОНН. 

XBaHItXa тогавlt да се П .жртат от рж.КIt на рюш Oltap
ницп'гt, 1\11,ТО б.lагославаха: едни за Господ да JI,ади 3l1:paB'k 
на добптъrщ и добър беl)6кtт; други за Господ д!! дади 

зравt и ЖИВО'l' на хората, l;'OIfTO еж на чroжБИR:t, да им 

полага на работата, и съ здравt шн:. ,lI,a ГII вЛ\рни назад; 

Тр'1>'l'II 311, Господ да ДЦ,И да си отворат uЛ\лгарско учили:

ште 11 Дlt им се пвучлт и 'l"Бхнитt iJ:lща; четвжртп :за Гo~

под да, ШI дади лир и милост въ сtлото, И похВltт И на
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lll)'.f;ДЫt пъ с'Б.1СLштt ШI срtдски (оuщп) раuоти; пети 31\ 
оженванt'l'О на Петка, итн., ятн. 

Подир всич[tО 'говlt ПеТltо отвори ра:зговор :31"\, учили:

ПI'l'ето и lщзtL 11М: 

Али гд:.в ЫИС;1е'l'е, да се събпрат, за да се учлт д'!;цата ВПr 

Това-ю't, е и наЙ-мж.чно'l'О НП, O'l'fOBOPII дtдо Стоmr. 

ДiL се събllра'г дtцата въ старото пп L~очина - училиште 
съвсtм не бива; а пыt J,a CII наПРfшеле ново УЧИ.IJиштеr 
He!'Ia 'l'aM'l' c'k'Io'l'O пи. ПОМИСЛИ СИ ко.ШУ иари трМат! не 

С,"\'Л,С 31L руга (ГОJl,ишна платка) з/\ учите.1, не саде ва харч 

за шшравnанt ново училиш'ге, ItМИ и )!tCTO си неламе гд'k 

да го направемс. ЕДНИЧIШЙ HII с'I;.1 СIШ дохо,'); е, юшвото C/J 

събира от ХРИСТИЛНИ'l"Б въ ЦЖРlша; а пък 'гой до ТО.шу() 

Шlлка работа е, штото [што пзвltде~lе за Цi'Чшвар (lt.1Псаl', 

шшдилонафт) и други ЮlрДжове въ цЛ\р[(м, еДВItМ ни оста.

па'г 1,500 грошл въ годината. Е' сега, што по - папрtш 
МОЖЫI направи съ '!"Б3И си пари. 

Да аз и посл.'.f;дния пъ'г, KOГltTO ее збраХ)lе ви казах, 

обаДII се Не.JI:Б.1ЬЧО от I(ьоше'l'О, п сега паIi ште ви каЖlI,. 

че hau-доБIЮТО е, да прибере)lе пекол помошт 0'1' всичкит'k· 

(j'IшIНИ въ еtло. I~ой ко.ШУТО )lOЖИ, нека СПОlIОГНП за та1\.

пас една cB'I;Ta работа, што саНItЮI. CeГlt ПР'Ба .11'БТОТО$ 

(j;1tll. СВЖРШВ(lн'1>то на вършпдба HeIta дt/l.О поп пекол не

Д'~ЛJI раСltажи въ цЛ\}жва на с'1>ллнитt каква е работата, 1\, 

че с'1>'l'Н'И 'гой И друrи двюra чорбаДЖШI нека ПЗ.1tзиа'г по 

с·1>.1О'ГО, И колкута ыа.'ШУ да се събери, се-Пltк 30 Iшда жито 
JIITO се набери. Нима ли от 15 О Юi\ШТП въ C'I;.'IO не~ш Дlt , 

се н:tбсра'l' поне 30 ltП.la жито~ На каlШll ли пе ттеш 

ШШУГСРJJ, [ИИ'l'О [tръстосват пр·!;з онова Bpe)Ie и пашето и 

други'!".!> сtла, даваме; а че за своето си бжлгаРСltо УЧИ.'Iи

l1Iте немlt .Ш да дaдe~17 ! 
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Ая се Ю1д'ввал и повече да се набери, отговори дtдо 

:Стони, IНlИ и това не~ш да стигни. ПР'ВСftl 'kl'НИ ТИ [~ОЛКУ 

пари тр'hбат саде за едно M'kcTO [iYnYBn'H1>! Но И~Ia и дру

ГО,-ако оставеме работата за сл'вд вършидба, '1'0 Бр'I>illе 

ШJ3Ja да ни oc'raHlI за УЧН:1ИШТС да си наuравеме; скоро 

шге наС1'лшат тогава ДжжДове, зишt, и..... 

Доорt-доор'!; казваш дtдо Стояне, пр'Вкх..сна то ПСТ

1iO. A[~o шште ~шрам, да правете ново УЧИЛИШ'l'С, 6с:щруго 

з.'рt6а ОШ'l'е 0'1' сега да се з'1))[ете; а че 1.ое Пр'БЗ пролtтта, 

до lШТО пе вж е нал'Вгна.'1а оште полсюtта работа, 1.ое прtз 

Д'ВТОТО да ~юже1'е си СВ}f..РШff учидiШI'l'ето, '1'11, с'втиt да ви 

ОС'l'ани саде за един учите:! да си на~шре'l'е И главвоте. 

Джяна.~[ 'l'юtа си е най - доброто. Аз и оште снош'Ти 

}!У ~[ислих за това, прибави Д'БДО Столн. А.~[и не знам, ЮШ 

да Ч се нам'ври чярето, за не[ще чбаво ~[tc'J'o да си 1;У

пеме; et'l'H'B, да ~ЮЖЯ'l' ее Шl~['ВрИ 0'1' иегдt и двt-три хи

ляди грошя съ лихва, а че Ао като се свх..рши лtтото, и 

УЧlIJшштето ни да бжде теЮ\IИЛ. 

Што ilШСЛIШ[ ти ,1I:ВДО попе по тази работа, иопита 

Летко. I"ажи и та некой pI. В'ВЛltим 'l'воето ште ГО на
M'hpaT за по-лунаCnII сtлшшт'В. 

MtH не ыи сtчи ГЛ(l,ватn, да ЫОЖЫ! направи нешто, 

этговори дtAo поп. Спроти 1taKTo виждм!, тука ИС[tат ее жногу 

пари, а пък сtлото ни е сироыашко. Дали за царски да.

ванини, дали за владичнина, дали. за [[опа СИ, или за учи

.лиште и учите.'! да ~[y гл'вда! 

Пустптt пари, да и~[ се непиди )Ia!ШР, И3Вlша 71,0
.ета жяловито потаений сиромах С'БЛННИН от къд'!; кьошето 

при Недtльчя. Имаш ШI ШIРИ- имаш и всичко. Така си е 

ТОЮf св'вт! 
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Вр'!; то }lOжи по некога 11 бсз пар[ да се прават 

добри работи, LШ~Щ ПеТI;О, аыи ... ,. 
l\д[шо "а~ПI"~-Rажи Петко [ЩЖff, аl,О 3ШlОШ нокое 

чнре, обади се СIЮРО-СItОРО ,11,1>,11,0 Стоян. Ти CII учен ЧОВ'НК; 

НИI:~ак не е ЧЮ,lТ,НО и 'l'Y[~ ДfI, ТИ СТИГШI улът, и TY[~ да И3

'IIИСЛНШ пешто ху()аво за сtлото ни. 

И друг llbl аз (;ЫI ~шслид за едни таквис работи, 

отговори Пстко, аШI 'lyMa жир и ыилоет Дfl, шш въ (;tло, 

трМа му[,астлж[~, <грМа ~lНOгy да ил тогли сх..рце НfI, еБ

ЛЯНИТ'В ви за СР'НДС[Ш С'ЬJСКИ работи да llолагат и раоота 'г, 

а че таLШ да мажи да стани неlll'l'О. 

А бе ПеТl~О, съвс'вл без IiapaH1>Ta Р'БДt~О ште се на

м'1ри с1>ло, ПО,n,зt ДРШ'l'[t д'вдо СТОЛН. Се ште се найда'l' 

въ (;tло поне един и!: и ДВaJlа съ .'!ошо сжрце хора, [,ои

'ГО [,ое от завис'г, [{ое от интерес, кое 0'1' хапрсъзлх..к, 

да ти бжрюi,Т ВЪ С'НДО, aft JТ.ft сс l~apa1' и лрават по 

~!ежду си с'Вллнитt. И въ наше С'f,ло Шlа неколцина 'N\,IШШ; 

ами трtба ли сега НI;'!; да сгжрнеле рх..цЪ за 'l"~хнпя ха

тжр~ Когато дойда работата за добро да се наирави, не 

трtба да се гл'нда на лошит'!> хора, а на доброто-тр'Бба ли 

'гоа да се направи, или не. А~Пl. лошитt хора ште пр'в

челt; та хич бива .ш добро без ~IЖ[\а? ТИ еюшчьк виждаш 

от това, дето ил се аресва на нашит'в с'вляни и идват да 

'l'If СЛУШJl'l' доБРИ'l't рас[шзи, до Шlлку ШI 'l'егли сжрце КЫ[ 

доБРl! работи и ДО колч еж '['ИЛ ~IукаетЛIIИ, когато дойди 

рtдът за на сtлс-L\O неш'l'О да помотнат. НаllШ'l"h сtдлни до 

то.ШУ сж за~шлвал'ь сега бжлгаРСК01'0 учение, до ТОЛItУ ЮI се 

ИСI~а да СИ отворат едно бжлгарсt\о училиште въ С'hло, :за 

да им се учлт ,71:нцата, ШТО'l'О в'нрвам, каквото кажиш Пет

1\0, всичко да напранат. Тarш ли е бе с'fШIlIИ, попита ги 

д'hдо CTOJlH, или He~ 
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ТlLIш-таЮI, Д'ВДО Столне, ВСИЧIШТ'В И:1 един глас изго· 

вориха" И ш\, гърко:шшскит'В чорбаджии (/илtм, lf на т'Вх 

им се ИСП.'.Iжзна 0'1.' УС'I'ата, та :кщшха този път ,;гattа-таь:а". 

Ами на Л'ВС1'О да харджете пари n :купуnате ;\1 'Всто 

за училиште, не бива ли ны(,ои да, подпри на цжрквата ви 

едно парче 0'1' ,'I;nOponeTi> си П.Ш граДfrнИТ'll си~ хвана да 

ГОnОlJИ Пе'шо. .1 ItIШВИ хубави п широки м'Вста шш въ 

С'В.10 туи, за учи.1Иште! J..з ~шслл, че ништо не )IY cTpyn:t 
за един заможен е'В.1ЯНИН, ам той подари на цжрквата, на 

е'Влото си един - два уnрата (погони) 0'1' дворовет'В сп И.Ш 
0'1.' граДинит'В СИ. Да искаРВfiТ нетшй ГО.тlш blat.cy.l 0'1.' rpa
динит'В си, да IШ еж лногу ПОТР'Мни ШИРОIштt дnоришта, 

ненсе-пе; а~1П тия можят и СЪ ПО-Ш\'.шу двор или пък п 

съ една градцна по-м.алч да се Jшна'г..... 
Hltl!: 1''Взи думи oTropt потneниu сирo.llах С'БЛЯНИН пз

ГОlЮРИ сп на Cfi)lt: 
(Като юш,nо ште ии стltнп саюtIПl на 'ИИ.1еНБ.ОIЩИ, IШ,б 

подарltТ за УЧИ.1Пштето ни една 01' ДВ'Б1''В си градини, или 

на ГЪРItыпtни'г'В Раеnци, ако ПО;1;II.рат барем тр'tтината от 

п ИрОКИТ'В СИ дворишта!) 

Помисл'Вте СИ, к.акжв го.'!'!ш хаир би се Ш\IIраВШIО съ 

това, на еtло1'О ви! ПРО,J;Ж.1ЖИ ПеТlИ. Ште се издигни 

св'Вта зграда, -УЧИЛIIШте, та}!, гд'Вто С<Lде едни КОI;'ОШБ.И п 

свпн'В РОБаТ или саде едни бурен'В (гьортлук) растат! lIо

м'ислtте сп КО.шу Д'Вца ште се П3УЧЯТ на него М'ВСТО, п ште 

кажл'Г "Bor да прости!" Помисл'Вте си ItОЛltу ~lНoгy врfше 

ште се споменува името лу пъ цt.IО С'В.10 на ТЮi.lr\В едип: 

с'Вллнин! Нас БЖ.1гарит'В Jle нж бива откы[ та:ш страна, и 

свжршено. Иалку ли бога'гаши бжлгари пма, които умират 

тжи, н вспчката си стока остават на )шрасчип, а 311. учи

лиште, 11. за иекол добра pavoTa да направат, до като сж. 
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живи, не ЮI идва и на ум барем~ l\'[алку ли бжлrари и~ra, 

l\.ОИ'1'О за еалтанатп, за овардалжцп и сЪкаJ.ШИ гозби хар

джЛ'Г боо.'I-бол; а за ер'ВДСli.О добро да дадат, евиди им се, и 

пст Ч)ОШИ да подарат~ ItaK'l'O штсте го речи, ама:ш СР'ВД
tlШ рnбо'l'И да помаГЮIе НI1'В бжлгаритt сме тит'Гизп (пин

'l'IШ, некезп) до НЮШU-I{ЪД'В, жално ни С и 311. паричка'га 

]Т,пи; а за по в'Втъра да хардже~lе сме ДЖЮЛСРТИ, не го 

Шlаме за ништо, и еъ стотини грошове да ирахоса~Iе . И 

ааб'ьлеж'fiтс, че Ш1.Iшито СЖ граждани'l''В ни бжлгари O'ГI(ЫI 

тазп страна, 'l'н.квиаи сж и е'влянrrт'В НИ; Сn~IO-че гражд:\.

НlГl''В нп прахосШlТ многу пари за саЛ1'<Lнати 11 овардалжци, 
а пыt е'влянитt Шl бжлгпрп за какви :ш ие Пlтеш гозб11, 

било свадБИНСЮI, било сnt'l'СШI, бшо ~]ж.Р'1'веШ li.lI, Ала да 

не ли хnаru'l'fiiге :311. чеур, дето тжй явно ви говора. Да 
з1шем лакар и ПОМJIнат3., (зilдуши, дужбина 6души) , поято 
ctl.a една liЖШ'l'а по неIИЛЧ ПЪТИ ВЪ годината прави. 

