В памет на тази, която ми даде
живот и вдъхна в сърцето ми
обич към всичко българско

ЮЛИЯ ПОПВАСИЛЕВА

СПОМЕНИ
ОТ
БЕЖАНСКИТЕ ГОДИНИ

Това е едно увлекателно и изключително интересно четиво за живота на
българите от Егейска Македония.
Междусъюзническата война от 1913 г. слага край на надеждите за
присъединяване към Майка България и принуждава българите от близките до
границата села, а и не само от тях да поемат тежкия път към сърцето на родината.
Озовали се в София след много мъки, несгоди и лични трагедии, бежанците от
Егейска Македония са принудени да започнат нов живот. Тук се женят, раждат се
деца, преминава животът им, но споменът за напуснатия роден дом остава.
Авторката Юлия Попвасилева предава спомените на своята майка от с.
Порой, от едно отминало бурно време. Въпреки превратностите на историята и
съдбата, въпреки „пороя" изтръгнал корените на много хора от родните им краища,
българското народностно чувство и българският дух не са угаснали...
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УВОД
Няма дете, което да не обича приказките. Като всички и аз не съм правела
изключение от общото правило.
Разказват баби, дядовци и майки за вълшебници, за змейове, за омагьосани
приказни страни.
Моята майка не знаеше приказки, които така да възбуждат въображението,
та да не можеш да спиш. Тя умееше да разказва увлекателно само за един чуден
край, Македония и за своето родно село Долни Порой.
Щом я виждах заета с някаква работа, която тя можеше да върши и да
говори, веднага я помолвах: „Хайде, мамо, разказвай ми за Порой!"
- За кое да ти разкажа, чедо?
- Пак ми разкажи за Николуш; за харамиите, как мъчили прадядо Илия; за
Бакалкин'та Митра; за бабичката, дето обичала да си попийва; за..."
Колкото по минаваха годините, толкова по се усилваше у мен
любопитството да узная повече и повече за родния край на родителите ми, който е
щял да бъде и мой, ако пороят на историческите събития не ги е изтръгнал и
отвлякъл далеч от него.
Докато това любопитство се превърна в копнеж. Копнеж по един роден
край, който бях загубила, преди да го имам.
Така започнах да си записвам всичко, което майка ми разказваше, да я
разпитвам, да я карам да си припомня отдавна отминали събития. Докато един ден
я помолих да напише каквото знае. На осемдесетгодишна възраст тя седна и за
кратко време написа своите „Спомени от Долни Порой" и бежанските си неволи.
Всичко в две тетрадки.
Към тях при всяка среща тя ми изпяваше по някоя песен и ми диктуваше
текста и, разказваше ми обичаи и случки, които не бе отбелязала в спомените си, но
за които ми бе говорила.
Въз основа на този съвсем достоверен материал, оставен ми от нея,
подредих настоящите спомени. Те обхващат живота на родителите ми до
напускането на родното им село.
Тук му е мястото да благодаря на Невена Стойкова Пелтекова, на Мария
Велкова и Стоян Маджаров, все долнопоройлии. След смъртта на майка ми те ми
дадоха още много ценни допълнителни сведения.
Ще бъда безкрайно щастлива, ако със спомените от Порой може да се
прибави една малка страничка към многотомната история на българския народ.
Авторката
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Част първа

ПОРОЙ
Обичам родното си село и ще го обичам до последния си дъх. Там прекарах
безгрижните си детски години, с него са свързани спомените за най-хубавите дни в
живота ми.
Хубаво беше село Долни Порой и никога не мога да го забравя. Макар и да
са минали повече от шестдесет години, откакто съм го напуснала, затворя ли очи,
виждам го хей там, в южните поли на Беласица, така ясно, като че е пред мен.
Къщите му са накацали на лек хълм, всички обърнати на юг към Серското поле. А
пък това поле, равно като тепсия, като се ширнало отпред, докъдето ти стига
поглед, губи се някъде към Бялото море...
На това поле бяха нашите ниви, бахчи и бостани. Оттам ни идеше хлябът,
земята беше годишна и даваше до три плодородия на година: първо се косеше
трева, после се садеше тютюн, а след това царевица или зеле. Богато се
възнаграждаваше усилният ни селски труд. Садяхме още памук, ръж, ечемик, ала
главният ни поминък бяха тютюнът и бубарството. А пък плодове! Какви ли не!
Калинки (нарове), смокини, грозде, кайсии. И всички сладки, сладки, та по
пръстите се лепяха от сладост. А любениците? Още не си забил ножа, те пращят и
се разпукват на две. Отвътре месото им като захаросано...
У нас пролетта идваше някак бързо. Изведнъж полето се раззеленяваше, а
градинките ни се нашарваха с какви ли не цветя. И както бързо идваше, така и
бързо се превръщаше тя на лято.
А през лятото ставаше горещо, много горещо. Толкова горещо, че въздухът
трепкаше и камъните се напичаха като връшник. На нивите потта се стичаше на
вадички по лицата, гърдите и гърбовете на работните селяни и те час по час
надигаха стомните с вода. В такива дни ядяхме само хляб със салца: вода, счукан
чесън, солчица и оцет. Едва на залез от юг, от далечното море, се задаваше лек
ветрец и поразхлаждаше обжареното поле, хора и добитък.
През пролетта и есента често от Беласица слизаше „лошио ветар". Така го
наричахме. Познавахме го, че идва, по бученето, там горе, далеч, далеч отвъд, в
горите на планината. Виеше дърветата, кършеше клоните и бързо прехвърляше
Беласица. А откъм нашата, южната страна, нищо не му пречеше вече: планината бе
оголена, без никакви гори. Ниските, келяви храсти не можеха да го спрат.
Стремглаво се спускаше надолу лошият вятър. Свиреше, фучеше сърдито, буташе
хората по друмищата, керемидите от покривите събаряше.
Щом „фукнеше Беласица", както казвахме ние, никой не смееше да се
покаже навън, нито да изкара говедата на паша. Всеки се прибираше у дома си,
затваряше здраво дървените капаци на прозорците, залостваше порти и чакаше,
това траеше двадесети четири часа, после вятърът утихваше, като че нищо не е
било.
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Зимата по нас не беше дълга, но люта. Обикновено около Богоявление и
Ивановден падаше дълбок сняг и хващаше голям студ. Но той не спираше
веселбите и хората ни, защото най-много празници имаше през януари. А щом
дойдеше Атанасовден, вече миришеше на пролет. „Атанас гелди, яз гелди" —
казваха старите. Колкото и да сече малък Сечко, все му се виждаше краят.
На около половин час път от Долни Порой, нагоре по Беласица, беше село
Горни Порой. Българите от двете села бяхме близки и сродени, като че сме едно.
Прав селски път ни свързваше, по средата на който имаше малък мегдан, Топилото:
на този мегдан се намираше турският конак. Името „Топило" останало от времето,
когато идвали тук да топят лен в един закътан вир.
А защо двете села се казваха от незапомнени времена Порой? Навярно от
пороищата, които се стичаха от Беласица при топенето на дълбоките снегове през
пролетта и при силни дъждове. Откъм нашата страна планината бе гола, обрасла с
ниски редки шубраци и набраздена от свлачища камънаци, които се белееха
отдалеч. Гора имаше навътре, надалеко: тя не се виждаше от селото.
Иначе нямахме особено много вода: другите села наоколо имаха много
повече. Някога богат турчин с двама сина владеел двата Пороя. В Горни Порой
имало голям, буен избор. Бащата разделил водата на две, оставил едната част за
Горни, а другата отправил към Долни Порой: на двамата си сина по едно село с
вода.
Ние си наричахме реките общо „поройски води", Пороя. Някъде далеч от
двете села, горе в Беласица, две малки рекички, Душегуба и Луда Яна, увеличаваха
водите на Пороя. В ранна пролет и при силни дъждове Пороят бучеше и мяташе
разпенени води по камънаците, а в летните жеги едва-едва църцореше. Но все пак
стигаше до река Добровник, някъде долу в равнината, където се вливаше и
„горният" Порой.
Ала макар и непълноводен, Пороят правеше големи пакости. Веднъж като
придойде, заля целия пазар и наводни много къщи. На Шекерджията стопи
всичката захар в чувалите, складирани в мазето на сладкарницата му.
Ето защо долнопоройлии заградиха реката с бентове, а самия пазар дигнаха малко
нависоко. И понеже става дума за пазара, ще кажа нещо и за него. Пороят
минаваше по средата му надлъж и го разделяше на две: българския откъм
българската махала и турския — откъм турската.
Нашият, долнопоройският пазар беше покрит. В пазарен ден — той беше
неделя — пазарджиите сглобяваха сергии и излагаха стоките си. Вечер ги
разглобяваха и вкарваха в хановете. Плащаха по един грош парасъза в полза на
джамията.
Какво ли нямаше на този пазар! Най-различни солунски платове и пъстри
басми, кутии с какви ли не копчета, ластик, панделки, дантели, шамии, вълна
предена и на руна, коприна, конци, чехли, папуци... У нас никой не ходеше с
опинци. Само с обуща, папуци. И то за празник, жените носеха от лустрин, лачени,
а в делник — пантофли, чехли. Само в нашия си Порой имахме 10—15 обущари!
От страна на сергиите, по дължината на улицата и пазара, бяха дюкяните:
обущарници, манифактурен магазин, бакалници, сарачници, фурни, гостилници и
др. Мнозина от долнопоройлии бяха занаятчии. На тезгяхите на фурните се
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продаваше чеверме на ока, халва и, разбира се, хляб, на бели самуни. Санитарни
власти по чистотата проверяваха гостилниците и фурните.
Дюкяните се затваряха все с кепенци или при по-богатите търговци с
желязна врата. После за пръв път един бакалин направи ролетки. Последва го и
албанецът бозаджия.
И най-новото, което имаше вече на пазара, беше манифактурен магазин с
витрина: в него се продаваха готови дрехи от Солун. В неделен ден в нашето село
се стичаха пазарджии от цялата околия, та идваха чак и от Воден да продават
червен пипер.
Няма обаче да забравя никога как в пазарен ден се продаваше чевермето.
Към обед печеното агне се излагаше с тавата и на тезгяха пред фурната и още
топло-топло се режеше и теглеше. Затрака фурнаджията с машата с все сила и
завика: „Ай на чевермето! Айде, айде, жешкото, жешкотооо! Пари, пари!" Като
надойдат купувачи, той почваше да реше парчетата: с ножа в една ръка, реже, с
другата къса месото. А като не помага ножът, почва да къса с две ръце. Ала месото
е горещо и пари, та фурнаджията си духа пръстите ту на едната, ту на другата ръка,
като ги допира до устните си и ги пооблизва. „Пуууф! Айде на жешкото! Айде на
чевермето!".
Сладък мирис на печено агне се носеше из пазара.
Нашето село Долни Порой, имаше 700 къщи, от които 250 български,
останалите — на преселници, скупчени и едните, и другите в отделни махали. Ние,
българите, бяхме над 1500 души, но сигурно под 2000. Не мога да кажа точно
колко. Не знам. Имахме също и една фамилия гърци, преселени от Анадола,
Каянци.
Един много красив ерген от този гръцки род, Каяновият Стефан, се залюбил
с една хубава мома от Горни Порой, Велика. Родителите на момичето и дума не
давали да се издума да се вземат младите. „Шо? Грък? Главата ке й отрежем" заканвал се бащата на Велика. Хубаво, ама момичето пристанало на момчето.
Любов. Две деца родила Велика и едва след четири години родителите й простили.
Коравата българка не се пречупила в Каянци. Всичките й деца, четири на брой,
говореха само на български и ходеха в нашето училище. В него учеха и децата на
голяма фамилия власи, Влахови.
Имахме си също и българи, които се гърчеели отначало. Гърчеви се казваха.
Но когато закипяла борбата за освобождение, те се наредили измежду първите
борци.
Никой не можеше да каже колко поколения българи бяха живели по тези
места. Старите хора знаеха само от дяд и прадяд, че са тук откак свят светува.
Бащиният ми род бе голям и почитан. Прадядо ми Христо пътувал по онези
времена с месеци, за да отиде на хаджилък в Ерусалим. Изпълнило се желанието
му да стане „хаджия", фамилията му получила прякора Аджиристъовци. Но и като
човек хаджи Ристьо бил „сложен", както казваха по нас, и се ползвал с голямо
уважение из целия окръг.
Единственият му син и снаха му — дядо ми Илия и баба Доста — имаха пет
сина, пет снахи и деветнадесет внучета. Всичките петима братя бяха все левенти и
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хубави мъже. Те живееха със семействата си поотделно, но къщите на четиримата
бяха построени в един двор, бащиния. Само баща ми, най-големият син, живееше
на друго място в селото.
Дядо се занимавал някога с кожарство и въжарство, затова нас ни наричаха
още и Органджиеви. Той бил почитан и хората често идвали да се съветват с него.
Чичовците и баща ми поддържали земеделие с надничари, но най-вече
търгували. Петимата братя имали „мааза", склад, в Солун и изнасяли за там
пашкули, памук и тютюн, а докарвали манифактурни стоки и бакалия. Татко имал
манифактурен дюкян, където лично той продавал. Но имал гледачи на буби,
обущарница и други занаятчийски магазини с майстори и калфи на заплата.
По онова време превозът ставал с коли и камили. Двете ми по-големи сестри
си спомняха как камилите влизали през високата и широка порта, как клякали
послушно, за да ги разтоварят.
И сега още се чудя по някой път как са търгували хората по нас някога,
защото по онова време не е имало ни полици, ни лихви. Колко трябва да са били
честни и почтени тези, които са имали парични вземания-давания. Така например,
ако някой е притеснен за пари — купува нива или добитък — и търси заем, той
получавал парите на четири очи, за да не се урони достойнството му. Когато пък се
улесни, връщането ставало пак на четири очи.
И петте семейства на братята Органджиеви живееха в голям сговор,
патриархално, с подчертана почит на млади към стари, без кавги и разправии. Едва
ли между толкова многобройна челяд и етърви от различни фамилии не е имало
понякога хър-мър, но от двора на стар татко и стара майка никога не се чуло високо
приказване, викане или каране. Затова всички бяха много почитани от цялото село.
Българите и от двата Пороя бяха сплотени помежду си и си помагаха кой с
каквото може. Но не е имало живот от турците, бял ден не могли да видят от тях.
Постоянно обири, потурчвания, ангария, заточения: двамата ми чиковци, чико
Андон и чико Стоян, и те са били известно време затворени в Солун, в Беяз Куле.
Около 1875 година, още не съм била родена, събрали се около 50—60 турци
харамии и решили да ограбят стар татко. Намазали си лицата със сажди, за да не ги
разпознаят, и въоръжени до зъби заобиколили къщата. А тя беше с високи дувари и
тежки порти, здраво заключени. Напъвали харамиите, напъвали и като не могли да
влезнат, едни почнали да цепят със секири, а други да стрелят, докато строшили
портата. Като влезнали в двора, счупили капака на чардака и нахълтали при дядо.
„Чорбаджи Ильо, давай парите или ей тука ке търкулнем главиге на синовете ти и
твоята."
Чико Митре и баща ми — братята още не били разделени - успели да
избягат през капиджичето, тази малка вратичка между съседите, която играела
такава голяма роля в робските смутни времена. Чико Стоян се омотал в платното
на разбоя, ала турците хванали чико Георги, дядо и баба. И започнали мъченията.
Писнали снахи и внуци, вик се надигнал до бога. Изтръпнало цяло село, ала
българите не смеели да се притекат на помощ, а пък турците не искали. Мушкали
харамиите с ножовете де където свърнат по чико ми, горели връшник и пирустия и
нажежени ги туряли върху баба и дядо. Други пък плъзнали из къщи и обрали
всичко. Скъсали герданите от жълтици от шиите на снахите и жълтичките от
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шапчиците на децата. Мъчили, горили, ръгали с ножове, докато взели една
биволска кожа с жълтици, и през локвите кръв и труповете на умиращите хора
изчезнали в нощта.
Разбира се, официалните власти и пръст не мръднали да търсят виновните. В
Порой нямало лекар, та роднините викнали такъв от Демир Хисар да лекува
ранените. Докторът шил, лепил капака на челото на дядо, който дълго лежал в
несвяст. Оживял дядо, но останал недъгъв, половин човек. А чико Георги — глух
за цял живот.