Хп,рдлш'!' ли-харджя1' :щ l'i.урбани, за ~1i\. :ШИЦП, ср.'Шячи И 

пидлфн да права'!', за маслини, хлtб, сирен't, вино, мливо 

и др .. ! ТЮ\.О ~ш Бога, сtю1. едю1. I\.lr\Ш'l'а, .шо да не пра

хосва по 30 -40 грошя въ ГОДПШ1,'l'а 8а ТIНШИС едни ра

боти, 113 Г.швата си oTpt3Ba~l! А пы. 150 Юf..IIlТП въ С'В

)10'1'0 ни ПО 30 грошя едно выlсc друго, права'!' 4
5,000 гроша въ годинп; а ПЪН, пъ десет годшш ':>1'Гор'!; 

прават 40 - 50,000 ГРОl\lЛ! Да Hel~a еж 30;000, да 

да пека еж 20,000 грошп наи - ла.~ШУ; и што ви се 

чини, ~](1ЛI,У ли парп еж 20,000 ГрОlIIЯ (~ ,~I~аИК(l по 

1[[([ша става е:зсро", казва бжлгаРСЮt'l'а ии ПОГОВОРIШ. А 
ПЪ1~ едни етари бж.лгари въ горната ни ВългаРIШ СЫI елу

шлл да ltазnа'l', че ,,1\.011'1'0 не ~[y има ШI.име'l'а H<L ма.ШУТО, 

на парата, той не е доетосн lf за )!Ногу'l'О, за хи.'IлдницаТ!1"! 
Не i!НЮ] [ШБ. ште ]{ажете виt, с'В.'Iяни; а~1a м'Вн мно ГУ 

http:�.�'1'���li.lI
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с'Вллнин! Нас БЖ.1гарит'В Jle нж бива откы[ та:ш страна, и 
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тжи, н вспчката си стока остават на )шрасчип, а 311. учи

лиште, 11. за иекол добра pavoTa да направат, до като сж. 
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живи, не ЮI идва и на ум барем~ l\'[алку ли бжлrари и~ra, 

l\.ОИ'1'О за еалтанатп, за овардалжцп и сЪкаJ.ШИ гозби хар
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боти, 113 Г.швата си oTpt3Ba~l! А пы. 150 Юf..IIlТП въ С'В

)10'1'0 ни ПО 30 грошя едно выlсc друго, права'!' 4
5,000 гроша въ годинп; а ПЪН, пъ десет годшш ':>1'Гор'!; 

прават 40 - 50,000 ГРОl\lЛ! Да Hel~a еж 30;000, да 

да пека еж 20,000 грошп наи - ла.~ШУ; и што ви се 

чини, ~](1ЛI,У ли парп еж 20,000 ГрОlIIЯ (~ ,~I~аИК(l по 
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http:�.�'1'���li.lI
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ми се itpeCBa:r т '1;:ш стари (/ii\ЛГitl) (',!{И Ha CititTII за пестеН'В 7 
за добруваHt.... 

Вап ПеТ!iО, ЮIa не д'М говори Tal~a .. ... , пе сы! до 

ТО.пtус будала, та Д[t не се с'вшта}! па!.ъд'В :шам да Jltp
каш, обади се, 1\11.'1'0 че л и ДОltачен l1Н'i..шу, ;U:BAO поп. 

Ч'Jшай Д'ВДО поп е, лоля те, не ,л:вi1 Thle ПР'ВJ~ЖСВ1)., 0'1'
ГOBOPII Пез'ко. 3нам си аз, ШТО пшt да l\а3В~ШI 'ги, H CK/I. 

а:з сп П Сltа'RП, ГОВОРII с'1пн'в И ти и др)-г немй, а[.о с,а, IШ; 

а че тогава He[ta С'В.lIЛНIIТ'В ю\;г.л:1', право ."J.II аз говора, п.ш не. 
К,араи СИ-I\.а,ра.И ти Пеп:о, Itaза доста заJНТС,'Iено д''Ii

до Стопн. 

Tii\ll се б'вше з[tслушял на ТОIЗil. Пе'l'l.ОIlО 1ll)ИltilЗВ11.н1> 

Д'ВДО С'l' ОЯН, ШТОТО от лицето Ч се ВИЖ,J,юне, ШtТО че лп 

нn сжрцето да лу па,:r, 11.ше С'ВJШ eДIН1 Пе'ГItова д уш1.. 

Дtl. З'ВJIе3f друго, П11. хваш\, д а ['OBOPI! ПеТl.О. Д1" з'в

~Iell Х11рджоветt, които се пр(шnт, I:огато ppI! ЧOll'ВI~: не

КО.1ШУ тепции пи.'IЯф , трисн б06, ма с..1ИНИ, пай-лалку 5О 
еомунчета хлМ, една-дв-В фуцtДИЧI:И (буренцет<l.) вино и.'l, Р. Т.; 

тжй ШТОТО доста X~76a,BO мошят да сп ПОХ11пнат и да си се 

ПОНfШlfЯ1' ВСИЧfШ, мнто сж ОТИШЛ'В нn погр"ББIНШ 'В. EAIfR 
С1'ар поп ка:звал ми е и вакви работи, че чес:l'О пъти бива,ло, 

и по многу et.JHt зnбtлеЖ:В'l'е , ПIТО'l'О въ щуl;ле на. ПОl'рtб

пан'в И.1I! нn мжртвл сжбоТlf неlИИ си }IЛ:,Ж'В uабn,джяни 

тжи xyunno си поеж.рбнува. ,i] 'В шt цжркпа. , ШТОТО от плач л 

оuжрнвалt на п 'в ени, а. по некогаш и нn, збиван'в дури. 

СЖШ'l'О Тii\И си посжрбнувал'в и сж се сr;,арва.лt С'В'l'н'в въ 

врtле нn, почянн п б11.бИЧI.И п:о неltогаш! А пък по не

кои ~[,BC1'a, дето и ц'1.ш ГОШ'l'ав[ш ставал'в е.'l'ВД погрtбна

н'вто на умрt.шя 01' С'l'р::Шn на ДОilIilШНIJ'l"В му, това :13 не 

го ЗИil!ам на СЛ'ВТIШ, - На другпл ден, с.'Itд IШТО го погрt

бат мъртвеца , ltoгa'ro отиват вода да му ПО.'Iиват нnд гро

:1:7 

ба; нn 40 - Tt дена; · на деветтt )['всеци, на ОТl{опван'Вто, 

~IY c.l'B;r, три ИЛИ четири години , се паlt та]~вис поыпни, 

т::ышис раздавач]\и (хубави го:зБИЧIШ) правll'l'. Има некои 

bltcTa по Вii\лгаРСL"О , ГiI:tTO не носат вино на цжр!ша. пр'в:r 

тt:ш СПО~Iени :311, Шt',РТnИ'l't; но тия пыt носат ыа:шицл, което С'l'ава. 

ОIПте ПО-eI~ЖПО от виното. А п:ы~ TOB<l., дето нn ТрИ'l"В n. 
шес'гт'l; Ы 'В t:еци, па годпната итн. КОl'а![' о СПОJl!ИПат УМр 'ВЛПЯr 
дето прават по една-дв'в ОIШ Bll-рена пчелица съ ор'вхи н 

Ш 'ВIteр, тn' л paHдanНT въ ц({,ркм, това е друго ; ЮIII -не е 

гол'lшn работа., .. 
Но сс пюt е харч, ла! и:звиrщ пота.енпi1 сиромах ct

ЛПRrШ. 

Пр'всм 'втнете сега сампч[,и ви'В, пак подхвана Пешог 
МЛI;.у пари отиnnт по е,l,ИП 3IЪР'l'П(Щ от дена на YMPYвn.HtT(\~ 

и до ОТI\опвrt1ГВ'ГО му, въ Tpt! ГOiI IIНII отгор'В. 

Петко бе! тЦ1Нn д'вдо Стояи, айде на, er.'ltH;:r,'rR'B да 

пр'!\с)[ 'l;тпеме НfilIетинна, IШТО КО.шу ш"\'ри 'l'ЖЙ 'ш едип лър

твец въ три годипи о'пор'в отпвж. 

И )I'BH сега ште ШI :зюште СЛ 'ВТКl1, n? обаДII ен лал

ItY :заСj1ГВПНО, Ыl1 .ШУ докачено, д'вдо поп. 

Не, д'Вдо попе, ltaHa Пе'l' ItО. Топа, което дават:311 опt

ванЪ. зn с.lfолеНУПfiнt ип служба, юt -виждаш 'l'H, че аа не 

го :3П}!n~I па СМ'ВТJШ. 

Добр'в-д06р'в правиш ПеТItО, Шl3n' Д'h i1,0 Стопп. Пnри

Т'В, J(,QI!TO се ДnВН'I' на д'в;т,n попа да ги oc'ГaBe~(e ип стрn

па. НИ'" да пр'IJС~I'J;ти е)!е КО.ШУ хnрч И'ИШ1 саде зn, по

~IЯпа, :за раздавачки по едцн лъртnец, 3юш ДI!nита ПеТltO, 

и ПР'В (j~lеТIIIJ. На-не ГЛ'В.'I,l1Ш ли, И на Нед'вльчя, и юt ДРУ

гптt ни СС.'IПJШ ла,й ШI ее иска TOBa~ Да речем, че сле 

се ОПИIIШJлt cel'n' от TnoeTo вино; што (;n'НJШ~!, не IШ напра

ne~le и една Тfl.Iшас ШI~ртнешка СМ 'В'I'IШ, :щ оште по . добр':&': 
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да поынеые, мга· на Трифуноп ден срtшту CptTCHIfC с)!е 

БШlt у тебе Юl гостп. ЛОJf!Uтt хора да юtКоnладат, да 
прtдада'l', )~a оuлдат, да СЪUЛ'вчлт до rишюлл (риза), п.ш да 

гонат hai:i:-ДУПИlfiНСI\И другил, rr да ЛЖЖЛ'I' спета го ие~I!\,'l' 

за rptx; а че югt заш1'ОТО IПте сле иапрапелI> една 'гм

вас с)г13'l'1ш, што ни хваШI Господ rptx ли, МIfСЛlШI~ Да сп 

ДЖрЖП lJOntK С}I'Бтка въ nСUЧI~О, а не а.'н1уруна да nЖРПИ, 

ееее! това е похnаЛIIО неIПТО: а не гр'Вшно. 3еми-зеюп ди
DИ'I' 11, счшяi1 ме ТИ )Iblle. 

До шt'I'О свжрнш Д'БДО Стояи 'I"Б3И думи, Пе'l'liО С'l' П LШ 

п ~'B сп ~ШС'I'ШIНИЩt'l' а~ Шlса.1JJ.~а1'lt и едно 'l'еВ'l'ерче; а п'Ы~ 

сtЛJlfflf1"Б ее пораЮlжрдаха ма,лч, и виждаше се то, че с)[а

ени ОС1'а.паха некои 0'1' топа: дето и }ja 'f[иtВПс nШР1'вепrЮf 

раUО'I'П ДУlJИ слtТК(1 ште пра.rЩ'I'. 

3t ли~ поштта д'Iщо С'l'ОЛИ. А.:] добр'I; зиf1,)[ 'l'ИЛ ра
60'l'1I: тп саде слушлй lf lПI iIlП: 

3а сочнчета, или за хл:tU:-да рече~! Hri.1

малч . :1 гронш 
3n пцун (Ji1L'I'х"и,) БJIЛО Itурбrщ uило ПII

ллф, боб, мас.лютн, сиреи'в [!Др.-да 

речем иаu - маЛI,У 7 
" 3а раlШЛ п впно,  да l)ече)I Ш),[l н[1.][

"шлку 8 
" 3а, J[ченrщп и други ие[,оп раuотп 2 
" 

Събери гll сегп, II:a:Ja зту дtдо Стоян. 


Сп,де ва погр1Jбппн'kго на едип мър'l' вец, 0'1'

говори lIет[и, отиват haJ1-JШ.III(У 20 гроша 
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Пиши сега за харджовете, мито стават СJl1Щ погрtб

naHt1'0 на мъртвеца, ка:за дtдо Стоян: 

На вода полtйванt, - сутринта СJl'llд. по· 

rpt6BaHtTo, да гуды!е харч едно върс 

друго Ю1Й-М[Л[,У . 3 гроша 
3а пченица и орехи на тр'втинитt, девеТII

нитt и 1'РИ'l't недtди да гудеме най

}шлку . 3 
" 

3а харч юt 40-'Гt дни и на 01'копванtто му 

да гудеме пак нltй-малr~у 9 
" 

3а пченица и орехи на тритt, mtcTTt и 

деветтt мtсеци, на едната, втората. 

и 1'р'Бтатп годинn да гyдe~!e най-малку. 5 
" 

Всичко - всичко, колку CTaBa~ попита дtдо 

Столн.- Двайсет, гроши ли~ 

20, отговори Петко. 

И 20 грошл на lIогрtбпанtто му, 1,aTo гу

деме, ю),за дtдо Стоян: ТУКУ глtдаш, 

тх"КМУ • 40 гр. ~~~~ 
Ами да пltПР[1.веые сега оште една cM'IITKa, IШЗtt Пет

ко. Да речем, въ една година oTropt умират 1О ~!ина въ 

сtло, [1. по 40 грошя: харч по в'Ьтъра за Ttx -прапат 
400 гроша,." 

Ама зашто Rазваш по вtтъра, об[1.ДИ се ядосано д'll

ДО поп ..... 
Да што санким. не еж ли по вtтъра,~ отговори му 

потаеннй сиромах сtллнин. Можи за един бога,т еtллнип 

да не Cl\ повtтъра, a~la :3[1. един сиромах СЖ, дtдо попе, ех

и пр'll-СЖ билtш. Не му стпга на еиромаха, дето чов'IIка СИ 
4 
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изгубва, а че п ло в'1>търа дn, харджи аа него! .Ама не ме 
прави, даl'овора, ceг,t .... 

Остnвъте, моля, то:зи разговор, Rа:за ПеТI\О. 3а нега 
п ctTHt МОЖ]f да се говори. 

3ашто саюtЮI да шу мжлчи, обади се сербесюtта Не
дtльчо от Iiьошето. Сиро~шхът н'Iша съ што Д'Вцата. си да. 

прtхрани и облtчи, HeJ\Ht съ што живитt си да ОТl'лtда, а че 

1I за ЛЖРТВИТ'В по вtтъра да харджъл трtбало. Вр'в добр'В, че 

ти дойде па уи да пи отвориш дума :за по 1'опа нешто! 3н[.(,

еш ли ти ПеТItО, че вж!! 01' онип 40 гротп, дето ка:захте, 

на сиромn,ха ~IY отимт тжи маЛItУ-ИО :I!а.ШУ) без да се узнае, 

оште 30 - 40 грошк за поп, :311. пцалт, за св1;шти, за 

просфора (литурил) идр.т. ~ .Ами алал дn, е 'гошt, Itой .11] 

гл'Вдn, нn, него. Трtба и за пр'Вд Вош да се споменува ду

ШЛ'fа на умр'влия НИ; n, пък да,ро'\! (бадлва) НИItОЙ не ти 

спомеНУва .... аъш М11IШр и ва щi!>д Вога да е .••. 
Стига-стига за това, пр'вкжсна го д'Вдо Столн. Itа:зваи 

ти Пе'гко, што ИСlшше да кажиlП по-напрЪш. 

дЯ ИСIШХ да ви Itажл, отговори Петко, IШК 400 гро

ша въ година'l'а отиват 'I'ЖП по в'Втъра, ако речем, .че 1О 
минn саде умират въ еJ!,юt годинn, отгор'В. Ами въ 1О го
Дини ОТГОР'В~-ОТИТlат, дето ште се реqи тжклу 4,000 гр. 

l\Iалку ли сж ва едно С'ВЛО 4,000 грошче'l'а~ обади се 

пак потаений СИРО~ШХ с'Вллнин. 

По-напр'Вш Нll'В пр'Всм'Втнахме, проджлжи ПеТКО,че 

въ с'Влото ни наи-маЛItу 20,000 грошл отиват у десет го

дини O'lTOpt тжи по в'В'гъра ва ПОМЯЮ1, за раздаВtLЧКII 

лр'Вз Духовден, прt:з ДВ'ВТ'В МЖРТВll сжботи И за варена 

лqеница пр'Вз n1НОГУ други пии за мжртви или за живи 

въ годинн/га. .11'0 ЩJИ '["S~Ш пари гyдe~!e и од'Вв:6 СПО)Iена

'fИ'l''В 4,000 грошя, ште видеме, че 24 - 25, ооо грошя 
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Ilашето С'БЛО хitрДЖИ 1'ЖЙ по в'.Бтъра на сtIШ десет rоДини 

саде :за еднп поляни. .А съ ТИЛ пари знаете .'lи I~ЮtВО 

У'JИлиште, It;IШII хубави работи можете си напра:ви въ Ct.10 '~ 
.А~ш въ ::J О, пъ 30 години О'l'ГОр'В lЮЛltУ пари би еж на

брал'В! подз'!; ыу дуыnтп дtдо Столн. Така-Т:lIШ, бай Пе'1'

1';0. По 2,500 грошл на годиНЖft се па,дат, дето нашето 

c'l\.:fO хаРДЖII по в'Втъра! I~tШТО штете го речи, ЮНt това не 

е маЛItу пари! Н,l,-съ О'1ИТ'В си ви,жда'l'е изв'!JJIНостта ни 

откъм тази стрпна CJItTKaTa е пр'Iщ оqит'в ви. 

",~ми :шаете ЛИ I{О.ШУ пftри тжu по вtтъра отиват на, 

с'l\Лото ви 3ft чюдо1'О го:зби, дето правс'ге по сфnдбйтt сиИ 

Ю1ва ПеТIЮ. Но 311. това и други некои таквис рабоТff. 

друг път неI\ога Illте си поприкажеме, ако обичлте. 

Вива-бива, Пеп{о, и:зговори Недtльчо 0'1' кьошето; а 

пък двоица, види се ерг'Вни хора, lЮИ1fО б'Вха с'Вдна.1t къде 

него, прибавиха: Хваналt c~ie да гл'вдаме CMtTf.a'l'a на, 

ижртв'tШКИ'l't гозби, нека епжршеме сега за Т'ВХ; аче друr 

път може~I поговори пы' ~!аЛItУ И за евадБИНСI{итt гоз6II. 

Ами кмк! и за свадбинскитt гозби трtбало да на

правеме cMt'I'lta! обади се j)Ш.'ШУ кое нас~!Ихнато, Iюе на

сжрдено дtдо поп.-Дето ште се реqи, ви't искате да си 

погрt6лпаме JIжртвитt, ка1'0 протестантит'В, a,~ без да се 

ра~щаде нештиqltО и друго за "Вог да прости '" . 
А бе дtдо попе, Itаза Петко, ft~Ia да не ми се сжр

ДШII, j'\!олл те .... 
Да не3!а право да ти се сжрди, изговориха си некол

цина 0'1' къде Нед'Вльчя. 

Нима Бог Illте прости ДУПШ1'а на Татка мн дп реч@;), 

заговори IШIt Петко, arto аа утр'в слtд OТlIYC HIt ЦJi·Рl:ша; 

шtllрава една l'оз6а на с'вллни1"В, ю(о донеса дв-В - три фу

Ц'hли вино' и се ОПИJjне ~!е хубавиqIшта~ а? дко да 61шн: 

http:�'����.1t
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'гака работа1't1, тогава всичrштt богати се въ ран ШТ6 

О'l'иваха ; зt1штото СИlIоветъ И~! и~ат съ ШТО да прават гоз

би и Г()ШТilват СИ'l'И'I"Б. 

АШ1 аа яе разбирам. ltaItB() хубаво е тоа пусто, да СII 

оставаме аде'l'итt. маа д1>до поп. Tattn ни СС нашло от 

Д'ВдИ'l''В, от с'гаро Bpt~!e, така трtба да пра,пе)!е и ниt, и 

свжршено. A'IHt харч ште ставало; ра:збира СС ште става. 

Ееее! бжлгарииът, [шо да да ~!y глtдаше на ТfilШИС 

тжнЕ.И дрtбни смtтки, той }!илиовер би станал до сега.

На т'взи си думи той се rI позас~[tн ~шлку. 

Аз ·не ои ltltзах да си OCTana~[e хубаОИ'l't адети. под

зt ~[y думата ПетtИ . .8.iJ с/о! ПО-Нl1прtш nll ка:шах, помниш 

ЛlI~ че ШJ'В бж.'JГllритt не трtба да се гнжсеме 01' бж.пар· 

ски,я си iник. от бжлгаРСlI.итt си хора, пtсни, ~[еДЖИII, 

(тлжки), в60ропе идр.т. И MtH от се сжрцс ~[и се ревни 

да си паве~lе старото, a~Ya онова, което е хубаво, а не и 

онова, Iюето е лошо. .м.ожиш ли ЮL<Нt ТИ, че се што е от 

старо nptMe останало, и хубfiВО е веч~ От старо Bpt~[e ни 

ОC'l'llнало да ntpBfiilIe, че KoraTO ГЖрШI, 1'0 е било, ,НtПlТО'l'О 

Сп. Илия: съ кучшгга, си 1'жрtшл по небото; от старо npt~!e 
ни останало )lД fI 'БрR1нrе на баен'/)'га и ~ШГIJП, да ntpna~[e 

Hfi ранни 'l'ал-аеN.ЛИ; С"НlOДIllНl, з)!'Jи,ове, върtЮ.1IЩИ идр. т. Е, 

Н,[Ш ште [{ажиш~ 'l'P'Ma ли сега да па:зеле. '1'рМа ли да 

B'hpHa:ue на ВСИЧКIf-еt бабини ДИВОТIIНU~ Старит']) ни Д:ВДIl 
нtкогаш-оее .еж 6юrt ИДОЛОl!01t.10ШШЦИ. Ако да бtше л,обрt, 
да се па:ш ПСliЧJiО Ш'l'е е 01' t'l'fipO вр'IИIе о(;'гаюtло, то :за

што ТИ!r сж оста.flП.ТВ старата си ИДОЛОПОI•.10НСIIа вЪра, Tfi 
еж зtлt ХРИСТJlЯПDt:а:га? д)ш Ю"ЖИ дъдо попе, право ли го
воря или He~ 

Не- не, баи Пе'I'КО, oтrOBoplf ИИ'l'РС чорбаджията. И 
ти СИ И~IaШ прано, ItMIt и ПОПЪ'f ПИ си има право~ .. 
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На 'l't :ш думи отгор'!; потасний еИ ]1 0:dАХ С'В.il;IIИН на

е~шхнато-'fЖЙ хвана да прапи итярет :аа Нсдt.1ЬЧЯ 3:Ъ Ми'г
:ре чорбfiджията; сътн'!; поприбра. се ма.'!Ч към вего, и хва

на да му Ш'вп'l'И на ухото: 

Вииш го ти гювендсто: и на Петка, II на попа r.1t
да }l,а наПрfiВИ l~tфit! и на Господа Бога се IlОК.1аня, и на 

дявола спtшти па.Ш: Г.1tда да пе се разпа,lИ съ пикого, 

глtда саде нему дп. му е д06рt; аМА мож,и .Ш И еднин и 

другий да ЮIа право, за него е се е,'[,но . Боа,е .1е Боже! 
n шшви хора Шlfi.'!О на света! ... 

Heiice, ОСТfiПИ да чюt)l, t.L1KBO друго lill:~Bn' ТОЙ, от

гопори :uy ш1>ПНИШIшта и Недt.1ЬЧО. 

До l\llT9 сс шtП'l'еха Т'БЗll Н'lш11'Н, Митре чор6аДЖИЯ'l'а 

пък си прод'Ьлжяпаше ,1,11. I'ОПОРИ: 

I.taltTO Ш'l'еш го речи, ажа ее шюто пеltа.tt ИДИ, впшто 

да. не се РfiздаВfi на погрtбяпапt, и.ш въ връме ва по· 

MeHYBaHt'l'O на м'Ьртъвцитъ, И.'IИ прtз МЖР'l'витt сж60ТИ. 
.който шш такат, нека ра:цава; КОНТО нема пыIt нека 

не рамавn,. 

Ама ако от ра:щаван'lпо помяна се проштават ду

ти'г'!;, 'l'рЪба всичкитt да раздават, каза Петко, както и 

всичкитt се ItръттаВЮlе, KoraTO се родеме. ПСИЧIШ'I"Ь се опt
Ba~le~ кoraTo улрtл, Ц ПСИЧIШ'l't се щшчеС'l'япаме. I~fil~ мо
жело да бх..де 'l'жi:i--на богатитt да и~! се проштам'l' ду

титt; а пък на сиромаси'!'t, заш'l'О'l'О He~[fiolt тюшт да раз

Дfiват помяна, да не им се проштапа'l'. 

Ж'жх! да МИ си жив Пе.тко, извика по'гаении сиромах 

сtлннин. OTl'Onopt're Ч де сега, аl\О MOJКeTe~ 

ДЖJJна!I 'гоа съ учени XOpfi ниt не можем И3.'ftзни на 

ГЛIIВII, и да ги хвавеме на AYMfiTa, каза ,1I,tдо поп. 
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Не е така - нс о , д'l;до попе, отговори )l,tAO Стоян. 
Ееее! колку УЧСЮI хора ЮПt, дето па 'l'IШ паСl),Т! Itа:З В1' ли 

чов'!н~ правото~ и учен да е 1I научен, той ее ште те хва

ни на дрш/га. НИ.llа ТИ пс върнаш, че без хесаu харджен'в 

о 6атаLИИЛЖ[(', a~ Дъдо пиопе ! Пстко НИ говори лногу ху

бави раБОТII, юш разбеРl1 ти това; а:з II па сам']) СЫI ти 
казвал, ш\ сега и пр'вд веиЧ!Ш'l"В ШТС тll l(,ЮIШ. 

А. i!Ш 	 lta!ШО хубаво о ТОй, IlОШIШl да не се раздавало ! 

навню), сърдито д-Вдо поп и ес пр1шл;, рсти, lШТО искаше да 

покажи съ 'l'ОШI, че нему ыу еж ЧЮДНИ Jl ПР'ВЧЮДНU тt:ш 

работи, и Вог да паэи гьоа 0'1' таквис НСJПта. 

Помяна да не се ра:щаВI1ЛО! повтори сърдито д'l>до 

поп' Ами каI,ЖВ по~шн 'l'огава Ш'l'С Iншме ни'l; за СВОП'l"Б сп 

У~Iр'Б.'1П TaTJ~OBC и ~ШЙ1-Ш~ 

TI1I,a - ТilfШ, пода'l; му ду)шта едип от ГЪРI,ошшс[,итt 

чорбl\.ДЖИИ. Въ цжртша, [(огато СПOL\lеНУВtt поuът , л се чюt, 

я НС се чюt ш[сто нас уырtJlПЯ; а пък съ раздава lШi1та 

всичкIIТ-В штс го спомнат 11 "Вог да го иРОСТII" ште кажят. 

На това OTгopt Ш) лема Ш'l'О да ви кажя, О'l'l'ОВОрИ: 

Шl Петко. Да се споле!iУВ:' ЧОВ'БК и слtд СЛЪР'l'та !IY ду

ри, това е MHOl'Y хубаво неш'l'О; а~ш да И~Iа :Jашто да сс 

Gпоыенува. НЮ[il ди Госиод ШТО llРОСТИ ДУШlIl'/l, на д'вда 

ми Транш", [шо 50 - 60 души си похапнат и ПОПИЙЮ1.т, II 
Б,ажлт CtTHt "Вог да го простп" ~ НаИC'l'lIнна 50-60 ду
ши ште чюлт за ИllСТО "дtдо ТраIIН", некои старци , I~ОИ

то ГО IIО?'ЮllШТ, ште CII СUО)Шl1'l' аа пего; но ка.lша фамда 

от всичко '1'0вa.~ Пък И да се СИО}IеНУВl1 И1Vето ~!Y, ште сс 

СIIомспува до тогава , до ког3.1'О се дава ПО~IЯна за него, 

до когато IIшt п.охаIIБанt и !IOсжрбванt; нема.Ш IIOмяна~ 

не}[3. и споменвавt, - Ш'l'е го забрават, и не ште да знаят 

поне, че ЮШJО некогаш на света некой си AtAO Тралн. 
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ЕаЖIl ми сега дъдо IIOIIC, не ште е ли по в'IYгъра ОТИШЪJI 

харлжът , дето на TO.H~ye пъти сж го праВlfлt синове'l't му 

и фнуциl'Ъ за ПО~IЯШl 110 AtAa МИ? 
Попът i3<lМЖ.iШllа и глш не ~IОЖИ да мжn на т'взи 

Пе'l'КОllИ ДYMll. 