Такъв си го спомням стар татко. Ръцете му трепереха, не можеше ни да се
умие, ни да се нахрани, а и трудно ходеше. Стара майка си го гледаше и се
грижеше за него, макар че и тя не беше здрава след харамийските мъчения, но все
пак тя го водеше за ръка, миеше го, преобличаше го, хранеше го като дете с
лъжица. И все му говореше кротко, кротко... Те двамата останали да живеят при
най-малкия си син, чико Стоян.
Золумите нямали край. Тежък бил животът на всички българи. Ала той още
повече се отежнявал от гръцкото духовенство, което подклаждало нещата,
клеветело българите и доносничело против тях пред турците. От кого да се бранят
по-напред клетите?
Освен фамилията на Каянци нямало други гърци в Долни Порой. Но
гръцката патриаршия назначила двама гръцки попове и изпратила гръцки учител да
обучава някои деца на елинско писмо и четмо. Този учител следял българите и като
забележел някой по-буден, наклеветвал го на турците. И започвали безпричинни
арести и съдилища.
Ще може ли някой някога да опише безкрайните страдания на българина, от
който и да е край, село или колиба под двойното робство?
Родена съм в края на месец януари, на Андоновден, в 1892 г. в новата
голяма къща, която татко построил, след като се разделили братята. Аз съм петото
и последно дете на Христо и Яна Органджиеви. Димитър, или бат'то Мицо, е найголемият. После е сестра ми Тасуда, другият ми брат Илия, четвърта е Доста и
последната съм аз — Мария. Брат ми Илия растял хубаво, здраво и умно дете. Но
като навършил три-четири годинки, се разболял много, много тежко. Огненица ли е
било, някаква шарка ли — не знаеха от каква болест. Ала така тежко легнал Илия,
че ха ще умре, не умира, ха ще умре, не умира, докато най-сетне оживял. Като се
посъвзел малко, майка забелязала, че детето недочува, а и не може да говори ясно.
Така Илия оглушал, а след време и онемял. Още при първите признаци на това
голямо нещастие майка и татко тръгнали е детето по доктори. Водили го и в Сер, и
в Солун. Много, много пъти. Никой не могъл да му помогне.
Голяма, неизказана мъка било за родителите да гледат как Илия расте
красив, с умен поглед, без да може да говори. Глухонямото момченце се мъчеше да
изрече нещо, спомен, останал от времето, когато детската уста чуруликала
непрестанно. Но от гърлото му излизаше едно глухо гъ-гъ-гъ, което не значеше
нищо. Илия ни гледаше с умните си очи, за да види дали го разбираме. Ако
схванеше, че не, почваше да се ядосва, пак да повтаря, изчервяваше се от
напрежение и накрая горко се разплакваше.
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Аз много обичах Илия, а и той мен. Гледаше все да ме вземе на ръце.
Носеше ме, друсаше ме на коленете си, учеше ме да ходя, играеше с мен, слагаше
ме на гърба си на „чуш магаре" и какво ли не. Полека-лека така бях свикнала с
него, че ние двете с майка бяхме тези, които веднага можехме да разберем какво
иска той да каже с гъгнене и ръкомахане.
Аз нямам баща. Не го познавам. Никога не съм го виждала, освен на
портрет: той е умрял, когато съм била на девет месеца. Портретът на татко стоеше
окачен на една от стените на гостната ни одая наред с портретите на руския
император Александър и на царица Мария. Спомням си, че като съвсем малка, щом
нямаше никой на чардака, мушвах се в одаята, за да си гледам татко. И като го
гледах продължително, струваше ми се, че ха, ще ми проговори. Не можех да
разбера как така има портрет на един човек, пък човекът го няма. В детските си
мисли все смятах, че не може някой ден татко да не слезне от стената. Още повече
че толкова много го обичах... Че толкова много исках да го видя да ходи у дома, да
бъде с нас...
Татко търгувал със Солун, със солунските юдеи: така наричахме ние
евреите. Ето защо много често пътувал до този град, а освен това е трябвало да се
наглежда и „мааза-та", складът. Някога се пътувало с коли и по-дълго, а даже
имало една приказка: „Во Солуна по пара сомуна. Ама дор да идеш до Солуна, ке
изядеш пет сомуна." Обаче бил започнал вече строежът на железница и през есента
на 1892 година пуснали и първия влак, но с открити вагони, товарни. Татко пак
имал работа в Солун и решил да пътува с влака. Есен било, времето променливо.
Напразно стара майка и майка увещавали татко да си вземе капото — палто,
подплатено с кожи. Той обаче тръгнал без топла връхна дреха, върнал се от Солун
много силно простуден, легнал тежко болен и не станал. Умрял на тридесет и шест
години.
Останала майка вдовица с пет деца и с голям имот, който имал нужда от
здрава ръка, за да се стопанисва. Тежка, много тежка задача имала вече тя за
изпълнение: да запази имота за децата си, да ги отгледа и подреди в живота.
Майка беше жена с красива глава. Имаше черни очи, меки като кадифе и
винаги тъжни, даже и когато се усмихваше. Гъстата й кестенява коса се спускаше
на две дебели плитки изпод черната кърпа. Аз я помня винаги облечена в черно. Тя
не беше висока, а нисичка, добре сложена, но пълна, хората разправяха, че докато
татко бил жив, била слабичка и кръшна. Пред нас майка казваше от време на време
с дълбока въздишка: „Еех, от кахъри напълнях, чедо, от кахъри!"
У нас, в Македония, всички дълбоко вярвали, че дядо Иван ще освободи
България и че ще дойде най-после край на теглилата ни. Но Стара България била
вече свободна, а ние — не. И в Порой, и в целия ни край духовете се раздвижили,
жаждата за свобода се засилила. Родила се и Организацията.
Татко бил още жив, когато поройлии открили българско училище, строено
доброволно от всички със средства на заможните първенци. Пред селяните стоели
сега две големи задачи: да се освободят от ангарията и да изпъдят гръцките попове.
Народът бързо се организирал и сплотил за отпор.
И така един ден двама богати турци, Кеазим бей и Садък ага, наредили
цялото село Долни Порой да отиде да им копае нивите ангария. Ала хората били
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вече подучени от Организацията. Наредено им било така: „Няма да оставите нито
един корен читав, ще скубете и ще гърлите, уж е копано." Така и станало. Агите
носят ли носят вода за пиене, българите „копаят ли копаят"... Като свършат работа
на една нива, минават на друга. И така от нива на нива, докато „скопали" всичката
царевица и памук.
Чак на другия ден се разбрало какво са сторили тези гяури! Разбеснели се
беят и агата. Но кого да накажат? Кой е виновният, като цяло село копа? Не иде
някак си цяло село да затворят...
Така станало и с чифликчиите. Заграбили си били агите цели села. И не само
земите им взели, а и хората закрепостили. Роби, да им работят. Агите идвали само
наготово да приберат всичко и да оставят на раята малко царевица, колкото да не
измре от глад.
Но и тези закрепостени българи били подучени да заравят в земята и да
крият колкото се може повече от реколтата. „Бре, гяур керата, та какво е това от
такава голяма нива!? Нищо! Още царевица трябва да има, още. Къде е?
- Нема, ага ефенди, не се роди ного. Суша беше. Изсахна сичко. Е, на, виж.
Шово сам виновен? Неле и ас сакам да има повечке, та и за тебе арно, и за мене
арно. Децата ми хляп чекат, на моите раце са тамам четири.
А пълните с жени и деца хареми имали нужда от храна и пари. Ангарията
пресъхнала вече и агите започнали да викат българите да им копаят, но срещу
заплащане. А пари? Откъде, като не работели? Така чифликчиите започнали да
продават на българите от имотите си. Днес нива... утре ливада... А нашият
трудолюбив народ изкупувал земите им и постоянно се замогвал, докато пък
турците все повече западали. И дойде дотам, че вече турци орачи и копачи
работеха на надница по нашите ниви.
Имало и няколко турци харамии, които причаквали селяните, като се
връщали от пазар, и ги ограбвали: хората просто не можели да си гледат работата и
с голям страх се движели по пътищата. Но незнайно от кого за кратко време един
по един тези харамии били повалени нощно време. Обирите секнали, селото си
отдъхнало.
Някога, в старо време, в Порой се появила чума. Изпонатръшкала болестта
половин село, а другата половина избягала в една местност към лозята, която покъсно нарекли Бежаниите. Но тези поройлии, които имали близки болни в селото,
идвали откъм полето, хем да си вземат нещо за ядене от нивите, хем да разберат
какво става в селото и да се видят с близките си. Спирали на Запиралото: от едната
страна идвали заразените, а от другата — избягалите, и така се разговаряли от
разстояние.
Чумата отдавна била забравена, но щом дойдело време поройлии да си носят
у дома плод от бахчи, бостани и лозя, на Запиралото се курдисвали всеки ден
забаетчии. Те слагали кантари и теглели всичко, което се вкарва в селото. После
давали бележка, та селяните да си платят ашара (десятъка) върху всичко, което са
си занесли вкъщи.
Българите не могли повече да търпят да им се служи в черквата на
неразбираем за тях език, гръцки. Те настоявали непрекъснато и при всеки повод
пред турските власти да им се разреши да си имат славянско богослужение.
Гръцките попове пък клеветели по-будните българи, че са врагове на султана, и ги
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пращали на заточение. Но долнопоройлии не се предавали. По едно време на два
пангара свещи се продавали, на два олтара служби се служели. Стигнало се и до
бой. И най-после българите успели да си вземат черквата.
На една Коледа клепалото на „Св. Иван Кръстител" забило тържествено два
часа по-рано от обикновено: сговорили се били предварително поройлии с поп
Илия. Стекло се цяло село да се черкува, всички пременени и възбудени, не
закъснял и гръцкият поп. И започнала коледната литургия на два олтара. Един
български свещеник и два псалта служители на главния олтар, а гръцкият поп на
един от страничните. Пред единия олтар народ, народ, игла да хвърлиш, няма къде
да падне! А пред другия — само двама души!
Разярил се гръцкият поп, че „дебелоглавите" не искат да се черкуват при
него. Служил каквото служил известно време. Когато дошло да се чете
евангелието, разтворил го и вместо да започне да чете, нахвърлил се с книгата
срещу поп Илия и започнал да го удря. Спуснали се поройлии, хванали
самозабравилия се „божи служител" и го изхвърлили като парцал от черквата.
Литургията продължила и завършила тържествено. Накрая поп Илия предложил да
се закълнат, че никога вече няма да допуснат да им се служи на гръцки език.
Свещеникът високо и бавно изричал клетвата и всички вкупом повтаряли след
него. „Закълновам се... пред евангелието... и пред Ристовио кръст... оти не ке даам...
повеке... грък да служе... оф нашата църква... Амин!"
Така поройлии се отървали от гръцките натрапници. Но „смиреният божи
служител" се озлобил от случилото се. И, разбира се, право при турците.
Наклеветил българския свещеник, че уж е във връзка с комитите, че ги храни и
крие. Арестували поп Илия, тормозили го, били го и го изпратили за три години в
Диарбекир.
След смъртта на татко в нашата къща настъпил голям прелом. Както казах,
майка трябвало да се бори с живота с пет деца на ръце и да се мъчи да запази
имота. Да търгува тя самата, жена, в турско е било изключено! Не беше прието
дори жена да ходи сама нагоре-надолу из чаршията, да пазарува ежедневно.
Мъжете си принасяха всичко необходимо за вкъщи. Така например, докато го
нямаше бат'то Михо в Порой, чиковците ни правеха домашните покупки от пазара,
като месо, риба и пр.
Налагало се Мицо да се върне от Демир Хисар, където учел във втори клас.
В Порой училището беше до първи клас, а желанието на родителите им е било
синът им да продължава учението и да свърши Солунската гимназия. Майка не
знаеше нито да пише, нито да чете: не бе ходила на училище. Но тя беше природно
интелигентна и събудена жена. Баща ми отначало учел гръцки. Но щом сме се
сдобили с наше, българско училище, което първо било в някаква килия, веднага се
прехвърлил в него и се научил да пише и чете на български. Мечтата му била
децата му, всички, да учат не само в Порой, ами и в Солун.
Закон беше по нас, като умре бащата, първородният син да стане глава на
семейството и да продължи работата му. И така, макар и малък, Мицо се върнал в
Порой и подел манифактурния дюкян на баща ни. Тъй като бил малолетен,
чиковците ни му станали настойници: преглеждали сметките му, отпускали пари за
домашни нужди.
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Освен че беше съвсем малък и неопитен за търговия — едва тринадесетгодишен!
— бат'то не беше роден за търговец. Той беше крайно великодушен и
състрадателен и само който не му поискаше на кредит, само на него не даваше.
Влечеше го науката. Седи зад тезгяха на дюкяна, а на коленете му, отдолу,
книга. У дома или на полето, той никъде и никога не беше без книга: все четеше
нещо, пишеше или преписваше. Беше умен и крайно трудолюбив. Макар и останал
с второкласно образование, той сам се подготвяше и се явяваше като частен ученик
на изпит за по-горен клас в солунската гимназия. Бат'то имаше много книги,
речници и учебници по различни езици, които си донасяше от Солун: на френски,
немски, турски, италиански и английски език. френски например учеше и като
четеше на глас „Клетниците". Учеше езиците един по един. И този самоук знаеше
петте, които вече споменах, не само да ги чете и говори, но и да ги пише.
С течение на времето вместо търговец бат'то стана учител. А много покъсно и помощник-адвокат в Горна Джумая. Много, много има да се пише за
живота на този изключителен човек и родолюбец, но това не е по моите сили.
И както не могат две дини под една мишница да се носят, бат'то напредваше
в науката, а търговията на татко западаше. Стоката се топеше от ден на ден като
сняг на слънце. Майка се принуди да се захване със земеделието. Мицо и Тасуда й
помагаха колкото могат, но не бяха свикнали мотика да въртят. Особено бат'то,
горкият! Покопа, покопа, измори се и бяга на сянка да си почине: и пак с книга в
ръце, разбира се.
Майка беше фурия на работата: и вкъщи — предене, тъкане, и на нивата тя
най-много работеше. Но имотът ни беше голям и като не можеше да смогне,
взимаше и аргати. Така се бореше тя с все сили и пазеше да не продаде педя земя,
дюкян или къща. И запази всичко.
Щом продадеше финаците и тютюна, майка ни събираше всички и почваше
с бат'то и Тасуда да разпределя парите и да правят заедно списък. Толкова за
брашно, толкова за бакалски стоки, захар, ориз, шарлаган, сапун и пр., две тенекета
газ за лампи. Това пък за основа за тъкане, две топки прежда за тъкане, тире за
плетене на дантели, тънки прежди (малаке) за бродерия и други по-дребни неща,
все необходими за изготвяне на чеизите на нас, трите момичета. Слагаше отделно
пари и за вълна, която купувахме от каракачаните на поройския пазар. „Това пак да
се намере за добро, дяца" — отделяше тя по нещо настрана. Майка беше практична
жена, човек на сметката, но не и стисната. С готовия списък бат'то Мицо отиваше в
Солун и докарваше по железницата всичко необходимо за вкъщи за цяла година.
Но случваше се понякога да останем с много малко или почти без пари. Така
например една година град изби тютюна и почти всичко, що се бе родило из къра.
Майка взимаше от парите за „добро", но те стигаха едва-едва за хляб и папуда
(соя). А по нас папуда ядеха само най-бедните. Ядехме я и ние почти всеки ден, но
никой никъде и дума не казваше, нито се оплакваше, че вече ни е дошло до гуша от
нея и ни се е втръснала до немайкъде. „Срамота е ората да ти знаят що ти е оф
каши", казваше майка. Не дай си боже да се разбереше в Порой, че тайфата на
Ристо Органджиев яде ден през ден папуда! Голям срам! В нашия дом много често
идеха гости. Семейството ни минаваше за по-издигнато и щом дойдеше някой поизтъкнат човек по работа в Порой — учител, директор или църковен настоятел, —

Юлия Попвасилева, "Порой", книгоиздателство "Георги Бакалов", Варна, 1988.

12

настаняваха го за ядене и спане у дома. Пък и бат'то Мицо имаше много приятели
от други градове на Македония, които го посещаваха често.
Ако се случеше да ни дойде гост по време на „папудовия пост", както го
наричахме ние, майка го посрещаше и преди да седнем на трапезата, казваше
усмихната: „Айде сега заповедайте и добре дошли. Ние па днеска сме на папуда.
Децата като рекоа: — Мале ма, свари ни папуда! От коа не сме яяли!"
А тооо, ако знаеха гостите, че не можеме вече да я погледнем... Ама какво
да се прави? Трябва да се пази честта на рода...