Е' ей ~ I1бам учение-учение! И:3ВИlt3. от кьошето Нсдtль
чо. Показва шу ш), човtltа гд'в е lIС 'fИЮl'га, I{Oe е право и 

ме криво, l~a'ro ДВЪ и дв'В-че'l'ИРИ. :и сл:1пrий, и НI1.i1-бу
даЛi};г:t дури ~!ожи да разберu, ГДЪ е I1С'fИЮtта, [,огато пр:t

во си говори УЧ(JНИЙ qОВ'БI~! -Ей еtллнп! Слушлi1'ге ille мене: 
~T Ka~IeH, О'Г вода д:t му Ha3ItpcMe члре'l'О, aM:t Д,t си на

право~[е едно бжлгаРСl;'О УЧИЛИШ'l'е, да си ХВiше3IО един учи

тел, да БИ И:3УЧЮIС и ниt дtца'fа! .... 
А.)ш нали 311. това и сме се збралt IIрИ Петка вой 

път, JHIBa дъдо Столн. Ште IIoгoBopeble и :3а.... 
lVIоля ТС, дtдо Стояие, прtкжсна го Петко, дай ми 

да си довжршя думитъ. Ая имах оште д:t ви говора по

Н:tIIрtш , IIЪБ. и едао МНОГУ хубаво нешто 31IIСДЪХ: да ви 

каЖJI. 

Тжli 	ли? .Ай да те видем:е orol'ac, l.аза дъдо Столн. 
Еато чюха 'fOBll О'Г ПеТli.а, всичкитt сълJШИ, дури И 

ДЪДО иоп, си В'l'рtНЧIIха очитъ на него и радостно некак 

.се заСЛУШJIха и хванаха да чtкаl', какво ли хубаво пешто 

имал 	да ЮI ка·ЖII. 

Да речем, че YTpt е Духовден, захвана да говори 

Петко. Саде за едни бардачета и сто~ши,дето се раздават, 
rнtай-малку ио _20 IIари на кжшта )I,I1. отидат, 75 rрОШII 
ште похарджи сtлото НИ. Да хванеме ctTHt, чесtка една 
и.жшта за IIомяна-к.урбан ИЛIl мазни:к, 'хлtб, сутлияч, СИ
редt, вино идр.т. што похарджи YTpt еДНОI:\ЪРЗ друго най
малку ПО 6 грошл. А. 15 О кжшти по 6 гр. прават тжк.

-' , 

\
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да си довжршя думитъ. Ая имах оште д:t ви говора по

Н:tIIрtш , IIЪБ. и едао МНОГУ хубаво нешто 31IIСДЪХ: да ви 

каЖJI. 

Тжli 	ли? .Ай да те видем:е orol'ac, l.аза дъдо Столн. 
Еато чюха 'fOBll О'Г ПеТli.а, всичкитt сълJШИ, дури И 

ДЪДО иоп, си В'l'рtНЧIIха очитъ на него и радостно некак 

.се заСЛУШJIха и хванаха да чtкаl', какво ли хубаво пешто 

имал 	да ЮI ка·ЖII. 

Да речем, че YTpt е Духовден, захвана да говори 

Петко. Саде за едни бардачета и сто~ши,дето се раздават, 
rнtай-малку ио _20 IIари на кжшта )I,I1. отидат, 75 rрОШII 
ште похарджи сtлото НИ. Да хванеме ctTHt, чесtка една 
и.жшта за IIомяна-к.урбан ИЛIl мазни:к, 'хлtб, сутлияч, СИ
редt, вино идр.т. што похарджи YTpt еДНОI:\ЪРЗ друго най
малку ПО 6 грошл. А. 15 О кжшти по 6 гр. прават тжк.

-' , 

\
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:му 900 гр,; 11, ако гудеме и 75-те гротя за бардачета1 
дето lta3ltпе, туку г."i1>да.m стават 1,000 гр. А как мис

лете, малftу .Ш еж 1,000 ГРОlllЧе'га ' Зlt едно С'~ЛО, тжй по \ 
в1>търа да ОТИ;I,а1'~ Да речем сега, че с1>.'10ТО ни се згово

ри, штото вая година да нема полнна (дужбина) на Ду

ховден, - да се направи Духовден вой път саде съ въ цжр

ква отивван1> и пченица раздаван1>; а пък паРИ'l'1> (по mec'l' и по
довин гротя), които тте похарджете C1>IblL една . ltжшта за 

помяна и бардаче'l'а, да ги донесм' всичк,ит1> на питрупа въ. 

цж.рква; а че съ тtзи 1,000 гр., които се наберат, да се 

купат неколку уврата нив1> за училиmтето ви или 311, си

РОМlIсит1> ви въ с1>до, които си н1>МIl 'Г нив1>. ltаж1>'l'е ми се

1'11., кое ште uжде по-умно, по - файделия, по - за "Вог да 

прости;'; кога Вог по - ште прос'l'И душит1> на умр1>.1IИт1; 

ви: ако т1>зи 1,000 грошя за помяна утр1> въ един-два 

ЧJIса отгор1> ги испоядат и испопият, или ако от т1>х ви

ДItТ некой хаир било д1>цата ви въ УЧИ.шштето, било сиро
масит1> въ с-1>дото ви~ 

Така -така Петко, весело - веседо навика д1>до Стонн. 
дай сега. HIt това O'lTOp1>, да се наппеме по едно впно за 
твоето здраn1> п за всички ония, копто му МИС.IЯТ И 311,.'1.1>
гат за 'l'аквис добри РItUОТИ. · 

В1>рвай Петко, като балсам на сж.рцето, ми падат 
всичкит1> ти думи, каза д1>до Стоян, сл:1>д като се напиха. 

Аз и други учени хора еъм сдушял да приказват, ама по
вечето 0'1' т1>х иди хитра-та гл1>да'г да излж.ЖJIТ проститt: 

за нешто, или надуто се дж.jЖJIТ; пък И не отварят разго

вор за таквис добри ctлски работи, бе! 

Ч1>каit 1I.1>до Столне, белким оште има да ни говери 
по това нешто Петко, обал,И се доста зам:ислено-тжй потае
вий сиромах сiJЛJJRИИ. 
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1'11 /1. ОНесм' ВСН чкитt на питрупа въ 

11 .\ /11 '11/1, '1 'fI \ ~I:HI 1,000 Гр., I,ОИТО се Rllбера1', да се 

" .' " '1'1' III Щ()JlI ~ У )'lIj)/t'l'a Нlшt за УlJюrиштето ви или за ои
(lli~l:tj ', II'I " /) Uil въ с1!до, които еи HtMltT нив:/>. н,ажt'l'е ми се

I'IL , "ос Ш'I'е бжде по-умно, по - файделия, по - за "Bor да 
IJРОС'l'И·'; кога Bor по - Ш'l'е прости душитt на умрt.'!ИТ'S 
ви: ако тtзи 1,000 г})ошя за помяна утр1l въ един-дв& 
члеа о'гтор'!; ти испоядат и лсполият, или ако от Ttx ви
дат некой хаир било д1щn.та ви въ УЧи.'Шштето, било сиро
маситt въ ct.'!OTO ви~ 

Така - Tar~a Петко, весело - весе.10 lIзвика дtдо Стоян. 
Дай сега. на това OTTOpt, да се наппеме по едно вино за 
1'воето здрапt и за всички онил, които JIY МИСЛЯТ И за.'I1;

гат за 'гаквис добри работи. 


BtpBltll Петко, като балсам на сжрцето, ми падат 
ВСИЧКИ'1't ти думи, Кltза дtдо Стоян, сдtд като се напиха.. 
Аз и друти учени хора съм СЛУШJJЛ да приказват, Mla по
вечето 0'1' Ttx или хитра-та глtда'г да излж,ЖJlТ проститt 
за неш'го, ИЛИ надуто се дж.;ж-лт; иък И не отварят разго
вор за таквис добри сtлски работи, бе! 

Чtкаif дtдо Стояне, бедким оште има да ни говери 
по това нешто Петко, обап,И се доста замислено-тж,й потае
ВИЙ сиромах сt.IJННИН. 
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Не помня, КОЙ ми е казвал, зt Дlt говори Петко, Ч6 

) Витоля .... 
сд11,11,0 Стояне, К:LЖП ми з[1, МЛ Витоля l'ОВОрП бай 

Пе'пи), попита шеПRИШltа-та едно петнайсет-годишно момче. 

Нима ли не си чювал от дtда еи Миленко за Вито

дята, или МlIнастир, каюо л ШLзват по турски~ Той, син

ко, е КОДЖЯ ВЮIлетски ТРГОВСltи и твжрдt хубав откъм 

Mllory C'l'paHH за бжлгаритt rpaд у Македониятlt нп: там 6 

1l,жIlы.\.'l' на бж.паРШ'I' инаТIt по впя страни, отговори му 
дt,Л.О Столн , 

Та ви к1tЗМЯ, зt пак да говори Петко, че у ВИ'ГО

ля и пчеНИЦIIТ1t билtnl, която я носелt въ цжрква по бжл

гарскил HII адет, било за умрtди, било за живи, неварена 

я носелt; а че сл'вд като я оп1;е попът, л турва.лt въ един 

ха~!бар, парочито при цжрквата Ta~[ напра,вен. Чюдо жито, 

}Ш е ка,звал, се набирало по този начин въ хамбltра; и 

'гова жито С'ВТН'!; ro раздавалt на най-сиромаситt пъ града. 

Виит ТИ У~!RИ хора! подзt му думпта )Т,tдо Стоян. 

Чюдно МИ е, как аз да не сы[ чюл за ТОВIL нсш'Го! Чюхте 

ли сtдяпи~ Нс знам ка го Ю1J\!ирате вйt товн, нешто, а 

ltOлку'го за мене, лtба ми, многу ми се аресва, и за м:по

ry хубава и УМНIL работа ми ее вижда. Што иислиш 'ги' 

дtдо попе? l\itп ЮI се чини, че нема кжшта въ наше ct
ло, която да не свари завъ цжpKВlL, кога за живи, к,ога за 

умрtли, на~-:малк.у по 6 -7 оки жито въ ГОДlшата; а пък 

150 кжш'гп по 7 оки прават.... колку прават, бай Петка. 
ХВ[1,наха ВСИЧItитt д[1, CilltTRT: 1ОО кжшти по 7 оки.. 

прават 700 оки, и 50 ККПIти ПО 7 ОItИ прават 350 ОIШ'. r 

Дето ште се рtЧLI, всичко - всичко се набира 1,050 
оки пченица въ ГОllинаТfI, каза дtдо Столп... 

Или ако л обжрнем на кила 0'Г по 40 оки ctKo e]I; 
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по, прибави ПеТi,О, IШТО з13 ~!О.'lива еи:за шt l,нига да 

направи (ш1>ТI,а, .. " ште ее наберат повече 0'1' 26 [(,ИЛ:L 

пченица. 

Ами въ 1О години отгор1> 1,0.llЧ lШ!Ia ште се набе

рат! ... изговори зачюдено-тжi1 Недt.1ЬЧО. 

Е'ссга, каж13те ИИ МОЛЛ, подхвана си ПеТl,О: кое е 

по-умно, по-в'врно I! по-пра,во; 1,0rH Бог по-ште ни дади 

ядравt и по - Ш'l'е прости ДУШИ1't на ргр1>лит'в пп: t.оГП:Го 

26 ltfl.iHt пчеиица се ИСПОffдва1' от сити хора и се испорон

ваТ' по ЗeJ!ЛТН за ЦЪРКОВСIШТ13 I{ОIИШIШ, или I(OraTO ТИЛ се 

ра:щадат на иай-сироыаСИ1't ии въ С'hло~ 

Ама ИДИ сега, та не прави сыътка за таlШИС едни 

работи! ядосано IIзвика дъдо Стоан, като со ПЮItсти l\Iалку 

JI от ы1;стото СИ дури. 

А път. потаений спро~шх с13л ,янин хвана да си КЛI1ТИ 

i'.!шватн, ПОПРllбра се C13THt I{ЫI НедtЛЬЧII и мза ыу на 

ухото: 

(Боже ле Боже! какви хубави работи Иi\ШЛО да пра

Be~le! а пък ниt, КI1ТО слtпи, не lI!Ожеи да ВИДIШС дури Л 

онова, което с лошо за нас! и на ум не ии идва за та1\.

вис едни иеШТI1). 

Недtльчо, на мъсто да отговори иа потаеНИII СИРО~Iах 

сtлянин, зt да пита lLtlLa ПОllа: 

Е, lLtlLo попе, што си се 3It'\шс.'lил~ I{a ги намираш 

<J'И тtзи С~It'l.'I\И~ AptcBaT ли ТИ се тебt тt:ш работи~ Има 

.ЛИ тук нешто грtшио ИЛII нехристиянско~ 

Не, аз не съм :зюшслен, отгов_ори: дъдо 1l01l; аа саде 

~ЛУШЮI, да вида, къдiэ ште я исItарате наЙ-наеtтнt. 

Д13до llolle! ШТО е това ОТ тебе~ юзвика дiэдо Столн. 

Нима ЛИ тебt не ти се аресва да ПО:!lага~Iе, да глtдаме за 

,сиромаситt и У~!J:лиштето си въ сtло? 
, . 
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Кой ТИ [\аза, че пе ми се арес,ва?: отговори д1>до ПОll~ 
И един най - будала сtля.юш да ПОIшта,ш, II ТОЙ ште ти 

IыtЖll, че I\О:ШУ'l'О 110 - ес подд)&ржлт и llо-еи 1l01la.гат един 

друrШIУ еи е'ВДЯНllт1>, ТОЛl{ус по-чбаво е. 
ТОl'ас, заШ'l'О по - напр1>ш казваше, че не било хубаво 

да го събираые 3!t С:НР01шс.:Н'1"h и УЧИЛИШ'l'е'l'О си он:зп харч, 

11.01'0'1'0 прапеые 110 помяни, И ни сс ПО}1,ешшаш неюш, 1\'1\'1'0 
Еа,зваш, "да си вид1>л къде ште сле л ИСI'ёарва JТБ найнасt

'шв"? оба,ди се Нед'tльчо. 