Майка ни възпитаваше с примера си и с това, че ни караше да участваме в
труда и борбата й да ни отгледа и ни държи на стъпалото, което подхожда на
известния ни и уважаван сой. Тя беше добър педагог, без някога да е учила: имаше
правилния възпитателен усет на здравата българска майка, наследен от векове.
Възпитателните методи на майка се крепеха на две златни запрещения: „Срамота е"
и „Грехота е", ще рече сутрин рано-рано: „Айде, дяца, ставайте веке! Ей съмна!
Срамота е моми да лежат до касно! Шо ке кажат комшиите?" А то още и не се е
развиделило... Ако някой от няс е ударил някого или е набил някое дете, ще ни се
скара. „Сакън! Да не сте напр'ил и друг пат таа работа! Греота е, бре! Не те ле е
жал?"
Майка се мъчеше да прави всичко така, че да не чувствуваме липсата на
баща. Не ходех още на училище, не зная на колко години съм била, но помня, че
имах една дружка, Юрданка, с която много си играехме. Като си дойдеше баща й
вкъщи, тя се хвърляше в ръцете му и заприказваше: „татко, туй, татко, онуй"...
Един ден слушам... слушам и — каква ли празнина е било в детската ми душа,
такава мъка, мъка ми стана, че като си отидох у дома, почнах да плача пред майка.
„Мале ма, оти сички си имат татко, а ние си немаме? Кога ке дое и нашио татко?"
Майка горката се видя в чудо и почна да ме утешава. „Ним плачи, чедо, и ние сме
си имале татко. Ама сега е на небето. Ним плачи: мака ке му е за тебе." „Ама, мале,
много ми е мака: и ас сакам да викам „татко". „Добре чедо, щом сакаш, на дедо ти
ке викате стар татко, а на баба ти стара майко."
Така и стана. Когато отидох след това у дядови и казах на дядо стар татко,
той започна да ме прегръща с треперещите си ръце, да ме милва и да плаче. Каза,
че иска и другите му внуци да го наричат така. И ние, всичките братовчеди и
братовчедки, започнахме: стар татко и стара майко. Та до края на живота му.
Сега и аз имам внучета. Когато се роди първото, зет ми му говори: „Я виж
баба." Рекох: „Аз като съм стара, на всички деца съм баба. Моите внучета искам да
ми казват стара майко, а на дядо си стар татко."
Така ги чувствам мои, защото само аз си знам какво място са заели в моята
душа думите стар татко и стара майко.
След Солунския атентат турците повече се разбесняха: арести, побоища,
Диарбекир... Адски мъки. Но нашите хора бяха не само порядъчни и работливи
българи, но имаха високо патриотичен дух. И още повече се сплотяваха. Всичко
мъжко се беше доброволно, здраво организирало за изпълнение на тежката задача:
борба за постигане на вековната мечта — СВОБОДАТА.
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Гоце Делчев беше вече организирал целия Кукушки окръг като един човек. Всички
помагаха кой с каквото може за делото: бедните с труд, богатите с пари; и едните, и
другите еднакво залагаха живота си и съдбата на семействата си. Долни Порой,
който спадаше към Кукушкия окръг, не остана назад от общия копнеж.
Възбудените духове правеха раята непокорна; турските власти не стояха със
скръстени ръце. Положението, особено на младите в селото, стана неудържимо.
Мнозина се принудиха да хванат балкана и образуваха чети. Тези мъже — наши
бащи, братя и синове, имаха нужда от храна, облекло и ние всички, останали по
домовете си, им помагахме от сърце с каквото можем. По-заможните даваха пари,
другите служеха за куриери, пренасяха дрехи и храна. И жените не оставаха назад:
готвеха, шиеха, плетяха.
Нашето село беше център на района и в него ставаше голям пазар в неделя.
Селяните от околните села, като Мътница, Шугово, Горни Порой, Тодорово,
Чифлик, Бутково и др., идваха неделен ден хем на пазар, хем по организационни
работи. На кой каквато задача е възложена или трябва да му се възложи, сборен
пункт Долни Порой.
Нашата къща беше голяма. Тя имаше дюкян с галерия откъм улицата и
мутвак, лятна кухня и две други одаи откъм двора. На горния кат бе с четири стаи.
Дълъг и широк чардак се точеше край горните стаи, към двора. А в градината и по
прозорците към чардака какви ли цветя нямаше! Шибои, карамфили, молохи, бели
и розови ружи и много други, на които не си спомням вече имената. В Порой цветя
и семена не купувахме, а си ги търсехме, жените и момите, една от друга или си ги
разменяхме.
У дома имахме специална гостна по градски със сидири: постлани миндери
с бродираш постелки и околовръст възглавници. На земята арабска рогозина и
отгоре пак килим. На прозорците пердета и жалузи. Дъсченият таван бе целият в
резба и в средата — с резбосана диня. На стената, както Вече казах, двата големи
портрета на руското императорско семейство и този на татко. И сега се чудя как
турците, като правеха обиски у дома, не ни накараха да махнем портретите на царя
освободител и жена му. Зимно време одаята се отопляше с истамбулски кован
мангал, със също така красиво кован похлупак. Целият мангал беше бакърен. Ние
често го търкахме със ситен пясък и той лъщеше като слънце.
Ходех вече на училище и почнах да забелязвам някои особени неща.
Правеше ми впечатление, че в неделя у нас идваха прекалено много гости, и то не
само от нашето село, ами и от разни други. Нашите ги приемаха в одаята, но
жалузите — затворени!
Идваше учителят Стоян Филипов от нашето училище, където и бат'то Мицо
беше вече учител. Идваха Георги Тодоров-Киранин, наречен още Сивеко, Ангел
Липошлиев и Георги Недялков, по прякор „Майка му стара".
Защо му викаха така? В комитското кафене, дето се събираха мъжете,
Георги, един от постоянните посетители, все си мечтаел: „Еех, само да дойде
България, майка му стара! Да стана и аз български войник, майка му стара! Па като
ги погна тия турски поганци, майка му стара, та Истамбула нема да ги побере! Ех,
майка му стара! Белки дойде това време... майка му стара!"
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Ангел и Майка му стара, наши долнопоройлии, бяха двама неразделни приятели.
Те бяха връзката между Организацията, четите и народа, всецяло отдадени на
делото и верни до смърт. Разбира се, тези неща аз много по-късно ги научих.
И така, като пристигнеха у дома гостите, дето трябваше да дойдат, затваряха
се в одаята и събранието започваше. Решаваха каквото им е възложено за
решаване, „погостуваха" малко. Майка почваше да влиза и излиза и заедно с
Тасуда да носят почерпки: кафе, локум, сладко. После гостите си заминаваха.
Всичко ставаше тайно от нас, малките, Доста и мен. Но ние чувствахме, че е нещо
много важно, че не трябва да го знаем и ако знаем, трябва да мълчим.
А ние виждахме и чувахме много работи. Така например в празник, когато
всички са на хорото, Тасуда заключваше портата и мереше с револвер на нишан.
Стреля. Учи се.
Друг път ни пращат да си легнем по-рано от обикновено. В тъмното
забелязахме, че през малка дупчица на пода лъщи нещо в мазето. Станахме с Доста
от постелята да Видим каква е тази светлина, наведохме се и една по една
залепихме око на дупчицата. И видяхме ... комити! Досега само бяхме чували, че
има такива хора: а сега ги гледахме да се движат и да си шепнат тихичко в мазето
на нашата къща!
На другата вечер майка ни каза: „Дяца, сакате ли да ви заведа да видите
адни скапи гости? Ама да не стане Нанчова работа? Нито дума на никой, оти
кащата ке ни изгорат!"
В селото ни имаше един обущар, преселен от Гевгели, Нанчо. Беше добър
майстор и добре печелеше. Жена му без умисъл казала на майка: „Мойот Нанчо е
много арен. Ама не мога нищо да си споделя со него: ха му кажа нещо, ха иде и го
кажува на други. Хеле пак, ако му зарачам да си трае! От полунощ ке стане, ке пие
кафе връз кафе и като присамне, ке иде оф кафенето да изтресе, шо сам му зарачала
да си трае."
За такива като Нанчо имахме и още една приказка: „Оф разбойовата дупка
имам пет яйца, ама не ги кажувам дек са!"
След майкината заръка ние с Доста се засмяхме и обещахме да мълчим.
Майка ни заведе в избата. Там имаше четирима мъже комити. Бяха насядали на
черги, постлани на земята. Раниците им бяха скупчени на една страна, а пушките
подпрени до стената. Като ни видяха, и четиримата много ни се зарадваха. Кой знае
дали и те .не си бяха оставили деца като нас... Помилваха ни по косите,
поприказваха ни, поразпитваха ни за училището. Накрая един от комитите извади
от една раница тефтерче с няколко хайдушки песни. На две от тях не знаехме гласа,
та попяхме всички заедно, докато ги научихме. После си пожелахме „лека нощ" и
се прибрахме трите горе.
Ние с Доста толкова бяхме развълнувани от тази среща с комитите, че не
смеехме да си приказваме, нито да споделим радостта си. Мушнахме се в постелята
си и дълго не можахме да заспим.
В нашето семейство много се пееше. Наследство по майчина линия. Вуйчо
ми бил голям певец. На трапеза, кръщенета, на оран или на жътва толкова хубаво
пеел, че хората не могли да се наслушат и начудят как може така хубаво и
продължително да пее. Майка и тя. Готви или точи, преде или тъче, всичко
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вършеше с песни. И ние около нея плетем, шием и все пеехме. Особено Доста: тя
бе наследила гласа на вуйчо ни, а по външност бе одрала майка, без още да е пълна,
разбира се. Така я гледаш, като че ли си мълчи: нито се напъва, нито жилите на
шията й се изопват, а такъв глас излиза от гърлото й... за чудо и за приказ! Сега си
мисля, че при други, нормални условия на живот е могла да стане прочута певица.
Като ни дадоха комитите песнопойката, нашият репертоар се разшири. В
училище съучениците ни схванаха, че като пеем, пеем и нови песни: и то не какви
да е, ами революционни.
Веднъж отивам на училище — бях в трето отделение — и на двора ни чака
Георги, малкият син на бояджи Петре, ученик в първи клас. Дръпна ме настрана и
ме помоли:
— Марие ма, ти знаеш нови песни. Изпяй ми една противна, ма. От новите.
— Ъъ, некю.
— Моля ти се, ма. Дода ти Тасуда е комитка. Ти знаеш много от нея.
— Некю. Ке я изпяеш да те чуат турците, ке ме издаеш, та после яка ми душа.
Некю.
— Ама ас нема да га запомна от едноч! Само да чуа!
— Ке се закълнеш ле, че не ке кажуваш нищо?
— Ке се закълнам!
Свихме се до оградата на училищния двор, далеч от другите ученици, които
си играеха, защото звънецът не беше още бил. Изпях му тихичко „Вятър ечи,
Балкан стене". После „Стани, стани, юнак балкански", та и „Къде си, вярна, ти
любов народна". И станаха вместо една — три!
Ние обичахме лошия вятър. У дома майка казваше: „Беласица е фукнала,
дяца! Тичайте, вода носяйте! Лошио ветар ке дое!"
Донасяхме набързо вода, залоствахме голямата порта, затваряхме се и
наклаждахме огън в оджака. Той почваше бързо да пламти, теглен през комина от
вятъра. Ние притегляхме миндерлъците към огнището и сядахме край него. И кой с
ръкоделие в ръце, кой загледан в играта на пламъците, започвахме да пеем
противни песни. Така наричахме хайдушките и революционните песни, защото
бяха или „против" потисниците, или забранени.
Пеехме високо, колкото ни глас държи, дълго. До насита. Навън така
фучеше и свиреше лошият вятър, че дори до портата някой да залепи ухо, пак не
можеше да чуе какво се пее.
Хубави песни пеехме. Малко от тях бяха весели, повечето тъжни, защото
разказваха за нашите теглила:
Ето една от по-далечно минало, която много обичахме:
Шо много турци вървеха,
много робини караха.
Бели им раце вързани,
дребни синджири на крака,
тежък им томрук на гърди.
Кога край Дунав минали,
една робиня се моли:
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„Турче ле, турче, татарче,
да ми отвържеш рацете
да си омия лицето,
то ми е от прах прашено,
шо ми е от пек печено."
Отвързал й рацете,
не си омила лицето,
но си пляснала рацете
и си пливнала из Дунав..
Турчин й веле, говоре:
„Върни се назад, робинъо,
зер с куршум ке те пронижа!"
Она му веле, говоре:
„Де, гиди турчин будала,
мене ме'й майка заклела, проклела,
жива в твои раце да не влезна!"
И друга, която описваше по-новите мъки: мъките на затворниците и
заточениците.
Четири години в апсана
и пет месеца на пранги.
Трай, душо, и търпи!
Никой немам да ме види
от мойта рода и роднина.
Само мойта пръвна севда
тенко ми писваше
и скривно ми порачваше:
„Пусни, севдан, твоя мандил,
ас ке ти го испера
сос сълзите, шо ги роня!"
У нас нямаше вестници, не достигаха и никакви съобщения за положението
из страната. Международните новини пристигаха със закъснение: или когато бат'то
донесе чуждестранни вестници от Солун, или когато дойде чета, та четниците ни
разправят къде какво става. Но за страданията на останалия в робство народ
научавахме от набързо съчинени песни от незнайни съчинители. Тези песни се
пееха от просяци. Яхнали куцо магаре или подпиращи се на тояга, те шареха от
село на село, просеха и пееха.
В Долни Порой често идваше да проси чико Атанас. Той беше стар и не
виждаше с едното око. Под феса му, който отдавна беше загубил първоначалния си
цвят, се подаваха побелелите му коси. Дрехите, вехти и кърпени, висяха на слабото
му тяло като на прът; а потурите се митаеха из краката му, докато връзваше за
някое дърво безропотния си верен придружител, старо и кльощаво магаре.
Когато идваше в празник, чико Атанас сядаше сутрин пред черквата, а
следобед край хорото. Ще постеле скъсано чердже на земята и ще седне на него по
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турски, със скръстени нозе. После ще извади от една стара, провиснала торба
дървена гаванка за подаянията и малка гъдулка с лък. Дръпне с лъка по гъдулката,
затвори виждащото си око, поизправи малко глава и почва да пее бавно и
провлечено. Песните му бяха все жални. Хората минаваха край него и хвърляха по
някоя пара в гаванката, други се навеждаха да разменят някоя дума.
Но когато дойдеше в делничен ден, обикаляше селските сокаци, възседнал
магарето си. От време на време слизаше от него, спираше се и започваше да пее и
проси ту пред тая, ту пред оная къща — зависи къде имаше нещо за съобщаване,
защото чико Атанас беше куриер на Организацията. Щом дойдеше в Порой, значи
трябва да се срещне с някого и да предаде някаква поръчка.
Много често полуслепият просяк свиреше и пред нашата къща. Ние, всички
махленски деца, се скупчвахме около него и почвахме да го молим: „Чико Танасе,
испяй ни най-новата! Молим ти се, чико!"
Ето каква песен ни изпя той след Валандовските събития:
Облак ли гърми, земя ли тънти,
сокол ли пищи, юнашка птица?
От Валандово, Райковци, Балинци
и до Богданци всичко е в пожар.
Три дена вече откак е дошъл
тиранин бесен, раята бие.
Старци се молят, децата пищят,
куршуми хвърчат дор в небесата.
Ох, майко, майко, майко злощастна,
я дай ми ръка и аз да стана.
Тез тежки мъки веч се не търпят,
тежки вериги веч се не влекат.
Спици под нокти, камшик по шия,
менгеме на глава с гореща вода,
но българина пак не ще да знае,
хайдушка песен весело пее.
Като чуе чико Атанас, Тасуда също излизаше. Изчакваше да свърши и после
му казваше: „Айде, чико Танасе, ела оф дворо да ти даам да си апнеш, па и некоа
стара дрешка."
У нас и млади, и стари обичаха да „бистрят" политиката. След като
Македония остана под робство, всички бяха дълбоко разочаровани, но не отчаяни.
Ето защо най-живо се интересуваха за по-нататъшната си съдба. В дъното на
душата си всеки носеше вярата, че рано или късно и за нас ще изгрее свободата. И
щом се чуеше нещо по нашето положение, щом плъзнеше някой слух, мъжете си го
съобщаваха на четири очи по кафенетата или в някое кьоше на пазара. А жените
бързаха от капиджик на капиджик да предадат „последната новина", която бързо
обикаляше селото.
И нашият дом не правеше изключение. Чиковците ми много често идеха
вечер на гости на майка. Почитаха я като жена на починалия им най-голям брат,
пък почитаха и нея самата като човек. Ще дойдат един по един, ще насядат по
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миндерите и ще почнат бавно да прехвърлят зърната на броениците си. Майка и
Тасуда се разтичваха да варят кафета, да черпят локум. Отначало приказките
започваха с това, онова около здравето ни, работата из къра, нуждата на
семейството ни. Развиваха се спокойно и на пресекулки. Постепенно обаче почваха
да се изместват и се завъртяваха около положението в Македония, последните
новини и слухове. И разговорите ставаха припрени и разгорещени... Още бях дете,
когато слушах чиковците и майка да си говорят:
— Арно, рускиот цар ослободи България... Ама после ... шо наприя со нас?
— Тия пусти ингилизи...
— Не са саде ингилизите, току и францъзите и другите големи сили.
— Да, помнете, шо ви кажувам: Солун ке стане австрийски!
— Беке Русия ке им го дае?
— Ке видите ... ке видите ... Помняйте ми думата!
И все едни такива най-интересни и разнообразни политически решения на
положението в Македония. Предположения, несигурност. Късно вечерта чиковците
си отиваха, без да могат да стигнат до някакво приемливо заключение, но дълбоко
в себе си с вярата, че и така не можем да останем, в робство.
Нямаше нито един долнопоройлия, които да не знае, че в селото кипи
усилена революционна работа. И въпреки това всичко се вършеше много тайно: и
заседания, и приемане и изпращане на куриери и на чети. Защото не всички хора са
волеви и твърди. Има слабохарактерни и неиздръжливи. Като арестуват случайно
някой такъв човек и му ударят един бой, всичко ще изкаже.
Долни Порой беше мюдюрлюк, районно управление, с мюдюрин. Имаше и
хюкюмат с разните му управници: каймакам, бинбашия, онбашия и аскер. За да
държат здраво раята. И само някой да подшушне за българи, че са съмнителни,
аскерът веднага блокира селото, прави обиски и макар и да не се намери нищо
подозрително, подкарва набелязаните в конака. И тогава тежко им и горко: бой,
бой до сто и едно! Всички знаеха едно: че само докато си в конака, можеш да се
оправиш и излезнеш жив, било с подкуп, било по друг начин. Иначе, хайде в
Иедикулле! Някой път, без да е имало нещо сериозно, като те осъдят на десет или
петнадесет години, я се върнеш, я не.
Веднъж обиск подир обиск се заредиха из селото. Никога не бяха правени
толкова много из един път. Подкараха към конака по-видните долнопоройлии,
между които и бат'то Мицо. Настъпи голяма олелия в семействата на задържаните,
включително и в нашето. Чиковците и майка много добре знаеха турците, та се
разтичаха, правиха, що правиха, даваха рушвети, хеле откопчиха арестуваните.
Освободиха всички. Щом се върнаха по домовете си, Мицо, Георги КиранинСивеко и Стоян Недялков, син на Майка му стара, решиха, че ще бъде по-добре да
отидат четници, отколкото да гният по затворите.
Тогава за пръв път се видя, че има предател в Порой.
След като четниците заминаха, събранията не ставаха вече у нас, защото
обиските зачестиха. Но майка и Тасуда продължаваха да работят за делото.
Веднъж аскерът беше блокирал селото, куриери съобщили, че чета от
дванадесет души е отседнала на едно място край Порой и чака да влезе, какво да се
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направи? Пиле не може да прехвръкне! На мъжете не им позволяват от вратата
навън да се покажат. Само тук там някоя жена изкарала говеда на паша. Майка и
Тасуда, като знаели, че тези хора от вчера са гладни и жадни, решили да си
послужат с хитрост. У нас, на Порой, всичко си превозвахме с магарета. И ние си
имахме едно, младо и яко. Натоварват го с кошове, отдолу с храна, вода и хляб, а
отгоре с тор, и майка го подбира, уж отива да тори нивата. И като стара жена,
пускат я, минава през караула и занася храна на четата, водена от Христо
Чернопеев.
Друг път един четник се разболял и не можел да продължи пътя си.
Другарите му го оставили в Порой, в една къща, където престоял два-три дни. И
макар че вече сме били набелязани, преместват го у нас. Не щеш ли, пак блокират
селото. Ами сега? Добре че момчето било вече здраво. Облякло се, нарамило
оръжието, готово за път. Нашите изчистват набързо мазето и майка казала на
Тасуда: „Патната порта ке биде затворена, ти ке стоеш оф дворо, ас ке седна на
сокако пред портата. Ке сложа прачка под портата, да знаеш. Вие двоицата ке
бегате през капиджико. Нагоре сите кащи ке са обискирани, там ке го закараш. А ас
ке зема прачката и полечка, полечка ке отвора да флязат."
Така и станало. Всичко излязло благополучно и Тасуда и четникът от къща в
къща скоро се намерили в горната махала, където нямало никакъв аскер.
А ето и още какво се бе случило в нашия Порой преди Илинденското
въстание, това, което ще разкажа, научих много по-късно, защото по време на
събитието съм била на десетина години, а опасните случки не се разправяха пред
децата.
Насрочен бил конгрес в Долни Порой. Пристигнала група от много
отговорни лица, между които бил и Даме Груев. Настанили ги у Бреслици, предани
на делото поройлии. В тяхната изба щяло да стане голямо събрание. Бреслиевият
Вано и съседът му Димитър Пелтеков поели грижата да охраняват къщата.
Митрето имал голямо бяло куче, а Бреслици — черно. Двете съседски кучета не
можели да се понасят и търсели винаги удобен момент да се нахвърлят едно връз
друго за разлика от двете съседни семейства, които живеели като едно. Направена
била следната уговорка: да оставят отворен капиджика между двете къщи, Митрето
да наблюдава наоколо и ако забележи нещо нередно, да пусне кучето си през
капиджика у Бреслици.
Всичко вървяло добре до известно време, но нещеш ли, задал се внезапно
аскер и обградил квартала и къщата. Митрето бързо пуснал кучето си, то се
нахвърлило върху черния си съсед, сдавили се страшно. Аскерът вече влизал в
двора, но кучетата се нахвърлили и по него. Настанала страшна бъркотия,
войниците се разбягали. В този промеждутък от време четата се измъква и през
съседна бахча се прехвърля в двора на Майка му стара. Оттам през други къщи
напуска селото по един затънтен път.
Четниците носели със себе си и документи около конгреса. Като минали
през къщата на Руша Динкова, видели тенекето с варта, изсипали я, мушнали
книжата в тенекето и го пуснали в нужника. Санитарните власти, билядеето,
задължаваха всяка къща да има летно време по едно тенеке негасена вар, за
нужниците: за това тенеке става дума.
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Щом се разминала тревогата, Руша извадила документите и ги предала на
една жена кърмачка да си ги скрие в пазвата. На големите гърди на такива жени не
се обръща внимание и не правят впечатление. Тази млада майка предала всичко на
Митрето Пелтеков.
Даме Груев бил настанен да пренощува в един по-спокоен край на селото.
На следния ден, когато Митрето занесъл книжата, Даме му казал: „Твоето куче
спаси снощи Порой от пожар." Защото, когато турците обискираха, носеха винаги
и тенекии с газ. Намерят ли и най-малките улики, лисват газта и палят къщата. При
тези обиски кметът почти винаги взимаше участие и вървеше все напред: така го
задължаваха. И като българин търсеше начин незабелязано да подшушне на
обискирваните къде е „чисто", за прехвърляне...
От тези три случая съвсем явно било вече, че има предателство, че то не е от
организиран човек, но все пак е предателство. Още докато бат'то Мицо и
приятелите му не бяха хванали балкана, съмнението им паднало върху едно лице.
Но сега вече имало много улики и предателят се очертал. Бил сърбинът Пено.
Когато се прокарвала железницата, Пено работел по пътя. Той харесал една
българка от Долни Порой, оженил се за нея и се заселил в селото. Сиромах бил
Пено, но се трудел, работел и заживял прилично. Родили му се деца, тръгнали и на
училище: даже едното му момче беше мой съученик. Напоследък Пено беше
дигнал една от най-хубавите къщи в селото. Това позачуди поройлии, защото все
пак знаеха възможностите на Пено. Познавахме се помежду си, известно ни бе на
кого за какво му стигат силите и според чергата — докъде може да си простира
краката.
В Порой имаше три кафенета. След работа или когато са свободни, мъжете
отиваха там на приказки, да играят табла или карти.
Едното кафене беше на пазара, на висока площадка по. два големи бряста.
Там ходеха турците, по цял ден се изтягаха и дърпаха наргиле. За тях работа
нямаше.
Второто беше в горната махала на българите и се посещаваше от по-млади
хора и ергени.
Третото кафене беше в центъра на българската махала и беше с пет-шест
стъпала по-ниско от калдъръма. Кафеджията му, Велко Калайджиев, бе член на
Организацията и неговото кафене се посещаваше от по-улегнали хора, повечето
посветени в делото. Тук, разбира се, по някой път имало и шушу-мушу, поставяне
и приемане на организационни задачи, срещи и пр. Понякога някой ага се опитвал
да дойде и си изпие кафето във Велковото кафене, но се чувствал неудобно: никой
не сядал на една маса с него. Така турци вече никога не влизали в това кафене и го
нарекли „комитско".
Та този Пено напоследък започнал да шари по никое време на деня ту в
горното, ту в долното кафене. Когато всички съмнения за предателство падали
върху него, членове на Организацията го предупредили един-два пъти да не
пакости на хората, защото всички сме християни и е грехота да страдат невинни.
Когато бат'то Мицо стана четник, беше сгоден. Животът си течеше, но
неволята не оставаше на мира младите. Кой годеница, кой жена с едно-две деца,

Юлия Попвасилева, "Порой", книгоиздателство "Георги Бакалов", Варна, 1988.

21

кой майка и баща — оставяха ги на произвола на съдбата и бягаха кожа да
спасяват. Нашите мъже заминаваха там, дето хората не ги познават, а през нас пък
минаваха непознати четници. Ние всички се грижехме за тях и ги пазехме като
зеницата на очите си. И знаехме, че някъде из Македония майки и сестри се
грижеха за нашите синове и братя така, както ние за техните: всеотдайно и от
сърце.
Красива беше Руша Динкова, годеницата на бат'то. Една от най-хубавите
моми на Долни Порой. Бяла, с едри кестеняви очи, с гъста коса, стройна. Като я
гледах, като че виждах иконата над кандилото ни. А пък името й! Руша... Като
нашите ружи в градината на двора. Как хубаво звучи само: Ру-ша... Затварях се в
одаята, заставах пред огледалото и почвах да се разглеждам. Приличам ли на Руша?
От огледалото ме гледаше детско продълговато личице, с кафяви очички и съвсем
светлокестенява рядка коса, на места до сламеножълта, прибрана отзад на
плитчица. Не, не съм като Руша. И сравнение не може да става! А на всичкото
отгоре се казвам и Мария! Нищо не ми струва името. Хич го няма!
И реших: щом като не приличам на Руша, то поне мога да си сменя името.
Заявих на всички вкъщи, на братовчедки и братовчеди, на махленските си дружки,
на съучениците си, че аз не съм вече Мария, а Руша. И че ако не ме викат с новото
ми име, няма да им се обаждам.
Освен бубата, която майка гледаше за препитанието ни, като поотраснахме,
по наше желание започна да ни купувай на нас, трите сестри, отделно буба да си
храниме. С парите от пашкулите да си купуваме кое дреха, кое нещо за чеиз.
— Марие, иди, чедо, да накършиш църница за бубата! Почнала е финаци да вие! —
ще извика майка.
Аз чувам много добре, но се спотайвам някъде из къщи и не мърдам.
— Марие мари, върви за църница! Нито се обаждам, нито се показвам.
— Руше, върви за църница, мари!
А, сега вече е друго! Рипвам, подкарвам магарето и право на черниците
извън селото.
Ще се покатеря на дървото като катерица, ще кърша клони, ще хвърлям
долу, ще кърша, ще хвърлям, докато стане цяла грамада. После ще слезна, ще
направя товарите, ще ги кача на магарето и здраво ще ги вържа. След това ще се
метна и аз отгоре и хайде обратно, че бубите не могат да чакат!
Никоя от сестрите ми не можеше така майсторски и бързо да товари
магарето, да сади, да копае наравно с майка, да работи всякаква кърска работа.
На Тасуда й викахме „кокона". Тя бързо се уморяваше на полето и гледаше
да отиде на сянка като бат'то. Но пък беше по фините ръкоделия и изпод пръстите
й излизаха такива кенета, каквито никой не бе виждал. Затова всички моми и от
двата Пороя идваха при нея за модели. Какви ли ги нямаше! За възглавници, за
кърпи, за килими, за вълнени' чорапи, за кенета, за тъчене, за везане... какви ли не!
А Доста работеше много, но беше по-тромавичка и по-бавна.
Майка често се смееше и казваше за мен: „Таа, нашта; Руша, мари она е
била за машко, не за женско!" И всичко, което Мария не искаше да направи, Руша
го свършваше завчас: вода да донесе, цветята да прекопае и да ги полее,
биволицата да вкара и да я върже и какво ли още не!
Така останах до края на живота си с две малки имена.
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Колкото повече Илия растеше, толкова повече се изменяше. Животът
течеше край него, събитията се нижеха, без той да може да взима участие в тях,
осъден на вечно мълчание и тишина. Той беше крайно чувствителен. Ние всички у
дома виждахме колко се измъчва момчето и как все повече и повече се затваря в
нещастието си и се откъсва от нас.
Към четиринайсета-петнайсета година Илия стана нервен и започна все почесто да плаче. Понякога се удряше с юмрук по гърдите или по главата и така
ридаеше, че просто сърцето ми се късаше. В такива моменти майка ставаше бяла
като платно. Да я боднеш, капка кръв нямаше да капне. Но тя капеше от сърцето й.
Погледът на Илия също се промени. Докато по-рано с очи той се
приобщаваше към нас, сега тези очи станаха някак си безизразни, зареяни в един
свят, който едва ли и той познаваше.
Майка го отдели в отделна стая, до старата къща — така наричахме ние
кухнята. Тази одая имаше врата и към двора.
Там, на прага на тази врата, седеше по цял ден при хубаво време Илия,
държеше пръчка в ръка, шареше нещо с нея по калдъръмената пътека и мърдаше
устни. Като че искаше да отключи тази уста. А може би мислеше, че говори?
Сутрин, преди да тръгне за къра, вечер, като се върне от него, първата
работа на майка беше да подреди Илия, да го накара да се умие, да му даде да яде.
Разбира се, и ние, останалите, се грижехме за него. почиствахме му стаята, носехме
му ядене.
Но той беше безразличен към нас и почти не ни обръщаше внимание. Само
когато видеше майка, погледът му добиваше израз, защото бе изпълнен с безкрайно
обожание.
Ала не мислете, че като работех толкова много, макар и мъничка, не ми
оставаше време за игри. Уроците си научавах още докато учителката ни ги разказва
в училище и след часовете — право в двора на черквата! Там се събирахме почти
всички ученици, защото училището и черквата бяха в един много голям двор,
който беше постлан с плочи само откъм черквата. И почваха сладките, увлекателни
игри до тъмно.
Най-много обичах да играя на джелик. На тази игра играеха повече
момчетата, но аз си бях спечелила име на отличен играч. „Руша да ти удре джелик,
та да вииш" — казваха за мен. И вярно. Като чукнех с пръчката джелика (имах си
един издялан от бат'то и си го носех все с мен, дигна го високо, затичам се, ударя го
във въздуха още веднъж, два пъти. Моят джелик отиваше най-високо, най-далеко.
Освен в черковния двор сладки бяха игрите и в махалата. През лятото,
привечер, когато жегата понамалее, беломорецът се запровираше из сокачите и ни
поразхлаждаше. Жените, които не бяха из къра, сядаха на прага на портата на
„лад". Те предяха, плетяха или мотаеха вълна на чакрък, който стоеше в двора, до
портата. И си разговаряха отдалеч. Момите не излизаха да работят на портата, те си
стояха в градинката на двора, ако не са из полето, и там ръкоделстваха. А ние,
малките, по средата на сокака бяхме така увлечени в игрите си, че нищо не чувахме
и не виждахме около нас.
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Първата ми и най-добра дружка беше съученичката ми Филето. Тя живееше
близо до нас и бяхме неразделни. Какви игри падаха с нея! Времето летеше бързо и
все ни се струваше, че ей сега, току-що сме започнали.