:мжыюI .... 
На i\l'BCTO поп!t :замжш{а неШ'l' О да мжи l\IIITpe чор

баджията, а,3111 Петко то прtкжсна, не Ч даде да 1'0BOjНI 

и раепалено-тJb,Й зt да Ш[ lШ3М: 

Тако ми ЛМ! ЛНОl'У ThIИ е чюдно lIItH, I,Юi 'I'ЖЙ СЛt

llaTa се П})IlДЖРЖЯ'l' некои от веичкИ1"В НИ стари адети! 
Ала лоши билt нокои от T'hx, аыа H!tbltCTO 'f13x :ножело lL!t 
се направи иекое добро на с,иро~шситt и училиштето Ш\I, 

на това ТИЯ не j)IY глtд!tТ. М'Вн ЮI е i\lНОГУ ЖffЛ за 'гебе, 
дъдо ПОllе, като виждам, че се инаетиш TJHI, TlLtTO не да 

се Jrnае'l'И, а да 1l0д~!Огва човtк, трЪба. Аа те оБИЧЯ!iI д'в
до попе, .заштот<1 си съ добро сжрце чов13t.; та llоради то

ва и ЯД lrIе е, IШТО те виждал, че с1'о!пп :за таквис едни 

р!tзвали - Бжшта адети въ СЪ:10ТО ни. Мислиш ли ТИ,' бе 
дtдо llопе, че аз искам лошото на съсtЛffНИТ13 си, ЮlТО 

ви казвам Т'Б3И нешта'~ Да не иска да стана'т некои добра 

работи въ сtлото ни лоший човtк, нейсе-не; а~ш ти бе 
AtlLo ПОll Вжлко да не искаш~.... А~ш дп, не ми се сжр

ДИШ, дето ти говора таквис нешта. 3Ha~1 ти 11,3 та6иtта, 
та ПОр:tДИ 'това и така на-очи ти говоря. По другитt стра

ни знаеш ЛИ, КОIШУ ПОД~ШГI1Т 1l01l0BeTt, Itогато дойди ptlI, 
за таквис едни добри работи ДI1 станат въ СЪ:10ТО им~ 
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по, прибави ПеТi,О, IШТО з13 ~!О.'lива еи:за шt l,нига да 

направи (ш1>ТI,а, .. " ште ее наберат повече 0'1' 26 [(,ИЛ:L 

пченица. 

Ами въ 1О години отгор1> 1,0.llЧ lШ!Ia ште се набе

рат! ... изговори зачюдено-тжi1 Недt.1ЬЧО. 

Е'ссга, каж13те ИИ МОЛЛ, подхвана си ПеТl,О: кое е 

по-умно, по-в'врно I! по-пра,во; 1,0rH Бог по-ште ни дади 

ядравt и по - Ш'l'е прости ДУШИ1't на ргр1>лит'в пп: t.оГП:Го 

26 ltfl.iHt пчеиица се ИСПОffдва1' от сити хора и се испорон

ваТ' по ЗeJ!ЛТН за ЦЪРКОВСIШТ13 I{ОIИШIШ, или I(OraTO ТИЛ се 

ра:щадат на иай-сироыаСИ1't ии въ С'hло~ 

Ама ИДИ сега, та не прави сыътка за таlШИС едни 

работи! ядосано IIзвика дъдо Стоан, като со ПЮItсти l\Iалку 

JI от ы1;стото СИ дури. 

А път. потаений спро~шх с13л ,янин хвана да си КЛI1ТИ 

i'.!шватн, ПОПРllбра се C13THt I{ЫI НедtЛЬЧII и мза ыу на 

ухото: 

(Боже ле Боже! какви хубави работи Иi\ШЛО да пра

Be~le! а пък ниt, КI1ТО слtпи, не lI!Ожеи да ВИДIШС дури Л 

онова, което с лошо за нас! и на ум не ии идва за та1\.

вис едни иеШТI1). 

Недtльчо, на мъсто да отговори иа потаеНИII СИРО~Iах 

сtлянин, зt да пита lLtlLa ПОllа: 

Е, lLtlLo попе, што си се 3It'\шс.'lил~ I{a ги намираш 

<J'И тtзи С~It'l.'I\И~ AptcBaT ли ТИ се тебt тt:ш работи~ Има 

.ЛИ тук нешто грtшио ИЛII нехристиянско~ 

Не, аз не съм :зюшслен, отгов_ори: дъдо 1l01l; аа саде 

~ЛУШЮI, да вида, къдiэ ште я исItарате наЙ-наеtтнt. 

Д13до llolle! ШТО е това ОТ тебе~ юзвика дiэдо Столн. 

Нима ЛИ тебt не ти се аресва да ПО:!lага~Iе, да глtдаме за 

,сиромаситt и У~!J:лиштето си въ сtло? 
, . 
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Кой ТИ [\аза, че пе ми се арес,ва?: отговори д1>до ПОll~ 
И един най - будала сtля.юш да ПОIшта,ш, II ТОЙ ште ти 

IыtЖll, че I\О:ШУ'l'О 110 - ес подд)&ржлт и llо-еи 1l01la.гат един 

друrШIУ еи е'ВДЯНllт1>, ТОЛl{ус по-чбаво е. 
ТОl'ас, заШ'l'О по - напр1>ш казваше, че не било хубаво 

да го събираые 3!t С:НР01шс.:Н'1"h и УЧИЛИШ'l'е'l'О си он:зп харч, 

11.01'0'1'0 прапеые 110 помяни, И ни сс ПО}1,ешшаш неюш, 1\'1\'1'0 
Еа,зваш, "да си вид1>л къде ште сле л ИСI'ёарва JТБ найнасt

'шв"? оба,ди се Нед'tльчо. 

:мжыюI .... 
На i\l'BCTO поп!t :замжш{а неШ'l' О да мжи l\IIITpe чор

баджията, а,3111 Петко то прtкжсна, не Ч даде да 1'0BOjНI 

и раепалено-тJb,Й зt да Ш[ lШ3М: 

Тако ми ЛМ! ЛНОl'У ThIИ е чюдно lIItH, I,Юi 'I'ЖЙ СЛt

llaTa се П})IlДЖРЖЯ'l' некои от веичкИ1"В НИ стари адети! 
Ала лоши билt нокои от T'hx, аыа H!tbltCTO 'f13x :ножело lL!t 
се направи иекое добро на с,иро~шситt и училиштето Ш\I, 

на това ТИЯ не j)IY глtд!tТ. М'Вн ЮI е i\lНОГУ ЖffЛ за 'гебе, 
дъдо ПОllе, като виждам, че се инаетиш TJHI, TlLtTO не да 

се Jrnае'l'И, а да 1l0д~!Огва човtк, трЪба. Аа те оБИЧЯ!iI д'в
до попе, .заштот<1 си съ добро сжрце чов13t.; та llоради то

ва и ЯД lrIе е, IШТО те виждал, че с1'о!пп :за таквис едни 

р!tзвали - Бжшта адети въ СЪ:10ТО ни. Мислиш ли ТИ,' бе 
дtдо llопе, че аз искам лошото на съсtЛffНИТ13 си, ЮlТО 
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та ПОр:tДИ 'това и така на-очи ти говоря. По другитt стра
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за таквис едни добри работи ДI1 станат въ СЪ:10ТО им~ 
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3нnеш .Ш ти, че у Галиция, въ Авс,трииската цаРШТИНIt, 
украинскитt попове сж направилt, штото.. .. 

Itакви сж тия украински попове~ попита дtдо поп. 
Сиреч поповет'!! на JТкраинския или Иалоруския на

РОД, отговори Петко. А. УltР:ШНСIШЙ народ е сжшто тжjf, 

като наший, един цtл славянеrш народ. Той е от 15 МИЛИОНlt 
народ и живtе по Южната ПО.'IOвина на Русия, а шш до 3 
:милиона 0'1' него, които живtят У Галиция въ Австрийска
та цаРШ1'ина, Kar'TO ви ка.:зах. 

А че Ш'!,О искаше да IIИ расr{ажиm за УКРIШНСIШ'l''l; 
ПОllове~ ПОПИТtt дtдо Стоян. 

Исках да ви кажи, подхвана Петио, че украинскитt 
попове у Галиция еж напра.вилt, штото сtллни'гt им J/.a не 
ее пилват веч. д.)ш К3 к, ште попитате. - Да еве Ю}.К: :Зи

ма..'!'" ТНI клt'ГВIt от ВСИЧIШТ'В сt.'IЯНИ въ ЦЖРltва npta некой 
rO.:ItM нраздник, че He)ra ,'[,n се пилнат веч; поелt, за да се 
помпи ОШ'I'е по - добрt Rлtтвата ИМ, написвалt я съ едри 
букви на. два-три ГО.1tеми джрвени и.уи желtзни I{ръстове, 
нарочпто за това направени; а чс от тtзи кръстове заби

na.lt ctTH'l; край сtлото ШI по един въ земята на най
голtМИ'Г'l; ПЖ'l' lIшта, lЮЛТО вода 'г въ et.'lOTO им: тжй штото 
RОЛЧЮI минат lliшрай кръстовет] uидо тия самичrш, Gило 

с'.влянитt от другитt сtла, да си сломнува'l' за дадената 
им клtтва--да не се пиянат! 

Е' е. ПС'ГIЮ-Петко! Не знаеш 'ГИ, как и аз съм рабо
тал за доброто на сtляпитt си, iШШТОТО скоро си доmьд 
от чюжбипа! нажялено-тжй кааа д1lдо поп. Попитай сtлл
питt, а че тия ште ти R&iltят до колку съм ПОД:dогпа.lJ 
аа за бждгарсrш да се nte въ цжрква, за гжрцrШff дас
кал Аа се очисти от сtлото ни и, за бжлгарско да стани 
по НRпrИJlСКО. 
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Внам аз, че многу си поДмогвал ти за тt:ш нешт:! , 
и това ти прави чест, пък и MHory похвално е за тебе, 

~тговори му Петко. Но я кажи ми под~roгвалt ли еж тжi{ 

и всичкит1> други ПОIIове по нашинеко за бжлгарското~ а 

не бива ли и за други добри работи да се ПОДМRга?Што 
еанким, не го имаш ли ти за добро и ~lПory добро нешто 

това, дето да се отучятъ сtлянитt пи от да харджят по 

в1>търа паричrштt си 3.'1, ТltItвис едни МЖр'l'веmки гозби~ 

Бога ми! аз не знах вече, што да ти отговарям, ка

за му дtдо ПОII. 

Не, аз ште вж попитю! друго едно неш'l'О, ПО,!lзt ду

~laTa Петко. Ако да бtше бсздруго всч потрtбно да се 

харджи, да се раздава помяна за ДУШИ'l't на у~rрtЛИ'I't; 

3RШ'1'0 джяюнr не ее прави този адет и по всичкитt 

градове ~ Малку ли l'радове ИDIa по Българията ни, 

коитО не прават ТRКВИС IIОJ\!ЯНИ за душитt на YMpt
литt си~ НЮIfi. ли сtлянитt сж по - грtmни от граж

данитt; а че, за да. мож}[т отиди пъ рая, 'l'рt6ало, слtд 

като ущщт, да се харджи по т'ьх! и за ТШТПIO~-3а .пденt 

JI писнt саде! .... 
Ха -ха-ха -хаа ....! сс и:зс)['ьяха неколцина 0'1' къде Не

дtл.ьчя на това o'rropt, а един от Ttx и си пробърGори 

uилtJ!: 

(3нае}! - знаем ни 'ь, lЮИ по - съ права дуmя и по - съ 

добро сжрце с ;;;: С'В.1ffЮ!'l't ли, мито съ ПО'l'tt на челото си 

искарват хлtба, или ония ~Ш ти хитри граж.да.ни, КОИ'l'О 

:за RИШ'l'О го HeMa'l' да И3ЛЖЖЛ'l' простил, дtt му втикнат и 

н~й-rШЛШШfi'1'а стока, и съ четири очи l'дtда'1', ако да мо

. жп, и на парата пара. да спеч'ьлл'l' 0'1' онова, што l1рода

)3а.т на други'!'t)! 
А~ш заmто джлнам, саде слtд като у}!ри човtк. TP'l;
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Ча..'IО д11, се ра3Дава, nO)lяна. за ДУШЯ1'а. ~IY~ проджлжп Пст

1\0. А)IИ не БИВ,"L ЛП онова, l~Oe'fO се похарджп 1I0ДИр СМЪРТ

. та му, да се исхаРДЖlI до 1,11.'1'0 СИ е ош'ге той жавъ~ Ни

гд'!; въ еваНl'е.шеII'О Иисус ХРИСТОС не е мзал, ДI), се раз

Д11,ва ПОlliЯН11, подпр СЯЪр 'l"l'а. па. чов'1н~а, а ШtошtКИ-Н<t 

многу MtCT11, TOi1 е споменвал, 1\'1.1tЪ 'J'рtб11, чов1н~ д11, Д11,ва 

н11, СИРО)lаспт'.8, KaTt тpMI1. Д/1. прави добро п11, ДРугптt, до 

като СП е · оште жпв. И што С11,нrшм, ~шслете ли виt, че е 

некал Бог - знай IШКВ11, 'I"ВЖк.11, 1)11,бота да се сговори и н11,

прави едип з,'\,РОlt за по топа нешто сtлото ви~ 

Rакжв аговор, и Ю1I,л;.в заРОli. можи да Н11,праПll по 

[гова нетпто Ct.101'O Hn~ бжр:зо-U;.~рао IЮПИТ11, потаений Itиро

мах сt;'НIНИН, като се помtсти от :utCTOTO си и хвана да 

сtди на J\олtШt. }IО.IЯ те, кажи Петко-кажи, а,ко ЮШ, И 

ТУК непт1'О си тжй-зараБО'l'а, да ни IШЖИШ.. 
C.1YIIНIi1 бае.... Жх! прошт3.ва,n, че не анм! Ю\'к ти е 

иМето.... - Пе'l' I\О нс 6 '.8ше си оште иаГОВОIШ.1 ДУ~IИ'l't, а пък 

пеКО.щипа ОТltъ:r,е Недt.lЬЧИ ТУ1'ILl.СИ един подир друг иави

каха: 3.штан, 3.1атан Ч е името. 

Тогас ПеТJi,О подаt ДРI11'Г1t СИ. Слутяй бай 3латапе~ 

И беа д11, ме :UО.lИШ 'l'II~ аа ште ви Ю1ЖЛ онова, което)1И 
е по сжрцето, ),оето с право и ХУО11,во :311, пас. Иска ли му 

човtl~ доброто HIL ДРУГИII~ пикогn, не 'l'ptOlL Дi!' ПР'~~lжДltв11" 

коГ!\то види, че той се джжи въ неш'го си. А~lIL штtл да 

ми се рnасжрди, :uа.ШУ ми е грижл м'.8п 311, това. УИПИЙ 

човtк. не да му се Рl1асжрди, ами и благодареп тте му 

бжде оште, tl·Ii.O друruй му Ю1ЖИ па што се той ЛЖЖИ, ИДI[ 
кое е право'I'О 11 кое l,РПВОТО. -Да ви кажл сега, за кuкжв. 