Спомням си, веднъж пак така се бяхме заиграли с махленските деца. По
едно време филето изправи глава, загледа се напред и спря да играе, стискайки в
шепата си ашиците, които трябваше да метне. Ние я погледнахме, за да разберем
защо спира, проследихме погледа й, извърнахме се и разбрахме: баба Грозда се
задаваше бавно по уличката, почуквайки леко с бастунчето си по калдъръма.
Баба Грозда беше на сто и четири години и беше най-възрастният човек в
Долни Порой. Дребничка, изсушена от годините, тя бе само кожа и кости. Бели,
редки кичури коса се спускаха от двете страни на лицето изпод черната й шамия. А
това лице... Никога няма да го забравя. Навремето се чудех на какво прилича. Сега
вече знам: на мумия. Безизразно и неподвижно. Какво ли пък и щеше да се движи
по него, като това лице нямаше мускули, а само кожа, опъната върху челото,
скулите, носа и челюстите. Единственото нещо, което показваше, че в тази човешка
сянка има живот, бяха очите. Две тъмни очи, проницателни, като че погледът им
стига до най-скритите мисли на този, върху когото се спира. Две очи, събрали
опита и мъдростта на цял век.
Щом баба Грозда се приближи до нас, ние всички страхливо се изправихме,
климнахме с глава за нещо като боязлив поздрав, на който и тя поклати
неопределено своята, и сторихме път на старицата. Тя бавно мина и почуквайки с
бастунчето си по калдъръма, се отдалечи и зави зад ъгъла. Тогава ние се скупчихме
отново и започнахме тайнствено да си приказваме.
— Знаете ли оти е станала на каркалак? Она се е вампирясала!
— Беки се е вампирясала... Брей...
— Ахааа. Вечер, по месечина, кога селото заспие, баб'та Грозда изляговала со
бърдо оф раката. Обикаляла селото и сваляла месечин'та. Измалзвала га и изпивала
млекото. Затоа се е вампирясала.
И толкова бяхме сигурни в това, което се мълвеше за баба Грозда, че не
можехме да разберем защо майките и бабите ни се подсмиваха помежду си, като
слушаха какво си говори. Ами да, как може човек да е на сто и четири години, ако
не се е вампирясал!?
Бяхме вече в четвърто отделение, когато в Долни Порой дойдоха нови
учители: Илия Тошев от град Прилеп, Георги Тилков от Дойранско и Мария
Измирлиева от Кукуш.
Мога ли някога да забравя тези си учители? Те отваряха очите ни за света,
прелистваха светлите страници на историята ни, лежала дълго в забрава, будеха
българското ни достойнство. Те поддържаха вярата ни в близката свобода и ни
разправяха как е дошла тя там горе, на север, през труповете на изкланите българи
в Батак и на избитите руси в Освободителната война.
Българските ни учебници докарваха от Солун, печатани в издателството на
Семерджиев. Как благоговейно прелиствахме страниците им, с каква любов се
взирахме в портретите на Левски и на Христо Ботев, как жадно четяхме
стихотворението за хаджи Димитър и за героите на Шипка! Но учителите ни
скъсваха листовете с тези „противни" неща и ги прибираха, защото турците
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правеха ненадейни проверки на учебниците ни в клас. Ала когато трябваше да
учим за Левски, за Ботев, за Шипка, учителите ни даваха тези листове отново. И
ние гледахме и четяхме с наслада и слушахме — не, гълтахме думите на любимите
си наставници.
Четем, пишем, смятаме, па учителката ни ще каже: „Хайде, деца, стига
толкова за днес. нека да попеем." И екваха песни, редяха се една след друга, но ние
най-много си обичахме „От Батак съм, чичо!" от Иван Вазов: госпожица
Измирлиева ни бе разказала за този голям български писател и ни бе научила да
пеем това му стихотворение. А ние така от сърце пеехме, така страдахме с клетото
сираче от Батак, че сълзи се стичаха от очите на почти всички ученици.
Тези учители не само ни учеха и правеха от нас хора и достойни българи, но
и работеха за освободителното дело, бяха му верни и предани.
Веднъж възлагат на главния учител Илия Тошев да отиде по
организационна работа в Горни Порой. За да не бъде сам и понеже не познава
хората от селото, взе със себе си годеника на Тасуда (тя беше вече сгодена), Ефтим
Стоянов, и мен.
Беше Гергьовден, а черквата на Долни Порой се казваше „Св. Георги" и
имаше празник. Така ние тримата отидохме на черква, като след службата Тймото
щеше да посочи на г-н Тошев лицето, с което трябваше да се срещне.
Не беше минал още и един час от започване на службата, и аскерът нахлу,
подбра учителя и го отведе. Ние с Тймото изтръпнахме. Леле, какво стана? Как
стана? Ами сега? Че като се пръснахме да бягаме... И то не по пътя, а през ниви,
ливади, грамади... Тичаме колкото ни крака държат... Там, където мога да скоча,
добре. Там, където не мога, Тймото ме дига на ръце и ме прехвърля през тръни и
камъни. Не видяхме кога се намерихме у дома.
А през това време турците обискирали учителя, но не намерили за какво да
се заловят. Тогава му вързали ръцете с въже за седлото на един кон и го подкарали
от Горни Порой за гарата, под нашия Порой. А по пътя... бой с камшици, с
прикладите на пушките. „Кажи защо дойде в Горни Порой бре, керата! Какво щеше
да правиш? Кои са баш комитите?"
Влачел го конят, удряли го турците кой къде свърне. Падал учителят,
слизали да го тъпчат в прахта и камънака и пак го повличали. И все: „Кажи, та
кажи!" А той само повтарял: „Не знам, не знам, нищо не знам. Аз дойдох на черква,
за празника!"
Като стигнали на гарата, учителят паднал в несвяст. Мъчителите му видели,
че няма да оживее, отвързали го от коня, хвърлили го край релсите и си заминали.
Скоро след това пристигнал влак, от който слезнали група турци. Някои
минали край трупа на учителя, без да му обърнат внимание, други пък рекли: „Хак
да му е, като е душманин на падишаха!" Но някакъв милостив турски селянин се
навел да го види. „Ай, завалията. Зел, дал. Майка му черен чембер ке носе. Вай, та
това е долнопоройският даскал!" Разтичал се добрият турчин и намерил един
поройлия с кон, който работел кираджилък на гарата. Качил се поройлията на коня,
подал му турчинът трупът на Тошев и право в Долни Порой, в квартирата на
учителя.
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Главният учител живееше у Бакалката, наша съседка. Майка и Тасуда бяха
вече осведомени от Тймото за станалото в Горни Порой и щом доведоха
полумъртвия Тошев, през капиджичето — право при него. Да могат с нещо да
помогнат. А той, горкият, толкова зле, че майка казала: „Не ми се верува да
оцеляе."
Запретнаха се трите жени да го лекуват. Няма лекари, няма лекарства. С
народна медицина. Разтичаха се хората, заклаха теле и донесоха прясна кожа.
Намазаха я жените с ракия, поръсиха със захар и чер пипер и обвиха с нея най-,
пребитите места. Квасеха устните на болния с водица, даваха му прясно млекце.
Пред къщата на Бакалката хората се събираха да питат за даскала, предлагат да
донесат пресни кожи и ... скърцат със зъби.
А Пено, макар и предупреждаван вече два-три пъти, продължавал да шари
из двете кафенета. Само гледал да подочуе нещо. И макар да не е сигурен, ще
прибави нещо и от себе си и хайде при турците в хюкюмата. Не само че не
мирясвал, но ставал все по-зъл.
Илия Тошев още не беше оздравял напълно, Пено наклеветил няколко повъзрастни и уважавани хора като чико ми Митре, Петко Бояджиев, Демирджията,
нашия свещеник поп Иван и други. Подкарват ги в конака и бой, бой...
След боя ги закарват в Солун. Семействата им изпаднали в голямо отчаяние;
каква е съдбата на задържаните, всеки го знаел: затвор или заточение. Но и сред
турците имаше и много състрадателни и великодушни. Един такъв турчин научил
близките на арестуваните как да постъпят, за да върнат мъжете. Дигнали се жените
с всичките си деца и право при каймакамина. Една от тях, по-оправна, взела думата
и ударила на молба. Останалите жени се разплакали, затръшкали се, разревали се и
децата.
Замолили жените милост за бащите на децата...
Така бяха върнати от Солун задържаните. Взели им по пет лири и ги
пуснали.
Поп Иван толкова много го бяха били, че дълго лежа на постеля, след като
се прибра. Разбира се, и него в кожи го завиваха, и него с лук и сол налагаха, но не
можа да оздравей както трябва и до годината си умря.
Селото беше настръхнало докрай. Един наш момък, Гоце Марков, на когото
не му хващаше окото да си седи у дома и искаше да отиде четник, поиска
разрешение от Организацията да се справи със сръбския предател. И като го
получи Гоце издебна Пено около пладне, когато хората са на работа, а той си пиел
кафето в горното кафене и му извикал: „А да те вида саа, свиньо ниедна, пак ле ке
праеш предателства!" Стрелял веднъж и с един куршум го повалил на земята.
После хвана гората.
Организацията бе нашето крило, нашата защита. На нея й се донасяше де
какво ставa, къде се вършат злини и тя вземаше нужните мерки.
Заграбил турчин цялата вода за поливане на нивите и хич не иска да знае, че
тютюните на българите изгарят и че те остават без хляб за цяла година. Застреляха
агата там на нивата, във вадата, както поливаше с работници поливачи. Не се узна
кой е свършил тази работа. Турците от хюкюмата бяха безсилни да хванат убиеца,
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защото знаеха откъде е скроено всичко. И веднага наредиха да се разпределя
водата по час и по ред, та и гяурите да могат да поливат.
Друг път наш човек проследил, че двама от най-върлите турци се скарали за
нещо в турското кафене. Вечерта, когато единият от тях се прибирал у дома,
нашият човек му теглил куршума и изчезнал в тъмното. А турците помислиха, че
този, с когото се е карал, го е убил.
И така се стреснаха в безсилието си да се справят с комитите, че постепенно
положението стигна дотам още по светло да ключат портите си, докато по-рано
ние, българите, се заключвахме, щом наклони слънцето на залез. Сега вече нас не
ни беше страх и от полунощ ходехме на оран и на бране на тютюн. Под закрилата
на Организацията народът си поотдъхна и започна да си гледа работата.
В 1908 година султан Абдул Хамид даде амнистия: да се приберат хората от
балкана, никои няма да ги закача, ще живеят в мир с турци и българи.
И почнаха нашите поройлии да се връщат по домовете си. Какво посрещане
беше, каква радост беше! Пред конака имаше голямо ядене, пиене. Вечерта хората
ходеха из селото и носеха на пръчки запалени топки смола. Четниците слизаха от
Беласица с китки и влизаха в селото с песни.
Още слезли не слезли и се дигна у Сарафци първата сватба в Порой. На
чардака им се изви голямо хоро, водено от Яне Сандански и Христо Чернопеев.
три години за пръв път видяхме бат'то Мицо; а имаше други, които по
четири-пет години не се бяха виждали с близките си. Бат'то беше крайно скромен
човек и никога не ни разказа къде е бил и какво е вършил през това време. Но на
една снимка на чета той беше до войводата и по-късно научихме, че този войвода е
Пею Яворов, а Мицо е бил неговият пръв помощник.
Султанът удържа на обещанието си. Върналите се по домовете не ги
закачаха, всички се отдадоха на мирен живот.
Разбира се, че и бат'то, който беше сгоден, щеше да се жени. Но още щом се
срещнал с годеницата си Руша, разнесе се из селото, че тя казала: „Уух, тоо Мицо
каков е станал: црън, црън като гюптин!" Изглежда, че това не е било само клюка, а
истина. Честолюбието на Мицо беше дълбоко засегнато и въпреки че много
обичаше Руша, развали годежа с нея. На майка не й беше приятна тази работа,
защото не обичаше името на децата и да бъде „мезе" в хорските усти. Но бат'то
беше глава на семейството и имаше право да решава както намери за добре. Той се
сгоди за Катерина Стойкова и скоро се ожени за нея. Изпожениха се и другите
ергени, които се бяха върнали от четничество.
Скоро след женитбата на бат'то се случи друго нещо у дома: откраднаха
Тасуда. Един неделен ден, от хорото. Макар че беше сгодена за Тймото, много
ергени и от двата Пороя я търсеха. А от известно време нещо не вървеше между
двамата годеници и годежът беше почти разтурен, доколкото можех да схвана от
доловените разговори между големите: майка, Мицо и Тасуда.
Една неделя сутринта Тасуда отиде на черква, а оттам на хорото, както
правеха всички моми и ергени. Прибрахме се всички за обяд, а нея я няма. Бре да
дойде, не, бре да дойде, не. Няма я и я няма. Разтревожихме се всички вкъщи. По
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едно време ето че пристигат четирима души калесници от Горни Порой да ни канят
на сватбата на Тасуда с едно горнопоройлийче! Казаха, че момата е открадната и се
намира в дома на момчето. Бат'то и майка ги посрещнаха много сдържано и
отговориха, че ако Тасуда е пристанала доброволно, те няма да имат нищо против,
но че трябва първо па я попитат. Дигна се Мицо, та в Горни Порой заедно с
калесниците. Вечерта се върна заедно с Тасуда: оказа се, че е била грабната насила.
След две седмици направихме голяма сватба: Тасуда и Тймото се венчаха.
Животът в Долни Порой и в селата наоколо си течеше. След хуриета
получихме голяма свобода. Никой от нищо не се страхуваше, трудехме се всеки
според професията си. Както вече казах, нашето поле беше много плодородно, а
българите трудолюбиви и скромни. Скоро хората забогатяха, построиха хубави
къщи. Всеки си имаше у дома я крава, я биволица за млеко. Имахме си лозя, а и
нови садяхме. А бейовете все повече и повече западаха. Споменах вече причините
за техния упадък.
Но освен материално, издигахме се и духовно. Имахме си екзарх в
Цариград, който се грижеше за черковните и училищни работи. Оттам се
назначаваха свещеници и учители, а заплатите се плащаха от общините на селата и
градовете: бяхме един вид държава в държава. Плащахме данък на султана, но
мъжете ни не ходеха войници. Турците си ходеха аскер. Как в тази държава,
турската, си правеха сметките кой колко да служи, и ние не знаехме. Имаше в
нашето село един турчин, Томин Хасан му казваха. Служи що служи, върне се и
щом си дойде, пак получи повиквателно. Така служи, цели седем години! Други
пък — кой по три, кой по пет. В Порой се смееха и когато на някой не му вървеше
много и имаше неудачи, казваха. „И на него му върве као на Томин Асан!"
Турците бяха прости, общо взето, не знаеха да се подпишат, а нашите
училища по села и градове пращяха от ученици. Всеки българин, беден или богат,
пращаше децата си на училище доброволно, без да го задължава някой: Това беше
израз на национално достойнство, на будно българско съзнание.
В нашия Порой класовете не бяха многобройни, защото нямаше достатъчно
деца на еднаква възраст за образуване на отделни отделения, та в някои години
първо и второ учеха в една класна стая, трето и четвърто — пак заедно. Само първи
клас беше отделен. Но както и да ни събираха, занятията се водеха най-редовно и
нямаше нито едно дете в селото, което да не ходи на училище.
По едно време ни дойде и друга учителка от Кукуш, Виктория Шумкова. Тя
все ни казваше, че нашият народ е много ученолюбив, и за пример ни даваше
нейния клас от Солунската гимназия. От петнадесетте й съученички четиринадесет
станали учителки из различните градове и села на Македония.
Долни Порой не остана по-назад: и от него излезе една прекрасна,
незабравима наша учителка и голяма родолюбка, Велика Хаджитанчева.
Като свърших първи клас, главният учител предложи на майка и на бат'то да
ме пратят и аз да уча за учителка. Бях много силна ученичка, по всичко, особено по
съчинение. Само смятането ми беше малко по-трудно и не го обичах много-много...
Бат'то се съгласи веднага — нали и той беше вече учител и обичаше безкрайно
много науката — но майка не се съгласи. Не искаше да ме пусне, защото аз й бях
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най-добрата помощница в кърската работа. Па и само малко момиче на чуждо
място ... не можеше да си го представи. И не ме пусна.
Много ми беше мъчно. Но щом майка е решила „не" — „не" ще бъде. А
колко много исках да стана учителка! На каква почит и уважение бяха нашите
учители и от страна на учениците, и от страна на родителите!
Ние, децата, жадно слушахме, като ни учеха и ни въвеждаха в непознатия
свят на знанията. Безусловно изпълнявахме всяка задача, която ни поставяха. Всяко
тяхно нареждане беше за нас закон: „Така каза госпойцата! Това иска госпожата!
Учителят ни поръча така!" За нас те бяха безпогрешни, божества.
А за родителите ни нямаше по-голяма радост от тази, учителката или
учителят да ни дойдат на гости: това беше подчертано уважение към семейството.
Пък учителите не се скъпеха на него и ходеха във всички семейства, без да правят
разлика между бедни и богати. Така се беше създала една здрава връзка между
едните и другите.
Имаше в Порой една простичка женица със седем деца, чичата Гьоргиица.
Отишла в училището да запише едно от децата си в първо отделение, посрещнала я
учителката, която наскоро се била омъжила.
— Добър ден, госпожице. Е, сега ние на теб как ке ти викаме? Ти си и госпожица, и
невяста, тогай ке ти викаме „госпожице-невясто".
А в Порой вече всички й казваха „госпожа".
Учителите ни бяха все съвсем млади, повечето под двадесет години, но бяха
високо морални и се държаха чинно и скромно. Те всички излизаха от недрата на
българския народ в Македония, познаваха много добре положението му и заветната
му мечта. И до един работеха за нейното осъществяване безшумно, безкористно и
беззаветно. Те бяха истински апостоли на свободата.
По нас бяхме много гостоприемни. Почти у всички по-състоятелни хора
имаше надиплена постеля: два-три дюшека, юргани, възглавници, ямболи,
чаршафи. Те бяха само за гости.
В празник, щом жените видеха в черквата непознат човек, било от град или
от село, чакаха да свърши службата и веднага влизаха в допир с него. разпитваха го
какъв е, що е, откъде е и по каква работа е в нашето село. Поканваха го у дома си
на гости, на обяд, вечеря и спане. Според случая.
Като се позамогна, общината дигна църковен хотел на главната улица, та да
има пътниците къде да отсядат. Долнопоройлии с право се гордееха с хубавата
постройка. Назначиха фенерджия и започнаха редовно да осветяват с газени
фенери чаршията и сокаците на Порой, та да не се плашат вечер хората.
В нашето село нямаше нито един човек, който да не ходи на черква. Дали
всички бяха религиозни — не вярвам. Но черквата, както и училището, бяха
единствените места, където видимо подчертавахме българската си принадлежност.
През седмицата ден и нощ ще работиме, но дойде ли неделя и празник,
всичко живо ще се промени в най-новите си дрехи.
И тръгваме. Мъжете ходят отделно напред, по тях жените, следвани от
снахите и дъщерите: майката ги води. Тя купува свещи и подава на всички да
запалят.
А ние, учениците с учителката, си имахме определено място в черквата.
Влизахме двама по двама и се нареждахме пак по двама в дълга редица.
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Долни Порой имаше вече двама свещеници, а бат'то Мицо беше псалт.
Службата почваше много рано и рано свършваше, защото неделята беше
пазарен ден в Порой и мъжете трябваше да отидат на чаршията. Но като почнеше
тази служба, беше така хубаво, така тържествено... може би защото всичко
българско беше извоювано с много жертви!
И в най-тежките дни на робство, и по-късно, когато си поотдъхнахме малко,
все сме си тачели всички празници. Изпълнявахме си всички обичаи, както ни ги
бяха завещали от дяд и прадяд. Те ни бяха светлата нишка, която бе водила и
водеше поколенията през петвековната тъма, тя бе запазила будно нашето
българско съзнание.
Ние бяхме хора селяни, улисани през лятото в усилна полска работа, и като
че затова през този сезон нямахме много-много празници. Но наесен, като
попривършехме по-тежката работа, те почваха да се редуват кой от кой по-весел.
На Варвара, петнайсет-двайсет дни преди Коледа, варехме царевица. „Дено
наголемява со едно зърно, дяца!" — казваше майка. Този ден беше денят на
орехите и смокините. Децата отиваха да „квакат", да „полазят" само роднините.
Който пръв ти е влезнал в къщата този ден, ако „полезът" му е добър, ще ти върви
на добро цяла година. Още рано-рано ставаше и „квакането".
От вечерта майката или бащата приготовляват слама и я слагат някъде
навън. Като съмне, я вкарват вътре и подреждат като полог. Един от родителите —
по-често бащата — сяда върху този полог като „квачка" и почва да „квака".
Квак, квак, пис, пис,
да се родят дяца, здраве, пари,
имот, берекет!
„Квачката" беше на голяма почит. Поднася й се царевица със захар, орехи и
смокини. Всички от семейството почват да чупят орехи. Ако ядката на първия,
който счупиш, е пълна — на късмет е! Заедно с „квачката" и останалите ядат от
това, което е сложено на паралията. Не се слагаха обаче суджуци и сланина, защото
постехме за Коледа.
Два дена след Варвара беше Никулден. На този празник нито едно
семейство не оставаше без шаран. Един-два дена преди това от Бутковското и от
Дойранското езеро пристигаха на пазара кошове с риба. Шарани по три-четири
кила. Но имаше някои толкова големи, че ги премятаха напреко на гърба на
магаретата.
Правехме рибник с кромид, печен на фурна. В селото имаше няколко фурни,
където си печахме всичко, като плащането ставаше на шест месеца. Този рибник се
носеше в черква, да остане по време на службата. На обяд, насядали всички около
трапезата, лигите ни течаха, докато ни дойде ред да си вземем и ние, децата, от
шарана. У дома никой не можеше да присегне към яденето, докато бат'то, а след
него и майка не започнат. Така беше винаги.
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Приготовленията за Коледа бяха големи. Заклали бяхме вече „бишката".
Всяко семейство, бедно и богато, си гледаше прасе. Майка беше вече направила
суджуци, наложила сланината. Въобще беше „соредила" прасето. Но напразно се
разнасяха приятни миризми из къщи и дразнеха апетита ни. Не ни се даваше още
нищо да ядем от тези лакомства, защото бяха пости.
Няколко дни преди празника почваше точенето на баклавите. Ние, децата,
чистехме орехи, чукахме карамфил. Майка, коленичила пред паралията, запретнала
ръкави, замесваше най-напред тестото. Мачкаше го, от време на време го
изтегляше надълго, премяташе го и пак продължаваше да мачка. Като го измесеше
добре, оставяше го да си „почине" около час. Тогава почваше да точи. Върти ли,
върти точилката и пее. Всяка работа се съпровождаше от песни. Беше по-леко и
весело.
Точи ли, точи майка и налага в голямата кръгла тепсия едни кори ... тьнкитънки като цигарена хартия! За баклавите купувахме специално чисто брашно,
защото хлябът, който си месехме, беше царевичен, с ръж и ечемик; във фурните се
продаваше само бял хляб, сомуни.
Реди корите майка, слага счукани орехи, смесени с препържен грис и
карамфил, и пак кори. Накрая нарязва баклавата на „самси", залива я с горещо
биволско масло да зацвърчи и хайде на фурната!
За Бъдни вечер се правеше „благце", набрани като хармоника постни кори,
заляни с „шарлан" и после със сироп.
Правенето на баклавите беше голямо, радостно събитие за децата. Спомням
си пред една Коледа едно съседско момченце дойде да вземе нашия хаван. Още
отдалече се провикна, колкото му глас държи: „Тете Янооо, да ми даеш аваано!
Майка ке напрае две баклави: една за вечеро, другата за сабайлента!"
Срещу Коледа първо правехме Бъдник. Майка прикадваше с тамян
трапезата с постните сърми, ошафа, благцето, орехите, смокините и в средата
содената питка с паричката, късмета. Тази питка, още неопечена, ние децата
шарехме с вилица. С две черти от горе на долу и после на равно я разделяхме на
четири и във всяка четвъртинка избоцвахме по една буква. Горе: Ч.Р., долу X. Р.,
Честито рождество Христово.
Като прикадеше трапезата, майка тръгваше с тамяна из цялата къща, ние по
нея и казваше: „Ела, дедо Коледа, да вечераме, ела, дедо коледа, да вечераме;
сядахме да бъднуваме. Майка разчупваше питката и наричаше парчетата: "Това на
дедо господ; това на кащата; на имото; на Мицо; на мене; на Тасуда..." и ни
изреждаше докрай всички, по възраст.
Бързо почнахме да си чупим парчето и да търсим „късмета". Който намери
паричката, той ще е късметлията тази година. Пускахме парата в чашка с червено
вино и пак по реда на раздаването на питката отпивахме по глътка от винцето.
Ядехме от обща чиния, пръстена, хубаво нашарена и гледжосана, или дълбана,
дървена, или дълбок калайдисан сахан. От тези, които лъщяха като слънца,
наредени на полицата над оджака. Имахме и „чингулин", емайлирани чинии на
цветя от Солун. Когато имахме гости, от тях слагахме пред всекиго и му сипвахме
ядене от общия голям сахан.
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Като направехме Бъдник, отивахме на черква и стояхме, докато кажат
Рождество. Връщахме се у дома и подир полунощ от тъмно „заблажвахме". Тогава
за пръв път ядяхме от „бишката" и баклавата.
Черквата на Долни Порой се наричаше „Св. Иван Кръстител" и празникът й
беше на Ивановден подир Богоявление. Той беше един от най-веселите и найшумните дни в селото ни.
Още от вечерта срещу празника домакините готвеха много и от хубави похубави яденета, защото ще пристигнат в Порой хора от околните села и всеки иска
да има гост на трапезата си. Селяните от по-далечните села идваха от вечерта и се
настаняваха по домовете на поройлии. А тези от по-близките пристигаха рано
сутринта, колкото и да е студено. Прииждаха хората, прииждаха и макар черквата
да беше доста голяма, така се претъпкваше, че нямаше игла къде да падне.
И като пусне черква, като писнат онези ми ти гайди, онези ми ти свирки,
като засвирят цигулки, кеманета, като заудрят дайретата — всички събират тук, в
черковния двор. Всяко село си е дошло със свирачи за веселбите. Момите и
ергените почват нашите хубави, тежки хора.
По това време домакините вече са си разпределили гостите, кой къде ще
бъде на обед. Ивановците държат да бъдат почетени с посещение и по тяхна покана
започват визитите. У нас на имен ден и въобще на гости се ходеше сутрин след
черква. Мъжете отделно напред, жените отделно по тях, на групи, на групи.
Хоро и веселби в черковния двор, веселби по домовете, веселби и на
трапезите. Няма студ, няма умора.
Следобед хорото се пренасяше на Ваково. Това място носеше името си от
турското „вакъф". Ние си го бяхме изменили от „вакъфо" на Ваково. Ваково беше
голямо два-три декара и се намираше в горния край на нашия Порой. То имаше
пет-шест вековни бряста, които лятно време даваха приятна сянка. По Ивановден,
през студовете хорото се виеше между дърветата.
Първи започват момите и ергените. Бавно, тежко. Шуговени, майстори на
гайдата, карат отначало кротко-кротко. После полека-лека зачестяват... Па като
надуят накрая гайдите до пръсване, като се залюлее това ми ти хоро... като кипне у
тоз народ това ядене и пиене... никой не ще вече само да гледа. Хайде всички на
хорото! Нахванат се и женени мъже, и невести, свекъри и свекърви, дядовци и
баби... Всички играят и се веселят. Ваково се люлее. Хорото се вие на три-четири
ката в най-различни фигури, а бъклиците обикалят, разбира се, само мъжете.
И ние, малките, не оставаме назад. Направили сме си малко хорце в средата
на голямото и скачаме ли, скачаме...
Привечер гостите ни от околните села почват да си отиват, а тези от поотдалечените остават да нощуват в Порой.
Така се веселяхме на Гергьовден в Горни Порой, защото черквата им се
казваше „Св. Георги". А на Богородица беше празникът на тази на Мътница и там
се стичаше целият народ. Така изреждахме всички села на църковните им
празници.
След хуриета, понякой път следобед, идваха турци на хорото. Погледат,
погледат, па им се доще и те да поиграят. И някой от тях току се хване да порипа.
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Нашите жени обаче веднага се пускат, а подир тях и мъжете: хорото се разтурва.
Турците опитаха така на няколко пъти и като видяха, че са нежелани, задоволяваха
се вече само да гледат.
Преди да почине, баща ми започнал да строи къща на два ката на горния
край на Ваково. Тя беше без разпределение вътре и без двор: изглежда, че я е
строил нещо за търговията си. Беше покрита, но недовършена, и имаше голям
балкон към Ваково. Стоеше винаги заключена.
Но около Великден, в пролетните празници, идваше някой от агите да иска
от майка или от бат'то ключа от ваковската къща. Балконът се напълваше с ханъми,
бейови жени, които гледаха джюмбюш, веселие. Като свършеха хората, ханъмите
си отиваха, а агата пак донасяше ключовете на нашите.
Бабин ден е празник на бабата, акушерката: тя е тази, която ще посреща
гости. Митра, така се казваше нашата баба, е наготвила ядене в казани и е сложила
дълга трапеза, защото ще я посетят жените с децата си. Тя бабуваше на всички
долнопоройлийки.
Няма да забравя: Баба Митра правеше в един казан „кешкек", варена понаедро смляна пшеница, който беше толкова вкусен, че ние, децата, искахме само
от него да ядем.
Жените пристигаха, по една или на групи, с подаръци. Коя носи тепсия
баница, коя баклава, коя сарайлия.
Започваше измиването на ръцете на бабата, за да не й горели на оня свят.
Поливаха й, подаваха й нов сапун да се умие и нова кърпа да се избърше. После й
даваха подаръците. Кой каквото иска и може: чорапи, кърпа за глава, престилка, та
даже някоя жена, на която мъжът й е обущар — и обуща.
Па като насядат жените на високата трапеза, а децата на по-ниската, като
започне това ядене, тия ми ти песни, това веселие... та завърши с хоро, водено от
бабата!
Нова Година беше на Василовден. Тогава ние, децата, ходехме да сурвакаме.
Още по тъмно момчетата тръгваха с топузарка в ръка. Топузарката е дълъг
прът, на който горният край е дебел като топка и малко извит. Студ, мраз, сняг до
колене, но момчетата ходят от къща на къща и обикалят цялото село. Портите се
разтварят широко пред тях, стопаните ги чакат и посрещат засмени и с много шум,
с много покани за „добре дошли": сурвакарите са най-желани гости. И почват
момчетата да благославят домакините:
Сурва, сурва година,
весела година.
Берекет на нива,
берекет на лозе,
здраве на стопане!
Суровак, суровак,
догодина пак!
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Черпят ги стопаните, дават им орехи, смокини, колачета от тесто. А ако са
роднински деца — и някоя пара.
Щом се присъмне, тръгвахме и ние, момичетата, със смоковници, нашарени
с пушек. Ние ходехме повечето в роднински къщи, но тъй като навсякъде из селото
имахме рода, то, кажи-речи, и ние като момчетата обикаляхме целия Порой.
Спомням си, веднъж отидох да сурвакам тет'та Стойна, сестра на майка. В
двора й имаше много други сурвакари, момичета и момчета. Черпи ги тя и почна да
раздава туй-онуй. Децата, протягат ръце, взимат каквото им дава, радват се, тет'та
Стойна правеше много хубави колачета от захар, сладки питки и разни дребни
лакомства, които другаде не даваха. Протягам и аз ръка, повдигам се на пръсти да
види, че и аз съм сред сурвакарите. „Тете, тете, дай и на мене!" А тя не ме вижда!
Чак ми се приплака, че не ми обръща внимание. Застанах накрая и ха сълзите ми да
рукнат.
Но като раздаде това-онова на децата и те почнаха да се разотиват, тет'та
Стойна ми донесе вързопче от бяла кърпа, поръча ми да си го развържа вкъщи и да
нося много здраве на майка. Като си отидох у дома и отворих кърпата какво ли
нямаше вътре! Захарни колачета, солунски бонбони в пъстри и лъскави книжки,
смокини, стафиди и сред всичко това свински пържени „мърви" и един голям
суджук!
Сутринта на Василовден, като свърши черква, из селото тръгваха „големите
сурвакари" — общинарите. Те събираха дарения в полза на училището и черквата.
И те тръгваха от къща в къща и отникъде не излизаха празни. Но не орехчета и
колачета получаваха, а товари дърва, сланина, чували царевица, къдели вълна и
лен, кърпи, дрехи, престилки, понякога и пари. Всичко това се пренасяше с
магарето в двора на училището и се натрупваше накуп, с изключение на дървата,
които се нареждаха в избата, защото щяха да служат за огрев на учениците.