:Е'ОВОР И aapOl' аа одtВБ ВИ 3ttr11,TR11,X. Ниt бtхме прtс

мtтнаЛ 'Б, че наЙ-:uа.шу 4:0 грошл харч отива за едип УМ

рtл човtк :заедно съ погрt6ВiLН'БТО н СIIомепван'.8то му нъ 
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три години OTГOpt. Но шщ богnl'И с'Б.lлпи, KOII'l'O сnде па· 

едно погрМванt може би похаIJДжва'гъ повече О'Г 100
200 1'рошл, И пада.lИ 1ОО грошл им С'l'пгвu 'г 31), спомеНИ'l".&. 

му, копто прnва"Г с'Б'l'нt. Е' сега, наМ'БСТО да. се исхард

жлт подир смър 'г'г11, шt чов:В1t11, 1'ЖИ по в-Бтъра т-Б :ш 200
300 грошл, пе е ли 'l'рИСТiL Kn:I'1t IIО- добр-В да се исхар

джл'Г тил пр'tди с:uъргга MY~ нс е ли трпстn ката по

добр'в JJ оште прtв живота сн той да ги подари т-Бзи пn

ри па уqплиштс'го, и.ш ПЪК нам'вето па.ри, да. lIУПОДnРИ' 

неl~ОЛ нпвn, неlие ЛО:3 'Б ИЛИ лиRitд11, от едип - два yBpaTa~ 
Д":ВДО поп Юliшашс, че TpMa.lO да се раадавn ПОlIлна, за

Ш1'ОТО тжй ви ОСТitЮ1ЛО ОТ старо Вр'Бме, 3ilШТОТО адет ви 

било да давате по)[яп11, ;Ш умр'1,литi си. Ами В<1ШТО саюшя, 

не бпва ли и ви-В да 1'0 надравете адет 311 своето еп сим

СИЛ'Б ПЪК, ШТО'!'О с1нш един ГО.1l-Б~1 чов1и., 1,11,1'0 у)шра, да. 

остава по нешто еп ап. (Ш01!ен~ богат ИТ'), по некой МЮЛЬК,. 

1l0-неjJогатит1; пыl~ по пеlИЛ l~paBa. овц11, и.ш тюе~ Поми

С.'l-Бте сисаМИ<JIШ сега колку МЮJ1ыt, колку гов 'JЩ<1" КОЛIi.У 

пари ште сс Н11,бера.'l' :~a. УЧИЛИШ'l'е'fО ви въ 10 - 20 годи
ни OTrOpt, !шо се заречете и го наПР11,вете адет това пет

то въ сiЛО1'0 си~ ltой ги е папрft.ВИЛ а.ДС1'итt~-Пак хора,

3!tреклt сж се некогаш за пеmто, и станало адет. Тогас, 

зашто и ви-Б да. не можете се заречи, да не 3IOжете си на

npn'BII ТflДЖВ едип aдeT~ 3e~leore пр-Бд очи, братя с-БJЯПИ, и 

воа неШ'fО, че сл'}'д 5 - 6 години за вашето с'},ло ште вп 

AO'l'pMa'l', а. ко д-БцаТiL ви :{-Бмnт да се учят доuр-в, не едии 

а дв11, ГlИтеЛJI, и не Щll,е учители, 11,)[и и некол учителка, 

за дtВОЙIШ'l"Б ви. Послi, ако искате доВЦ'1.та ви да на.

пр1Jдв:tТ lJЪ учението, а не саде да се см1зта, че на учпли

ште ходат, 'l'р 'llбn)f по-доБРИЧIШ УЧllтел да си хвнштате; 1\. 

пък по-доброто, както :1иnе'l'е, с'1; когаш и 110-СКА~ПО си uива~ 
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Е' сега, от къдъ мислете да пскарВILте ви1> С 'Бка една го
дина по ТОЛ:КУС пари аа учители и учи'гедкtl.~ Нс 1,БОО 

грошя, както мп казахте, ами и 5, ООО грошя въ годинtl.Тil 

да има чист доход ЦЖРЬ:Вtl.l'а пп, паr. ману ште ви 6ж

даl', Бжлгарското учение не е JШТО чюжо1'О, r,/И'о гжрцк.ото 
"учи-учп-тиква БУЧII", ШТОТО Ц'БЛИ ГОДИНlI да се учиш, 
и ншига да H~ се изучиш. RartTt! за едно дf;те, колкуто 

по-расти тоа, толкус повече хаРДж-ове го хпаштат TaTKtl 
.му за него; така е и за училиштето ви, колкуто uо-rпте сс 

И3УЧВtl.'г дfЩIИ' ,l ви, толкус повече Хtlрджове ште трМа да, 
прави сf;лото ви за него. 

Пе'l'кобе, не знам отошто 'l'жи ;Uf;H .IIHOI'Y по - ~IИ се 
аресва'1' 'l':Бзи ти дрш, ltаза, като че ли 01' .сжн да бtше 

се сtпнал, дfщо поп. И поп Лне, Вог да го прости, ПОМ
lIИШ ли го 'ги? Kopce~I ти малыt оште б'Бше, ltOГtlTO се 
той помина, мнле ми се, да е казвпл нешто си таквос на 
сf;ллнитf; ни тогава·. Е ' еей! като на сжн си припо!шувам: 
(аз TOГnBa 17 -та си година бtх подкарал), lшt той ед
нжш слf;д цжрква им говори. на сtллнитf; да изорат и 
разработат десетина уврата от ГОЛf;~!ОТО нИ еР'Бдеко сtлско 
6рпиште, и С'ВЛСItи Cf;THf; да ги сtлт за цжрь:вата, поне
:же тя 'l'OraBH ни бtше !шогу сиромашка, и борч билf;м 

шшше до двf; - три хиляди грошл. Не помнл сiзтн1>, што 
стана. ; 3НЮI сltде че на поп Лне . )IНoгy ~!y теглtше сжрце 

Д3; Рtlбота за с'Б.Jl(~КИ работи. Тои бf;ше като дuреlt въ cf; .• 
лото ни; и всички ОТ сtл:оl'О ни, ЮШТО И от ОI{ОJlнитf; cf;
ла дури, го оБИЧЯХIt И почитаха. 

'ГЖI1-'гжй, дf;до попе, извикаха неl,О.щина стари сtдЯ
ни. Е' еМ като Лне поп ниt надали ште виде~lе друг .път! 

3а сщ)Олаха, за доброто на сtлянитf; той и ДУШЛ1'I1 
си l!.аваше! прибави един от TtX. 
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.Ами што станаха сега тt :ш ВИ нив'в~ попита Петко. 

Прода;з:охме ги, отговори пак сжштии ета.рец, и се 

расплати ctTH'B ct.'lOTO ни, кое аа ЦЪРI\ОВСКИЯ си борч; 

Iие за една бе.'lЯ, дето бtrпе нж СПО.тI>Ти.1а похаРДЖIfх~!е; 

ltOe пптруuът Т1II.Пl[О, да не ~!y се стопат I\ОСltптt! ЮI изt

де ~raлку пари; кое ВЛ<1ДIПшта нж пооскубнп: и така се 

лръснаха веичкитt ни юърички! 

ПрпкаЗВ<1,.'1t ми са MtH за тtЗIi работи, обn.ди се дtдо 

Столн, ами HaBtpHo не 3НЮI, lШI~ T1II.ii е СТ11ЮL.'111 1)11 ботата. 

А:} тогава не[{О.ЖУ години Hap'Bi'r. се скитах на чюжбина по 

He~ICKO и Влаnп~о. 

Али не бива лп и сега с'В.1СЮI дн, се раараБОТ<1Т и 

сtлски CtTHt р,а сс сtят де~етина уврата от С'Ь.1ското ни 

6рпиште за учи.1Иште'l.'О? попита Петко. 

По това неrnто, Петко, хич нс CblI полислюпа.'I, ОТ

говори му дtдо Столн, пы. И по между сt.'JЯнитt Hlf ни

когn.rn не е става.'ТО дума аа тоа. Не е чюдно, II да :йожи 

да ста.ни таквос едно неш'го: топа е )IНогу-и многу хуб1lВО, 

спорtil. ~reHe, (добр'!;-че дtдо пон ни спомни аа· него); а~ш 

зн:tCrп лп '~ трtба друг път да се аберс~! по между си ct
ллнитt да ра:зг.ltДЮlе, юra ЛИ артжrt bltCTO от праадно

то ни ПО.1е, а че ct'l'Ht да му ПОЛИС.1ю!е и О'l'с'вчем lшr[ 

да стани то. 

Ама и мtи ште ми обадете тогава за по 1'<1:311 си ра

БОТl1, каза Петко. 

О'о! то се анае, че и тМ ште ти оuаде~!е, отговори 

Недt.'IЬЧО. 

Тогас, да сс хванем пак за прtжпия си разговор, ПОД

З'В думата Пе'ГI~О. -01' ДУJ!И'l't на дtда попа, мито иска

за на послtдыt' пы. и от по-наuрtжнпл ни ра:ПОDОР аз 

виждам, как речи-че на ВСИЧКИТЕ ви te преева да стани 
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един 'гаклш адст въ сtлото HIf-Ш'l'О'ГО прtди смъртта шt 

човы�,' до 1\а'1'О си с ОШ'I'с 'I'ОЙ жив, да го дади па учи

лиштето харджя, [{ОЙ'ГО lIJ'l'е С1't"\,псшс подир С3IЪР'l"i' t"\, lIIУ 

iJa nоыяни и други 'i'aIШИС ЫЖр'i'В'ВШКII гозби, ЮlТО му НО

Дt1рИ на училиштс'I'О Не1~ОЙ И ДРУl' ynpa'i' ШОЛЫt или шшол 

и друга Г.шва ГО1\'J\)(а. I{,о;шу'I'О :~11 сиоиенванъто, дето бъ

ше ка:ш] uо-напрtш 1\IИ'I'ре чорбаДЖИЯТ<1 ил и кой Мние там, 

не ноынн, а:з )ШСЛН, да ~IY се направи еве што, Въ пжр

В;l:Гt1 нсдъ.'Ш на. ВслитдеНСКИ'l't ПОС'ГИ въ старо вре ;не хри

стиаН!I'ГЪ ЮШЛ'В [;1,СТ да четат въ ц,;у,рI~ва 0'1' MIВoHaTa~ 

С.'ltд еванге.1llС'l'0, ЧllНИ bl lr се, иыенtlта Н11, Ш. оци, [{OIlTO 
сж работа.;r'1 за BtpaTa ни ,11,11, )'i"р'впат; а пък Х}ШС'J'илпитt 
ОТДО.1у на r;'1>IИ едно име юt'ГО се ИСIШ:ЗllaЛО, ВlшваЛ'Е ,,611/1(,

JЩ J(Y nалtеm". О.1г1д това. нони :Jt ~ша.л Д 11, 'lети имеиа
'i',L и на ОНШI, ltaИТО еж работаЛ'Б срtшту Btpa,!,(1 1Ш; ft 

х рис.'i'ИЛНИТ'l; па С'БКО едно име HЫ~ НlШВ(1J['В "lUl1bma .Щj 

дуUlЯ". 'Гози адет НИ'В бжлгаРИ'Г'Б не 1'0 паземе сега; а че 
:Н жисли, нс бива ли па мъсто имената на св. оци, да се' 

i3говори сtло'l'О ни lf си Н<lUрllВИ, Ш'1'О'i'О с1нш l'одина пръ:~ 

UЖРШI/Ш недtлн на ВеЛИl';I,енс.IШ'1'Ъ ПОС'i'И, да, ни споменва 

дъдо поu сл'Jщ еuангсл-исто 0'1' а~шоната въ ЦЖIжва имената 

на онин у~rрtли юt1II1I С'БЮШИ, IШИТО сж подарИЛ'Е по некой 

мюлш на училиште'l'О нн? Не бива. ли, да се споменва въ 

СЖШ'ГО'l'О връме 0'1' 1ШЙ сой е УАlР'.БлиЙ, колкугодишен е бид 

'1'огавп, съ што е надарил УЧИЛllштето, и прtди колку го

ДИНИ го е надарил; 11 пък С'БЛЛНИТЪ отдолу СIf:.Бд свжрш

впнъто на CtRO едно иие да ювиrша'1' по 'l'рИ пъти ,,6J'b7t1la 

Jlty lla.iftem" или "Вог да го пpocтu"~ 
3пшто да не бива, бе Пе'i'I~О~ Itюза дъдо Отонн. А бе 

ТИ, глъдам, 'Гакви хубави рrtбо'ГИ ни казващ штото и на 

ржцt да 'Ге носеме, пак неnш да 'ги сс отб.1агода.реме. Ка 
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I'И на~шраш ТИ, дъ/т,о попе, 'г'.Бзи ПСТКОВИ думи: пресва'!' 

ли 'l'И се или не? попита 1'0 дъдо Отолн. 

Да. а:з и no-напр'.БIII Ч ЮL:ШХ на ПСТltа, отговори дъ

ДО поп, че доста ми се аресват сега. И'БН :зrt бжлгарското 

ни учснис, ::за доброто па УЧИЛИШ'l'ето ни, :знаеш 'ГИ баРЮI, 

,Л,О ]ШЛ Itу ыи тегли сжрце. -Слушнit Д'J:;дo Ото}]не, ай да 

направеl\lе един тнджп alLe'i'~ вееело-весело наговори дtдо 

поп. ПеШtЮI He I~O l' a и паШП'J't ПНУЦll 11 пр'Jшнуци ште [{ю

ват: "Вог }Т,~C IJlJOСТИ ;' на поп ВХ,ЛI" l И 'i'ОГЮШПIIIп'Г1~ сtл
СIШ ПЪ}JБОНЦИ, дето Gтаlшха себеп да се напра.ви ОДНН '[' а

Б,х,п адет въ с')зло! llITO J~а:ша'I'е ВИ'Б С'Бляна , бпва. .1Ш да 

юшравслс ед]]о Tal~})OC ПСIПТО, fL че YTp'j; СЛ'БД ЦЖРlша да 

си поговоре~н) :т, '1' ОВ :1 и ILр'lщ ВСИЧIИ'1'О C'J).1IO~ 

А бо '1'0 lШОТУ хубаво JI СШ'1'О е, да. r;л нnправеме едип 

" l'а.Jtжп адет, отговори ЛШЛОВlгго-'гж l[ потnеJТИ Й сиромах :Зла

тан, а~гп едно саде нс ыи се ареспа..... 
Ttoc~ IIОШI'J'il го Петr;о. 

Да онова, отговори а.'Ш:J'аНJ дето пъ ЦЖР1ШlL '1'ОГЮ3 it 

JТlTO ес tILO~lell~в:tT Юi€Юl'1':1 еаде па БОГ<1'J'И'l"Б , на 1,011'1'0 И~I 

t'i'ИГn р;у;,rш ,111 Шl}Т,а1Ш1' УЧПЛ НIП'1'ето съ ИЮ.1JЫ' юи говt;т,а! 

Ами СИРОИnGlLт1;? 

Иыаш право ала'J'анс, JШ:3n ыу -Петко. Аыи :шае][[ ЛИ , 

Iшr~ да ПО'l'ЖЮIСМС това пеш'1'О?-Дn наIIрnвемс, ][['1'0'1'0 нъ 

ЦХ'IШШ1 ;Шf:\ }r,IlО съ па Б О1':1Т И 'J"1; JI,n се спо~[енува'1' И:Ш)]IitТil и 

lШ IЮI']rаr ОППЯ. J,ОИТО подарат нn УЧШIИштето пе JJ o-малку 

0'1' :~n 40 гроJПЯ HOIТITO, еИ}Jеч оном, IlOO'l'O би иоха р,l,аuИЛ 

за ][жртве,ШЮIт1, 1'0зби С'ЕКИ едип еИ}Jоыах, JШIИ'О ВПДЪХ}I(' л о

иаllР'liш. Пива ли да паправеАlе 'Гова? 

И ТОШL бивn, ВСИ'ШIl ю! едип глас ШЗГОВОРllха: но по

ди})'J, пе ~ша ftI I~Ю, 'Гжй, ?,N lIШЛI{У пр'Jше ~)Юlжлчrrx;l се 

пы~ 1ШIЧЮI. 
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един 'гаклш адст въ сtлото HIf-Ш'l'О'ГО прtди смъртта шt 
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Петко забслtжи 'l'OBfi, а че XВltHa )18.ШУ милничitо И 

ТИХО да ги пита: Зtlшто 'l'жИ: се заМJiлчихте? Ти барем )1:1>
до Стояне ЮLЖИ ми, на-очи а~ш. (аз таlШ азеТИСВIIХ) ако 

юш нешто нехубаво 0'1' ~IOII страна, та не ти се аресва. 

Што е Рl1.ботата, че ниш'l'О не можи се закорени, не МОЖИ 

да IJЛ"РВИ напрtд, I~Ol'aTO и ЮI се ште, и не им се ште 

тоа на овил, които се ХВ11.ШТа'!' за него. Не е работата, 

саде да удобрлваме и саде да хвале~lе едно нешто, :ши п 

~!~Шlш-та да се з'lшваме ;за него да работа!lе ИЛИ поне да 

}IY под:uагмlC, за да се з6Jh.дни '1'011,. Штом ми е нешто по 

сжрце, аз беадруго трtба и да пораБО'l'вам за него. ' Не 

ранuирам a::J, што Ш'l'е ее речи това, да не уд06рявам едно 

нешто, и да с'Ы! ув'ьрен, че не е хубаво тоа, а пък да не 

глtдам за неговото поправлнt, за неговото пр'l>махвftнt; иди 

да )IИ е нешто си по сжрце и да съм YBtpeH, че тоа е 

хубаво, а Il'Ы~ да не тлtдам и да не залtга~! за неговота 

зБЖll,ванt! Едно от двt'l't: шш така, или инак; а не Т .~Й: 

по лtсничката срtДИНl1а: ни така-ни инак, ни та~I-НИ тук. 

3нам СИ а:з, че МНОiШИШL еж таквизитt хора, които ClloptP. 
народиата ни поговорка "въ двt тори заеЦII ловат", но 

кiшжв хаир Jша от 'l"tx за другитt, 311 срtДС1,О'ГО добро, 3з' 

народната ни 6жднипа~ 

Не, бай Петко, иtн иногу ми се ,tpeCBa да стани въ 

сtлото нн '1'0311 аде'г, отговори д'l>до Стоян; а.llИ знаеш ди 

што? Не бива ли .да направе.llе некак, ШТО'l'О и ПР'hз ill~PT

BllTt ни ежuо'I'И да се нрави таквос едно споменван1> на 

ония, които надаряват съ нешто УЧИJШШ'l' ето? Енече, каli'l'О 

Ш'I'СШ го речи, It)Ш Нfi.ИСТJlнна ШЮТО ште 11зл'Взнп-прtз 

МЖР'l'вптt нп сл,боти да нема ИО~lЯна. Ако махне)! 1l0ЛЯ

юtТ11., ТО НЩJ.tсто нен бе:щруго '1'рtба да l'удвме пешто си 

друго, за да не би да им се види грозно на хората. Ти си 
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учен човtк, IIJШ едно нешто, гл'вдам! не си зiщ ла - УМ. 

Нашитt б",лгари, като дават за помяна, Кilзват наЖТИRlIa, 

че го даваl' за "Вог да прости"; а~ш въ СЖШ'I'Оl'О врt:ке 

1'ШI ВЪ ума си МИСЛ!!'l', че 0'1' онова, което раздават, вкус

ва и душ!!та на у~!р'ьлия, за ["огото разД<1.Ват. А. че ПО:llИ:

ели си сега 'rи, колку мжчно И 'l"вашо Ш'l'е й бжде за ед

на майка, ништо да не раздава за душ!!та ШL умрtлото си 

дtтенце, да речем! Че ТИЛ неШlТ право да. си )ШС~'[JIТ така" 

'l'OBa аз го ЗНЮI; ахи Ш'ГО да се прави, че не ТУКУ - 'l',\\,Й 

лtсно И (жоро се ОТУЧЛВIl'l' хората, а най-вече женитt, от 

'l'аквис едни неlllта. 

'Гогас, не бива ЛИ, да му Нilяtреле Iшпака и на то

lIa~ l\аза Петко. 

Това иеках да ти кажл и аз aa~ О'l'l'ОВОрИ )!,tдо 

Столн. 

MtH ЛИ се чини, че наи-хубаното за сега ште е, под

зt ду~шта Петко, да направе~lе, Ш'l'О'l'О саде една варена 

пченица СЪ ор1>хи да се ра:щава за "Вог да прости" бидо 

ва HoгpMBaHt, било на ЛЖР'l'ВИ'l't С,)tбо'l'И, било на СПО)lен. 

ПОС.'l'h, да направеме, ЮШ'l'О кааа ти дtдо Столне, lIIТОТО 

да се СIlОl\шнуват, но 1l0ДИР e~!ъp'l''l'a I1~I, ЮLeвnта на ОlllТЯ, 

ItОИТО сж надарилt училишето, не саде на IIжрва'l'а неД'БЛЛ 

O'f ВеЛllгденскю'В 1l0С'l'И, iL~[И Jf прtз чН!тt 'IЖр'l'ВИ сжuош; 

'f:ЖЙ Ш'l'О'ГО четири пъ'rи ПР'БЗ ГОДllш\'!'а да става, т(шнос 

(jIlОl!еПУВ<1.пt. 

Това-на Ш'l'е да с ШLЙ-У)ШО'l'О, МСТО l\lOthЮ! да паправ('ле, 

Кit3t\ д1>,1I,О Стонн; и надtва~1 се, J~a'1'o РtLtJщжем:е на С'В.'LЛНlll't 

добр1>-'l'Jt'i.Й рnБОТlt'l'а, ВtиЧКII'l'1; Ш'l'С li.fLНДlШ1.Т. А. ПЪ ItОЛЧТО 

аа IlчеНИЩl'l'IL, конто СС рiL :~дава ВЪ цжр!{ва заilшви~'t въ 

Bp'hMe на Щ\IJaИ I{Р'!ШILнt, или на неН'l'ар'l'ОС (nР'l'Оl"ла,(",ш[) 

правенt, ниt ~IOжем направи и 0'1' сега OIU'l'e, K,l,KTO бffЛО 
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ВЪ ВЦТОЛJI, ШТОТО неп i'l,п, л носат въ ЦЖРlёва НCJИ\,рена, дl\, 

~e събира въ некое ха мбарче та}], а че С'БТll'В да л paS,Jr,tt
:ва~ш HI\, СИРО~Ifi(jИТ 'l; си въ c'B.~O. 

И 1\,3 Ta~it ЫИСЛ'ВХ д а Ci'ЛllIИ, обади сс и дtдо пои . 

От своя стрnна аа зюшл върс сtбе еи 'l'OBl\,pa" Дlt говоря 

по сtло за, това НСIIf'l'О. Отрах ~Ш е еа}!,е от гърмлаНП'l't: 

IDIТ,\;,Т ли И тил да IШНДИСn''l', или не. А nblt дос'гn, хубаво 

,,,,,наето С'ВЛЯНLf, че таКВII3Иl"В работи съ шrр и ]ШЛОС'I', аа' 

дишно 0'1' ВСИЧIШ'I"В сtляни въ сtло 'l'р'Ма да, става.'г. Не 

lШ празно е I;дза J! Ии:суе Христос на itIТОС'I'ОЛИ1"I> ,: ИШ1.i1тс 
мир II ~IИЛОЛОСl' 110 JJeЖДУ си(( ! 

It аIШО JII'I' !' Ш\ jl>(JTe ВИ'f) Ыитре, JIОIIИ'l'а. ГП ТЪрI\.О~ШН 

tj ltJп"Jз чорба,II. :'ТШ И Пе1'I~О. прнюштu .'ГЛ и В!I'В ,ца стаНII е,л.ин 

таnхв хубав tl jl,CT лъ c'f,.1O. 

ПРИЮIa'llе-lfрии ~шме ! J $ С]'II[Ы1'!"Б И3 един глае наговори

ха. - НИ'В IlJТО :п' овор е1lIе :з а 'l'OUfL и ,Л,руги'!"1, сн нанш, при

бави "МИ'l'ре ЧорVа,л.ЖИЯТi\, . 

Нали пусто , :ш :ШДРУЖllО да ра,бота~Iе веч сле ,1(ОIlIлt 

:n. ниt при тебе во и ПЪТ , щнrGюш дlJyr едип от 'е'ВХ. ИIJt. 

право ,11,11, '!'И Ю\ЖJl Пет ко , не ;шп,ехме 1I0-наllР'ВШ , ЧС 1'О:П;. ) 

ху6nно пеш'го бидо БJ\~ .lгар(;ко1'О ШI учение! Ita.TO ТС t.'J Y

ШЯ~1 да шr рnспра,вяш ТХЙ ПРО(;'I'О И улно, ~J'BH JI ыи:ro Юl 

тава, ПЪ~ 11 ч.lOДИО МИ С, ~аIП'L'О Д.iюrнЮI нн един l'ЖрЦIШ 

дас/шл до сега, н с Шf С р rttе lIга ВJiЛ :Н1. та,шше еднп работи , 

11ЪК 11 'I'жй. нросто I! чuаuо~ 

ТiLТШ братя, '1'щ'( t1. , Itа :ш им Пеl'JIО. Бжлгари е.А, 011 .11 1з 

д'вдопе'l"В ви, 'l'а'I'I~ ОВИ'!"Ь; бжлгnри ом Ю~ ро;r,п.тБ ~ШЙЮIТЪ 

БИ : гл'вдайте И БЖ.1Гари дп еи YJlр 'БТВ, но бж.П'аРСI~И да си 

изучете и отгл'вда'l'е ,л:в ца 'I',l, , и rшРДЪ'l'е си като ОЧl!тt, 

JШ:ГО най-скыIц13ннотоo си НСШ'l'О чистобжлгаРСI,ИЛ 01 tiJИlt. 

Това е най-честното, най-умното If най-доброто! 
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Е , ш'ге .~И Д tL отвореле Y'l'pt дум ВЪ ЦЖрlша за пCt 

това нешто? 1I0ШI'I'tt д'вдО ПОП. 

Ие, аз ЛJ:lСЛ П, да О СТIШИ Iш:зпан'kl'ОВЪ ЦХрIШn ,Н], еЛ'lщ 

дe~e1' oReНtL, СЛ 'БД JblLTO ра екаЖCnlе и нn други НeI'ОИ по-лич· 

ни с:В.'IЯJ[]J въ е'БЛОТО СИ, ltа,:-З11 Д'ВДО Отолн. Евече 0'1' ста

РП'l"I, JIИ.1енковци нема, ни един овд'в; юш Jf па други 

немн (:-mаете си печ ВИ'В) не трМа ли да се раеJ~ажи по

шшрtJU~ 

Ta.lt<1 - 'I'Mta, Д'БДО Отолне, и:звикаХ1l, ПСИЧЕ;ИТ 'Б с'Вляни. 

И 'I'ЖЙ оставиха на ;:I:13да попа ;311. подир деее'l' дена 

да отвори ДУ3Iа въ цлчшпа щ)'tд ВСI!ЧКИ1't с'Б.1ННИ 1'ам за 

по 'гози си нов аде1'. 

О.тЕд това по;r, :!'Б др!ата шLt, р,'вдо Отоян. Да ви ,ш

жа ли a:~ едно нтпто, С'ВЛЯШj~ Осга ,ЧIШ м'нн ми О'I'сtч~ 

УМЪТ, I~а:за 'I'ОЙ, че беадр уго Jюе ее :щобием п съ училиш

те, и СЪ дооро 6,ж.1таРС,J:;0 учение ПЪ с13.1О'l'О си. Ниt за· 

УЧИ.lИШ'l'е'I'О сп ~IaЙ НИШ'l'о не OTC~Bri.OX~Ie вая п'вчер; ама аз. 

прtдвиждал, Ш)'-ПО~IН'l)'J'е j\1И дума:l't1" че И съ УЧII.1ИIII1' В Ш1'е 

се ?'добие C'lJ.10'l'0 ни, при веНЧI,.О че еи неШL 'l'illta'!' ЦХр1ша 
'1'11. ни сега. HelitL П,ан онаи ~IИ ти Д'ВДО Госнод да си У33.