„Сурвакането на общинарите свършваше до обед. Следобед на едното крило
на училищния двор рано-рано започваше да се вие кръшно хоро, а на другото се
готвеха за разпродажбата на подарените неща. Разбира се, тази разпродажба не
ставаше рано като хорото. Богатите поройлии, на които се разчиташе в
наддаването, трябваше да си починат след обяда, да си дремнат малко. После те
почваха да идват един по един, пристъпваха тежко-тежко с ръце отзад или отпред,
премятайки седефени божигробски броеници. Като пристигнеха почти всички,
започваше наддаването. То ставаше бързо, защото имаше много вещи за
разпродаване, а и викачът не се бавеше дълго. Щом за един предмет дадяха един
път и половина или два пъти цената му, даваше го. Зависеше още и какъв е
предметът и дали има много еднакви. Главният общинар ще дигне къделя вълна и
ще рече например: „Грош!" Някой от наддаващите ще рече: „Грой и пейсе пари!"
Друг ще се обади: „Два гроша!" "Айде, на Демирджията (или на някой друг), шо
рече два гроша!" И така до пълната разпродажба.
Заможните долнопоройлии знаеха много добре, че плащат по-скъпо,
отколкото вървят пазарските цени, но те не даваха пари за това, което купуват —
често то и не им трябваше, — а даваха за своето българско училище и за своята
българска черква.
Брашното, сланината и ако имаше нещо друго за ядене, оставаха за бедните.
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По нас Заговезни беше един от големите празници. Цяла седмица преди това
беше „прошка неделя". По-младите ходеха на гости, на прошка у по-възрастните.
Но най-много това ставаше на самия ден. Женените отиваха у родителите си, у
кумовете и носеха лимони, халва, фъстъци, бадеми, сусамки и какво ли не (все
посни сладки неща) за прошка. А пък на Запиралото ергените люлееха момите на
люлки. През седмицата преди празника момците отиваха в гората за пръчки от дива
лоза и от тях сплитаха люлки, които връзваха на яворите на Запиралото. Момите
пък си тъчеха специални вълнени престилки, да не им се късат басмените рокли,
когато ги люлеят.
Младите пристигаха на весели групи. Отначало момите бяха плахи,
страхуваха се да се качат на люлките, дърпаха се, когато някой ерген затегли някоя
от тях, за да я накара да се качи. После, щом една се престрашеше, и другите
започваха да се качват отначало със страх и „олеле, мале!", а после все по и побезстрашно. И ставаше така, че почваха да искат да бъдат люлени колкото се може
по-дълго и да ревнуват, когато някоя се заседяваше дълго на люлката. „Уу, мари,
таа га приспаа!" Засилваха момците люлките, като че да хвръкнат, пищеха и се
смееха момите. Други отстрани чакаха реда си хванати под ръка, пееха и подмятаха
закачки.
До заник-слънце смехът, песните и задявките нямаха край.
Вечерта се прощавахме у дома. По-младите искаха прошка от повъзрастните. „Прости ми, мале (тате, бате или доде)." „Господ да ти просте, чедо!"
Заговявахме край трапезата, наредена изобилно с ядене, като не трябваше да
липсва баницата.
После ламкахме. Ох, че смях падаше! И то не когато гонехме с уста
вареното яйце, окачено на конец, вързан на точилката, а когато дойдеше ред на
бялата халва.
Отваряш колкото можеш уста, мъчиш се да захапеш халвата, а тя ту се
лепне на лицето ти, ту на носа, ту на брадата. Все те изпоцапва... Другите наоколо
чакат да видят какво ще стане и отварят и те уста, като че да ти помогнат и да ти
покажат как да зееш, за да лапнеш халвата.
Да не си посмял да пипнеш с ръце! Въшки ще те ядат цяла година!
Приготовленията за лазаруване започваха много по-рано от Лазаровден.
Още преди да запостиме за Великден, избирахме се четири по четири момичета и
се „наричахме" за лазарки.
Вричането ставаше така. Всяка майка даваше на момичето си праз, сланина,
царевично брашно, извара и мляко. Една от майките правеше от тези продукти
„кьор пита", която четирите момичета изяждахме заедно. И бяхме вече обвързани
да лазаруваше. До идването на празника често се събирахме четирите, пеехме
лазарски песни и играехме, упражнявахме се в усвояване на стъпките и правене на
фигурите.
На Лазаровден обличахме най-хубавите си премени, великденските обуща
— нямаше дете без нови дрехи и обуща за Великден, — кордели на косата, обечки
на ушите, колбички-гривнички — на ръцете. Всичко пъстро и ново. Венчето на
главата ни беше от шибой и други цветя, които бяха вече нацъфтели.
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Всяка лазарка си носеше кошничка и торбичка. Ш тръгвахме. Из махалата,
по дюкяните на пазара. Спрем се, застанем две по две една срещу друга и почваме
да пеем и да играем. Ето какво пеехме на момиче:
Ой, лазаре, лазаре,
мома иде от гората,
китка носе на главата.
Каква й била таз китка?
Таз китка й била невянова,
невянова, босилкова.
А ето какво на момче:
Ой, лазаре, лазаре,
имала й майка син петимия,
син петимия, син кайметлия.
Та го ей дала книга да учи,
книга да учи, добро да сполучи.
С радост ни посрещаха навсякъде, по къщите ни даваха яйца, брашно,
масло, а по дюкяните — пари и шекерлемета. На пазара ни канеха и в някои турски
дюкяни. Обичаха да гледат нашите народни танци и да слушат песните ни, макар и
да не ги разбираха. Ние отивахме и там, играехме и пеехме. Турците бяха много
щедри и техните подаръци - още по-големи.
Всичко, каквото съберяхме от лазаруването, беше общо. Като свършехме
обиколката си, слагахме накуп полученото и си го деляхме поравно.
Основното чистене на къщите си правехме за Великден. От Заговезни, та до
Лазаровден навсякъде из Долни Порой се тупаше, перяха се черги и килими,
боядисваха се одаите. Кърската работа още не се е усилила, та жените се
изтрепваха да работят по домовете си. не оставаше непочистено кьошенце,
неизпрано парцалче. Така яростно се чистеше, като че къщите ни не бяха видели
метла и вода с месеци...
Стените на одаите мажехме с вар и хума. Някои си слагаха и синка, когато
баданосваха само с вар. На нас бат'то ни донасяше и други цветове бои от Солун,
та боядисвахме по солунски „тертип". Дъските търкахме с керемиза: ставаха жълти
като зряла царевица.
Единственото място, дето нямахме дюшеме, беше старата къща или
готварницата, кухнята. Подът й беше пръстен и веднъж в годината, за Великден,
той се измазваше с червена пръст, която отивахме да си докараме с кола, далеч от
селото. От тази червена пръст се правехме и петте топчета за играта денкташ.
Празниците бързо се редуваха един след друг, като че да се извървят, преди
да е започнала усилената работа по полето. Тогава нямаше да има време за хора и
веселби.
Като минеше Великден, един ден преди Гергьовден беше Лешници. Цяло
село отивахме да се „майосваме" за здраве в местността Тумбата. Рано сутринта
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жените приготовляваха храна за семейството за през целия ден, като не забравяха
традиционното пълно котле с неподварено мляко. После почваха по комшийски да
се подканят за тръгване: Айде, ние тръгнуваме веке! — Со дяцата ле? — Аха,
барабар со них!" Заточваха се по селските сокаци мъжете на отделни групи, момите
и ергените заедно и накрая жените с децата, като се разговаряха и от време на
време избухваха във весел дружен смях.
Нижеха се долнопоройлии през поляните, обсипани с цветя и нашарени като
килимите и чергите, които тъчехме. Като пристигнехме на Тумбата, сядахме кой
къде свари сред ливадата, запалвахме на няколко места огньове и почвахме да
варим прясното мляко. И да пием кой колкото може ... до пръсване! Що нещо се
изпиваше на този ден! Старите жени пък си варяха кафенце, а мъжете си попийваха
ракийка или винце.
В „майосването" влизаха брането и киченето с цветя, виенето на венци и,
разбира се, песните и хората. Ние, учениците, пеехме песен, която учителите ни
бяха научили специално за месец май:
Цветя, цветя берете да берем,
на наште майки китки да дадем
и слънцето на месец май,
в сърцата ни да възсияй!
Във веселби и ядене вечерта бързо настъпваше. Връщахме се доволни и
уморени, всички окичени с цветя, а децата и момите — с венци на главата.
Празникът на св. Марко пък беше един ден след Гергьовден. Тогава хората
се виеха на поляната „Петте явора". Тя се намираше извън селото, на височко в
Беласица. Беше около пет-шест декара и както името й показва, имаше пет вековни
явора.
Такива ни бяха единствените развлечения: празниците и сватбите бяха
поводи да се съберем, да похапнем и се повеселим.
Едва ли докато съм жива, мога някога да забравя как празнувахме найбългарския от всички български празници, деня на равноапостолите Кирил и
Методий. Целият наш народ беше горд, че има свое училище и своя църква, където
не чува вече омразния гръцки език, и че дадените жертви не бяха отишли напразно.
На 11-и май той даваше израз на извоюваното си право да бъде вече официално
признат за българския народ в отоманската империя.
Един ден преди празника всички ученици почвахме да носим цветя. Какви
ли не!? Най-много шибой и рози, които по нас цъвтяха рано. И почвахме да пеем и
да вием дълги, дълги венци, с които после украсявахме главната врата на
училището, класните стаи — цялото училище! А в черквата — иконите на светите
братя.
Училищният двор беше салонът ни. В него нареждахме редици столове,
обърнати към площадката пред главната врата на училището, където се
провеждаше изпитът и се изнасяше програма от учениците.
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Пак този ден главният учител отиваше в конака и поканваше официално
каймакамина, мюдюрина и други представители на турската власт в Долни Порой.
На самия ден посрещането на гостите ставаше много тържествено от
учителството и общинарите, още пред вратата на училищния двор. Те поканваха
гостите и някои по-стари мъже българи да седнат на най-предните столове. По това
време се пускаше и черквата и свещениците и народът излизаха и започваха да
заемат определените места. Настоятелите се поздравяваха на турски с гостите за
„добре дошли". Разбира се, и ние, всички ученици, сме там със своите учители, но
няма „ни гък, ни мък" — наредено ни е глас да не се чува! А смее ли някои да не
изпълни нареждането?!
Като насядат всички, главният учител произнасяше кратка реч, която години
наред имаше почти едно и също съдържание: от името на училищното и църковно
настоятелство и на жителите на село Долни Порой, той, главният учител,
поздравява с „добре дошли" представителите на султана, които са почели с
присъствието си най-големия български празник; пожелава здраве и дълъг живот
на падишаха, който се грижи бащински за своите поданици. И още няколко
изречения в този дух, без много раболепие ... и толкова!
След това беше наш ред. Всички ученици, притихнали и уплашени, изпит е
това, не е шега работа! — почвахме изведнъж да пеем най-напред славянското
„Яко апостолов", а след него турската песен „Бабамъз падишахамъз, яшасън!" Тя
трябва да беше или някоя много известна, или някакъв химн, защото турците я
слушаха с умиление и клатеха одобрително глава. Следваха още няколко български
песни, измежду които съм запомнила две, любими не само за нас, учениците, а и на
всички долнопоройлии.
Едната е „Песен за празника на св. Кирил и Методий":
Ден тържествен, празник е народен,
тържествувай, български народе.
Ти духовно вече си свободен.
И възвиши глас от радост чиста!
Тоя празник нам дарява
нова дързост, нов живот.
Към наука ободрява
наший, български народ.
И ето българската книга нам
свята и велика е.
Стига робство, хай да тръгнем
вече всичките напред!
Другата пък е възхвала за солунските братя и тяхното всеславянско дяло:
Папите ви люто кълнат
като еретици,
но вие сте два брилянта,
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две чисти жълтици.
Шафарик ви чисти гърци
учено наричат,
без да гледат кой в начале
първен „а", „б"-то изрече.
Но на славянски, бащин език
за своите братя,
за българи, за чехи,
за сърбохървати.
После почваха турските песни, думите на които бяхме научили специално за
случая, без да знаем значението им. На всяка тяхна песен турските гости доволно
казваха: „Ашколсун, ашколсуш"
След това пристъпваха учителите и черпеха с локум гостите, духовенството
и общинарите. Това беше кратък отдих за нас, защото след него започваше найвълнуващата част от тържеството: всеки ученик казваше по едно стихотворение на
български или на турски, четеше на единия или на другия език. Нещо като изпит,
защото за нас, учениците, учебната година завършваше на 11-и май, а тези, които
изкарваха първи клас в Долни Порой, получаваха свидетелството си за завършено
основно образование, на този празник и аз получих своето.
В последния клас на нашето училище имахме часове не само по турски език,
а и по френски. Ето какво казах на този последен — колко ми беше мъчно! —
изпит сред пълния с гости училищен двор:
Quelqu'un demanda un autre a quelle heure on devait dejeuner. Celui-ci lui
repondit: "Si tu es riche, quand tu voudras. Si tu es pauvre, quand tu pourras!" (Някой си
попитал другиго в колко часа трябва да се обядва. Последният му отговорил: „Ако
си богат, когато поискаш. Ако си беден, когато можеш.")
Не беше важно дали ще го разберат или не. Важното беше, че ние,
българчетата, освен родния си език и езика на султана, учехме и европейски език!
Френски!
Вие, които ще четете някога тези мои спомени, не знам дали си давате точна
сметка какво значеше това за онези времена: под турско селянчетата от Долни
Порой, загубено там някъде в полите на Беласица, да учат френски! И какъв подвиг
са вършели безшумно нашите скромни, народни учители Мария Измирлиева,
Виктория Шумкова, Велика Хаджитанчева, Илия Тошев, Георги Тилков и моят
брат Мицо Христов Органджиев, който по-късно стана директор на училището ни.
Така се изредиха всички ученици с декламиране, четене или пеене, кой
каквото е научил. Накрая изнесохме малка сценка.
Двама селяни намират на пътя буца сирене, но се скарват, защото всеки от
тях иска да я подели. Пристига трети селянин (това бях аз, облечена в мъжки
дрехи) и предлага да раздели сиренето. Започва делбата. Дяловете обаче все не
могат да станат равни и „кадията" лапва парче сирене ту от единия, ту от другия
дял, за да ги изравни. Като виждат, че нищо няма да остане от сиренето, двамата
селяни се развикват, че не искат повече да им се изравняват дяловете, грабват
остатъците от буците и си отиват, ядосвайки се, задето не са си свършили сами
делбата.
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Избухна смях и веселие сред гостите на двора, започнаха да ни викат:
„Браво, Руше! Бравос, Ристьо! Бравос, Куше!" И толкова много викаха „бравос", че
учителката ни накара да се поклоним няколко пъти.
Тържеството завърши. Каймакаминът и другите официални гости си
отидоха, изпратени до входната врата, доволни и предоволни, че децата на раята
говорят и четат турски. Дали им идваше наум да направят сравнение с техните
деца, които бяха неграмотни и нямаха училище? Освен ходжата, мюдюрина,
каймакамина, бимбашията, юзбашията и онбашията, никой не знаеше да чете и
пише. Може би само някой от бейовете...
Щом изпратиха гостите, и учители, и родители се поотпуснаха и въздъхнаха
облекчено: всичко бе минало добре. И се отправиха към най-голямата стая, където
беше уредена изложба на изработените от ученичките ръкоделия. Ръчна работа
имахме всички момичета, от първо отделение до първи клас. Първолачетата
започваха да плетат синджир и да шият зад игла на котелки и на кръстчета, а ние,
по-големите, бродирахме възглавници и покривки и плещехме тънки дантели. На
всичко това ни учеха нашите любими учителки.
Бащите не се заглеждаха особено в изложените предмети. Минаваха край
тях колкото да се каже, че са ги видели: не разбираха много-много от женски
работи. Но майките ни ахкаха радостно от умиление и си отправяха взаимни
похвали — така го изискваше доброто възпитание — за изработеното от малките
пръстчета на техните момиченца. А то наистина заслужаваше похвала.
Навеждаха се майките, заглеждаха се, пак се връщаха, да видят още веднъж,
и се разотиваха, изпълнени от гореща благодарност към тези, които ни подготвяха
за живота.
Така завършваше най-хубавият български празник...