копеме ВЪ ct.10 адс'rа, за lИГОТО говорихме дwhс; а че ште 

видете 1'Or11Ba~ КМ, и ~I 'EC'fO'l'O 311, училиште ште се наЙДИ r 
и кереС'l'ето му, и ВСИЧIЩ-ВСIlЧI~О. Мислете .111 В1l'Б, че l\1и

ленкоI3ЦИ НЮ!it да 1I0дара'l' една'l'n си градива :~a УЧИЛllШ'l'е~ ... 
Ама на IШIШО хуunпо Ы'Бето е! 'l'a~Ia31 :за УЧllлиш'геf. . 

пр1щжсна ro дt,l,О 110П. 

ПIтомъ УiЗЮLJ1ТЪ, ПрОДХЛЖИ ДБДО Отоян, че Юlена1'it 

Ю[, C.1tiJ. К11ТО уырат, до вtки, дО М'l'О св'вт евt1'упа ште 

ее споменуна.т въ ЦА\. рIШН? Мислете ли ВИ'В, че НВ3Ш Ail, се 

наМБра'l' десетина, ДУIIIИ въ сtло, :които !П'!'ОМ еп направеме аде

та, тутакси да подарат на УЧИЛИlIJтето по некой п друг уврат 
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JIЮЛЬК~ l\iИС.1ете .ТИ виt, че нежа да се naMtpaT пелесетина. 

ДУШИ въ ct.10, КОИТО тутаЬ:СII тотава да запишнтъ на учи

диштето кои крава, юнец или 're,le; кои жрtбе или пжрле 

(да ПРОШ'l'авате); ItОИ овци ИЛИ ко;ш~ И всичко това за 

пжрпъ пи! .А път. ПО3lИслt'l'е си сюrиЧl;И, КОЛКУ ilIЮ.1Ыi., 

гоп'hда и пари Ш1'е се наберат аа училиштето НП слtд 10-20 
тодини! 3наете .;уи, че по тат~жв един начин сtдото ни слtд. 

вр'Jше Ш'l'е си набери толкав един поло гъ (фонд); ·штото не 

един} аi\IИ и R'lшолку учители ште можем си хвани и по

джрж.ll~ Тогава ште дай Господ и учителка за дtвойкитt 

си да xnaHeilI, пък и училпштето си да парtдеме и ~IY на

ТЖЮllеме ВСИЧltо, што ште i\IY е по.:гр'Мно. Вижда~l - виж

да.м аз за Ii,aI.Ba хубава работн, сме се хваннлt, Kari,lt~B ху

бав a,il,eT ИСI\.а~Iе си да узаltонеillе. НеЮl дай Го.епод, да. 

беджердисаЗIС 'l'ona нtш1'О, а че ште вилете, rшк сл:tд пt

КОЛКУ години и ДРУГИТ'Е с'fШL дури ште ХШlнат да. 3ШIaТ 

lОРНШ{ 01' нас, за, такжп адет да си УЗaIi,ОН1lТ! 

.жН.1НО сале, че ншщй от старитt МIf.lенковци HtJIa1l6 
сп OBAt! изговори съ елно изджхпанt-тжй дtдо поп . 

Не наИС'l'инна, a;~ :3абравих да. вж попитам, Б,а,:щ Пет

I~O) ЮШ тю~а, пи е;т,ИН от старитt l\iиленковци нс дойде 

вой пъ'Г~ 

Въ града сх. ОТПШ.1t! иатжжено отговори Д'k,л,о СТОЯН. 

Гжрц:;,ии В.1адиlt<1 от инат, заштото тин най - )!Ногу столт 

(iщтичят) за бжлгарско'l'О пtенt въ цжрrша и за бж.1га.р

С!,ОТО ни YQCHt въ УЧИ;ШШ'l'е, отвори.1 е ЮI една беля; и 

еве пет ~lkсеци етапат) като ги юtQЛТ по СЪ,1.И.lиштата! 

НИ~lil, ли па ги повикаха за оная работа въ Tpпд~ 

ядосано попита ПетIЮ. 

Пак, ами~ отговори дtдо Столн. 

Ве той Господ не е арнаутшr, а че изеднжш да си 
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исщtрва ИIln'ТI1; Господ забn,вн, n'Ma пе :шбраnя" , П:ЗГОRОРИ 
раасжрдспо-тжlt дtдо поп. .А бе ТО и да се П]JЪСШ) влади

Щl,Ш, пart не lII'l'е ~южи да излtвпи иа глава съ Ц'БЛО едно 

С'hло, а най - вече ]:,ora'ro е '1'оа aroBopHo, аМи.... нейсе! ПР 
той ,ШП'I'исал: би ни )[ ЦЖРКВ3.'l'а, IЩli.'l'О е наЩJапил 110 ДРУ

ги ct.'ltt, 1I ДМ би Я ct'1'H'E на ТЪРIИ3Iaни'Г'J;, али работа'га 
е, че не~ш си друг поп въ с'вло, 'l'а пе пж :1аltаЧSI (гиба) 0'Г ItblI 
'1'а:ш с'грана. Нейсе! И~Ш Господ и ш\, нас ожлгарИ'Гt, Kari,
то што има ][ :ш ВСИЧIШ'1't сиромаси! Друг Ш'l'С ~IY дойди 
ДОНК нему ПЪК! АIИ пе 0'1' нас, ако пе от чьовек, 'го от Гос
пода Ш'1'е си ro ЮLJI'ЕРИ 'I'ОЙ. Itой 1~a.rшо'l'О прави ште си го 

наиtри, а~ш ItOT!l:l'o. ][ да е! 
Прt 'ГИИ, 0'1' Господа штс си ro пю!'hри, каза д'llдо 

Столн. HeJta. пе си 0'1'napa~IC ииt ОЧИ'l't, пеrtа не се джр

же~lе :~дpaBa'1'a един другиго сп, а че 1Пте видиш '1'и то.

raBa и ltакви ДРУГИ алинл i\IОЖЛ'1' Пд\. СПОJt'ги съ този вла

ДИItа! Нс си варди '1'И живота, чес'1'та, праRO'l'О, добро'l'О аа, 
сиро~raСИ'l't и ПСИЧ1{0 ШТО с ер'Ьдско, а че ч'lншй ти Гос
под да '1'И ги пами! Дtдо IIOпе-Д'ЕДО попе! "Вог дава, мш пъ 
кошяра не ВIi.apna"! 3наещ ли '1'П та.зи поговорка или не? 

TitKn' - 'l'аIШ дtдо Столне, ооади се Петм. ПОСЛ'h 3'Е 
ОIi.арнпцитt (пжкалит'l» съ вино и хвана ппж ла ги Ш1НИ, 

за да се папия'r ош'ге по еднжш. 

Сдушяif Пе'l'к,о , доста, си IlОIIихме и говорих~ш пая 

в'вчер, :заговори дМо IlОП. .Аз пак Ш'l'е ви IШж.л с'lшннп, 
Rpt~[() е пече дn, си ра;зотидеме. На--и шорп пtтли зn,п'llJlха 

печ. ItaKTo штете ro речи, ама трtба дn, му се ~IИС.Ш и аа УТР'В. 
Напстипна Петко. , подз'h AY~([t,TIt д'Ьдо Стоян; и 

до осюшанt Дlt ОС'f[l,пе~l, патi, иiша да СRжрпrе~lе разговора 

си. Евече C'Bli.Ora и ти, и ниt сме си въ с'llло; што сан

ким, не бива ди о.ште едип път да се збере~l? Па п да 
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JIЮЛЬК~ l\iИС.1ете .ТИ виt, че нежа да се naMtpaT пелесетина. 
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пека~[С, нс ~roЖС~I дОЙдJl до сдип rш,рn.р CcГlt зп, УЧIIЛIIШТСТО 

си, до 1Н11'0 нс ВПДС3IС, штс .'Ш се УН:tКОШI въ с'lшо адстът, 

ап, когото ГОВlIРИХ~IC, ИЛИ ПС . 

Слушли дЪдо С'l'ОЛПС, а,з пс ИСltам съ сила дп, ПЖ 

дж,ржл, liaЗп, Петко. I{п,кто го нп,м'1Jрстс за l~обрt ВИ'!; С'!;

ляпитt, тжй HeJta стани. 

Дп, сп иде~IC-Дп, си идсмс, изговориха п0J3СЧСТО ОТ 

сtляпптt. 

А пък дtдо Столн прибави: спечс нс садс сдип ПЪ'l', 

IЩКТО Iiдзах lIo-шшрtru, аШI и ~lПогу пъти оштс, 1\.1\0 бж)~см 
ЖИВИ II 3,11,рави, штс си СС аUИРrLМС 'I'ЖИ. 

3itновtдваи'гс, l~ora'l'o обичл.тс, ltOTM'O и ДrL пи се понс

lta, ltаза всеем ПСТ]Щ: ltЖШТп,'l'п, с вашя. 

ItaTo сс ШЫ1ИХIl ОШ'I'С по сдпо ВИНЦС, И хвапа:ш ,11,11 

стапа']', :ш Дll сп ошват, Д'БДО поп ГИ lIОПИ'I'fi: 

Е' сtллии, дсто штс се рочи, шш]то аз )'трЪ пеnНL Дt1 

I'tn3Ba~I въ цжРIШIl, по навил МСТ, што ~lИслсме да си 

уз!ш:оиемс. 

Tarta-Tllltll, по тр'Бба. утр'!; дn. сс ЗПГОnОlш!t въ цж]ж

1311, зn. по 'I'ОШl П'БШТО, отговори дtдо Стояп, 11 ВСНЧItИТ'Б 

ДРУГИ УДО()РИХit ДУИИ'!"!; ~IY. 

It!t'l'o зtха дn. си поДn.ва'l' lJЖIШ п дn. lЩ:3Вn'l' пп, Пот 

кn. кой "Добро осж~шn.нt", IИЙ ".JItIШ ПОILI'I''', ltой "c'tli ео 
здраВ'Б", n. ми "зБОГРl", нотаСlIиi1 сиро~шх 3 .1Штn.п еъ 0)1,110 
rO.!l'I;~!O прtсильпn,нt, I~n'TO чс ЛИ 01' по-nn.прtш Н· ОШ'l'С да 

шш,JI да ltа.жи н1;што-си, пспn.д'l.;Иио-тх..И Ilзвш,а: 

А бс сtлЛIШ! А~lИ нс бива ли дn. папрn.всмо и lШКВО 

едно нtшто, IIегото въ цх..рrtвn. дn. сс спомснувп,1' ПМСНn'тlt Н 

Ю1 онил, ltОИТО ядат с'tЛСIШ, срtДСltп нари, а lшlt с'Jщrнн

Tt отдолу да 1l3ВПItват ,,1СЛЩЩt Шl дуutЯ", ]~nJ:\'ТО што ста

вало пъ старо lIрЪме съ ОНИЛ, lЮJIТО сх.. раБОТ(1.л't ср'J>lПТУ 

., 
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1З'l.;рn.та ии~ И 'l'nIШ-И TaItn. штс си поговорете, д1;до Стол

НО, съ IIървеПЦН'I"ll лъ С'БЛО :за по новил ПlI n.дст, рnшш

жtтс им И за, т()иn., што ВИ IЩ:ШМI! Хубnвu ште бжди, ;Jt
ба. МИ, хубаво! 

- I\юо чю 'I"J, fШ думи Пстrи 0'1' ПОТrteпия сиро~шх 3ла
'l'i:UП, ПОУСМИХlln' сс ~Iал:ку, изглtД/1)'О ст,тн'!; 'J'вжрдt умилно, 

JI ОТ СС СЪРЦС-ТИ.И at ,1I, а. гопори: 

СлуruЛЙТС С'БЛЛИИ! ДРIИт'!; пп. 3лата.на ~ItH многу ми 

СС n.peCBaT. Уыиа работа Ш'ГС бх..дп, пък и нраво си е да, 

ес шшрn.пи н 'l'аIШОС одно нешТо.... 
Ап. и мtи ып сс n.pccna.T, I!рtI,жспа го д'БДО С'голп. 

НI1Мn' ли '1'рtба дn. ~шлчсме и РЖЦ'Б до згх..рнсм, JИГn'!'О 

УiJlШО~l, че ПОI~ОЙ п:~t,Л;ПlПl си lf,ОПУСИn'Л, било пп. сила, било 

еъ и:mама, било Сli])Иlllпа - та, дn. пи изtJ!,И сtЛСIЩ cp't)r,
СJШ нари, съ пароден НО'l' аоирани? 'Гж И-'l'жii, '1'рМа дn. сс 

направи това, што Iш:за ба.Й 3ЛI1 '!'n'Н. Е, што ~шслоте сtЛJf

ИП, хвапа С'Б'1'I!t ;~a ги пита, бпва ли и за топа нсшто да 

се раСItа,жи на, сtло'l'О? ао чс аrи го Пn'И'БрИ 3<1 ,1I,оорЪ, неlШ 

го при'tШI; altO не пък, 'I'oa си iJШ1С. 

Вива-бflва, ПСИЧIШТБ И31'0ВОРИХао, Jf 'I'ЖИ си Рn'30'l'идоха. 

По пжтn, НСД'БДЬЧО 3'~ да ми Шlзва IШ ухото И мал

I~Y УС)J[[ХНI1,'ГО-'!'ж,П. A~lll за.бtдсжи ЛИ 'l'И, !,,ю( ГЪ}Н~ОШl.Н(jIШ

'1"J, чорба.ДЖИI! си Ш1Всдихао I'Лlыш'!'t, 1'11,'1'0 ч юха 1l0СЛ '~ДПLlт't 

а.штаНОI!l! ДУШl, lJы�t )J,na~Jl1 ОТ l"БХ Jf "ОJша-бшнl," дури но 
ltазахn~ 

It Р n, И. 
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Вива-бflва, ПСИЧIШТБ И31'0ВОРИХао, Jf 'I'ЖИ си Рn'30'l'идоха. 

По пжтn, НСД'БДЬЧО 3'~ да ми Шlзва IШ ухото И мал

I~Y УС)J[[ХНI1,'ГО-'!'ж,П. A~lll за.бtдсжи ЛИ 'l'И, !,,ю( ГЪ}Н~ОШl.Н(jIШ

'1"J, чорба.ДЖИI! си Ш1Всдихао I'Лlыш'!'t, 1'11,'1'0 ч юха 1l0СЛ '~ДПLlт't 

а.штаНОI!l! ДУШl, lJы�t )J,na~Jl1 ОТ l"БХ Jf "ОJша-бшнl," дури но 
ltазахn~ 

It Р n, И. 
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