След хуриета долнопоройските турци имаха голямо желание да дружат с
нас, българите. И докато преди рядко можеше да се види за добро турчин в
българската махала, сега почнаха да ни посещават даже и жените им. Имаше една
кадъна, която често идваше при майка. Кадъната е жена на ага, а ханъмата — на
бей: едните са низшето, другите висшето турско общество. Та тази кадъна идваше
хем на гости, хем да се пооплаче от своя ага. Тя не знаеше български и говореше
турски, пък майка разбираше много малко нейния език. И така, ще седне кадъната
до майка, ще открие лицето си и ще въздъхне издълбоко. Майка знае, че тя не може
дълго да отсъства от къщи, затова се разбързваше да я почерпи. Яде кадъната
поднесеното сладко от смокини, пие кафе и говори, говори... Майка, горката, слуша
най-внимателно, мъчи се да схване нещо и често повтаря: „Ох, кадън, кадън! Така
ами, така." Дали това утешаваше кадъната, не знам. Но тя все идваше да си
„споделя" с майка...
Турците имаха големи симпатии към бат'то Мицо. Чувстваха, че е рядък,
учен човек и стои доста високо над останалите долнопоройлии. И току-виж, на
някой Великден или на св. Кирил и Методий, ще пристигнат у дома четиримапетима важни, видни бейове — да направят визита на Мицо ефенди по случай
големия празник. Тогава отправяха покана към майка и етървите й да отидат на
гости на ханъмите. Това посещение всичките пет етърви, водени от майка, правеха
на байрама им, техния Великден. Ханъмите ги гощаваха с какви ли не от сладки по-
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сладки лакомства: реванета, кадаифи, баклави, халви, кадънгъобеди и разни други,
па изпращаха от тях и на нас, по-малките деца.
Като навсякъде, и сред долнопоройлии си имаше хора с някои дребни
недостатъци, които не пречеха никому: кой ли е съвършен? Но в едно малко село
като нашето всичко се знаеше, защото ние си познавахме и зъбите един на друг.
Пък и какви ли важни събития имаше в нашия еднообразен живот освен ситните,
безобидни клюкички за тоя, за оня! Но имената на някои от тези хора бяха станали
нарицателни, за да порицаят дребни, но нередни — според поройските разбирания
— постъпки.
Ако ти кажеше някой: „Шо си се вчепчил во мене као вкачи Никола: остави
ме на мира!", това значи, че си досаден с настойчивостта си.
Някога, по времето на чумата, половината село легнало болно, а другата
половина избягала в планината. Страшно време било. Хората измирали като мухи.
Нямало да има даже човек да ги погребва, ако не бил някой си Никола. Той
единствен не се разболял и останал в селото до края на чумавото време.
Никола имал много работа: сам копаел гробовете, сам довличал мъртъвците,
сам ги заравял. Без поп, без опело. Отишъл при един болен, който вече берял душа,
и му казал: „Айде, дошел сум! — Остави ме, бре Никола: чекай да си умра! —
Айде, айде докао те заведа, ке умреш. Айде, оти и други чекат!"
До умрелите не се допирал, а с една кука ги вкачвал и ги завличал.
Карлъовица била жена на богат долнопоройлия, Карльо. Като умрел Карльо,
оставил й пари, имот. Заможна била вдовицата, но къде седнела, къде станела, все
се оплаквала: „Немам си ништо, ништо си немам! Оох, тоо мойо Карлъо — бог да
га просте и лека му пръст! — ништо не ми ости! У, у, ти шиеш? Дай ми малце от
твойта макаричка: навий ми малце концички! Немам со шо да си сошия!" И ходела
все раздърпана, със стари дрехи при пълни сандъци с хубави премени. Нали не
може нищо да се скрие на село от любопитните очи на комшийките?
Понякога майка ще ни рече: „Обличайте се, мари чедо; немой гляам
Карльовици!" Разбира се, ние никога не ходехме, дори и у дома, като Карлъовица,
защото и трите сестри обичахме много да се пременваме и се носехме по модата.
Но така беше думата.
Ако някое момче се присегне към чашата вино, оставена на масата, ще му
кажат: „Да не станеш гърбавио Глигор?" Гърбавият Глигор идвал пиян на хорото и
всичко живо бягало от него. Никой не го искал до себе си.
В Долни Порой имаше само една кръчма. Но този, който се самоуважава и
държи на името си, не влизаше да пие. Пийваха си хората по празници, сватби и
кръщенета, но само вкъщи. И то с мярка. Старите можеха да си пийнат чашка
винце и в непразнични дни у дома.
Само дядо Гоце обичаше да седне в кръчмата и да си „врътне едничка"
ракийка. Той живееше сам с бабичката си, която също обичаше да си попийва, но
скришно. Щом дядо Гоце закъснееше, тя отиваше да го търси в кръчмата. И пита
кръчмаря:
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— Тоо, нашио, дойде ле насам?
— Ъъ, не е.
— Уу, и он каща ке ми върте! Тури ми тук едничка, тури!
Чифлигарите бяха селяни, които работеха чифлиците нa бейовете. Бореха се
със земята и глава от работа не можеха да дигнат цяла година. Бяха си, горкичките,
много прости и пиеха на поразия. Като дойдеха на пазар или на гости в Долни
Порой, наливаха се с ракия, та даваха дори и на бебетата си, да не плачат!
У нас да кажат за някого: „Чифлигари!" или „Пие као чифлигарин!", значеше прост
човек и човек, който се е пропил.
Една от нашите съседки беше Бакалката, хазайката на главния учител. Тя
беше вдовица на бакалин и имаше една-единствена дъщеря, Митра, наша дружка.
Очите на майката бяха все в момичето й, мисълта — само за нея. Къде седне, къде
стане, Бакалката все за Митра си говореше: „Мойта Митра така, мойта Митра
онака." Като отиде на гости и я почерпят, извади си чиста кърпичка й свие в нея
почерпката: „Тоа ке го носам на Митра." И хората се чувстваха някак си
задължени, като им отива на гости, да дават нещо отделно за Митра.
У дома се шегувахме често. Като искаме да ни дадат по повече от нещо за
ядене, ще речем: „Ами за Бакалкин'та Митра?" Без да влагаме, разбира се, лоши
чувства.
Бакалката беше заможна: доста пари беше оставил мъжът й. Тя имаше един
сестреник, Николуш, голям дявол. Този Николуш минаваше за обущар. Но
всъщност в малкото си мазенце-обущарничка правеше тайно цървулите на
комитите от целия окръг. Мазенцето му, в което се влизаше откъм улицата по
четири-пет стъпала надолу, беше много често затворено, а самият той се губеше
неизвестно къде. Много добре умееше да се пази от окото на турците и не дружеше
с почти никой от долнопоройските ергени.
Веднъж Николуш решил да измъкне някоя и друга лира от заможната си
леля.
Митра бе вече пораснала, беше станала много хубаво и много чисто момиче.
Каквото и да пипне, каквато и работа да свърши, след това все ще си измие ръцете.
Гледал Николуш братовчедка си, гледал, па пуснал муха на Бакалката:
„Тете, таа нашта Митра подвъртяла се очи и везден се мие: као ке й е направено
нешто."
Горката майка, само това не й минавало през ум. Като се уплашила... верно,
че все се мие ... и като че очите й са „подвъртяни". Ами сега? Кой и какво е
направил на Митра? Не може да се успокои. И минало не минало един ден, викнала
Бакалката Николуш да търси съвет и помощ от него. „Немой плачи, тете. У
Богданци има един гледач, Дельо, шо мож да каже шо й е на Митра. Ама...
требуват една-две бели меджидии да се иде до тамока. Инак ас, нели е за Митра?
Ке ида!"
Дава му Бакалката пари, дава му и дрешка на момичето, „нишан" да занесе,
та да види Дельо като какво й е на Митра...
Заминал Николуш, но всъщност се скрил. Взел една костенуркова черупка
— по нас имаше много „желви": така наричахме костенурките, — сложил в нея
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малко сапун, косми, кокалчета, малко пепел и парцалчета. Разбъркал всичко и
тайно през нощта заровил черупката под Бакалкината стълба.
След някой и друг ден Николуш „пристигнал" от Богданци: „Тете, Дельо зе
една меджидия и кажа оти на Митра й са напрйли магия. Турено й е сапун, да се
топе као капун; кокале — да стане на кожа и кокал, и пепел — да се изпепеле.
Дельо кажа оти може да растуре магията, ама требуват две-три лири."
Започнали да плачат майка и щерка, да се прегръщат, да се вайкат: Митра
умира! Кой е направил магия на това добро и хубаво момиче? Господ да го убие!
Ама щом Дельо може да я разтури, тя, Бакалката, няма да жали пари за Митра!
Дала лелята три лири на сестриника си и го изпратила отново при Дельо.
„Заминал" Николуш и след няколко дни се „върнал" обратно. „Тете, Дельо кажа
оти магията е закопана под сталбата. Оф нея имало сапун, кокале, пепел, косми и
парцале. Кажа да я ископаме ние со тебе. Митра да е тама, ама не со лице, а со гръб
кам магията. Као я откопаме, митра саде ке я виде, без да га пипнува. Ти, тете, ке
земеш и ке идеш да я фърлиш оф реката и ке се растуре магията!"
Така с помощта на Николуш братовчедката му Митра бе спасена от
умиране. Бакалката беше прещастлива и разправяше наляво и надясно какъв
сестриник има... „пишкин" момче... И колко много познавал Дельо от Богданци!...
„Гявол као Николуш" — казваха долнопоройлии.
Кожния беше хубаво момиче, но нещо не беше здраво: все главата го
болеше. Беше малко „нефелъ", както казваха по нас. Когато и да запитаха майка й:
„Тете, шо прае Кожния? — Наш'та Кожния глав'та га боле", непременно и
неизменно отговаряше тя.
Така за някой, който вечно се оплаква от някаква болка, казвахме: „Наш'та
Кожния глав'та га боле."
Сега, след като поумнях от живота, когато ме заболи нещо, все се сещам за
Кожния. Колко сме били жестоки в невежеството си! Кой знае какво ли тежко
страдание е имало горкото момиче... я тумор в мозъка, я нещо друго...
Една от най-мързеливите жени в Долни Порой беше Тана. А колкото беше
мързелива, два пъти повече обичаше да се хвали, че е много работна. Никоя от
съседките й не помнеше откога беше затъкала платно за ризи и все не го
довършваше.
Мъжът й имаше една-единствена риза на гърба си, износена и кръпка до
кръпка. Ала пред комшийките си Тана се хвалеше: „Мойот маж има три кошули:
една кошуля носе, друга му ткаа и трета ке му изткаа."
Горкият Танин мъж вършеше вкъщи всичко, което тя му нареждаше,
защото, щом той се прибереше у дома, тя сядаше колко за лице на разбоя. И ще
занарежда високо-високо, та да я чуят комшийките: „Иди бре, иди бре,
трикошулънико, вода да донесеш, оти ке ткаам!"
На мързеливците се присмивахме: „И ти работа ке свършиш, кога Тана
исткае ризи на мажо си!"
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Чолаковци имаха единствено дете, момиче. Когато говореха за него, все
казваха „наш'то маленко". „Наш'то маленко така, наш'то маленко онака." Стана
„маленкото" мома, омъжи се, роди няколко деца и все остана „наш'то маленко".
На галено дете казвахме „Чолаковото маленко".
Тасуда беше вече в новия си дом, а ние имахме снаха в нашия, Катерина.
Катерина беше хубава мома, дребничка в сравнение с бат'то, който беше едър и
висок: стигаше му някъде едва-едва до под рамото. Живи, сини очи гледаха сред
бяло лице. Гъстата й коса, естествено начупена, се спускаше отзад на дебела
плитка. Беше кръголика и миловидна.
Но Катерина не можеше да свикне с новия си дом. Тя произхождаше от
средна ръка семейство, което нямаше много имот, и заради това не беше научена
на много работа. А у нас колкото си по-богат, толкова повече трябва да работиш.
Ние имахме голям имот.
Щом поработи, поработи Катерина на нивата, ще се дигне и ще си отиде у
дома. Майка не се сърдеше: нали и бат'то и Тасуда не издържаха? Само ще се
изправи от копането, па ще рече: „Толкос й са силите. Не е алащисала."
Щом се прибереше вкъщи, Катерина се затваряше в тяхната стая и сядаше пред
огледалото. Най-напред ще се премени с други дрехи. После ще си направи
лимбички от двете страни на челото и зад тях ще си пусне две дълги къдрички пред
ушите, ще си изтегли веждите с въглен, защото бяха съвсем руси и готово! Чака
бат'то.
Катерина не беше глупава, тя добре знаеше, че Мицо извънредно много бе
обичал Руша, първата си годеница, и че се бе оженил в момент на накърнено
честолюбие. Тя познаваше Руша и виждаше, че е много красива, много по-красива
от самата нея. Ала Катерина обичаше бат'то и правеше всичко възможно да го
привърже към себе си и да го задържи. Какво мислеше и чувстваше Мицо? Никой
не можеше да разбере, защото той беше дълбок човек, никога не издаваше мислите
и чувствата си. Изпод винаги приветливата му и лека усмивка, равния му и спокоен
характер не прозираше нито от това, що става в душата му.
Мина повече от година и Катерина доби момченце, Христо. Всички се
радвахме, но майка летеше от радост, защото се поднови името на починалия й
стопанин. Тя не се свърташе на едно място: около бебето, на нивата, в къщи. Как
смогваше? И сега още се чудя. като хала подхващаше и свършваше всякаква
работа.
Ристьо растеше, а ние всички кой насам, кой натам — работехме. Почна да
ми прави впечатление, че понякога, без да каже нещо, с движение или с изражение
на лицето, Катерина проявява недоволство. От нещо, което тя смяташе, че майка е
могла да свърши, пък не го е направила.
Не чух никога да си кажат нещо с повишен тон, защото и двете бяха
Аджиристьовски и Органджийски снахи и бяха приели вътрешните правила на
поведение в тези фамилии. И Катерина, макар и млада и новодошла, се бе
подчинила също на тези порядки. Може би някога да са си разменили някоя
приказка, докато съм била из къра, но никога не съм ги чула да се разправят пред
нас с Доста. Нито пък майка да се оплаква. Само веднъж, явно беше, че тя е много
уморена, приседна край оджака и каза: „Ох, чедо, чедо, от мен да знаеш: свекърва
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со уста пилци да лове, пак не мож да угоде." Мълчаливо, дълбоко недоволство на
една от друга...
Разболя се Ристъо. Не знам какво му беше. Катерина и майка останаха да го
гледат. По нас нямаше доктори: баба Митра лекуваше болните деца. Ако беше
обикновено гърло, тя им „поддигаше" и „пукаше" гньойните сливици с пръст,
топнат в счукан нишадър. Болното дете пищеше при тази болезнена „операция", но
оздравяваше. Ако беше обаче лошото гърло, което баба Митра не можеше да
познае, детето умираше... Много деца раждаха нашите майки, много от тях
измираха в най-ранната възраст. Тези, които оставаха, израстваха жилави и
издръжливи.
Възрастните рядко боледуваха продължително време: или са здрави, или ще
ги присвие „сърце" и набързо ще свършат. За тях пък нямаше и „баба Митра". От
време на време идваше в Горни Порой един гевгилия, самоук хекимин,, женен за
горнопоройлийка. Тогава към Горни Порой се стичаха де що имаше болен от
нашето и от всички околни села. Ако помогне, помогне; ако ли не.,. Нали рано или
късно има умирачка и човек все от нещо трябва да умре? Но общо взето, бяхме
много здрав народ.
Та като се разболя Ристьо, погледаха го няколко дни, по-лекуваха го както
си знаят възрастните жени. Не стана нужда от баба Митра. Изглежда, че не е било
гърло, нейната „специалност". Като му стана по-добре, Катерина отиде на нивата,
защото беше в разгара на кърската работа, а майка остана с детето, като по-опитна.
Но за голяма беда на Ристьо му станало изведнъж лошо и докато майка
разбере какво-що, детето умряло. Прибираме се от полето, Ристьо умрял!
Голяма мъка беше за всички: и за родителите му, и за нас, но най-голяма
беше мъката на майка, защото не стига, че детето е умряло, ами това се е случило,
когато тя е била при него и тя го е гледала. Проклинаше съдбата, че й е отредила да
бъде единственият свидетел на смъртта на първото й внуче, на Ристьонцето. И
очакваше да я обвинят за тази смърт...
И не чака дълго. Скоро след това роднините на снаха ни почнаха да говорят
из Долни Порой, че дебела Яна уморила Ристьонцето на тяхната Катерина нарочно,
като не му дала водичка да се напие и то умряло от жажда.
Невъзможно ми е да опиша как подействува на майка това жестоко
обвинение. Ние, сестрите, бяхме чули вече долната клевета, криехме я и се
молехме колкото се може по-късно да стигне до майка, защото тя беше посърнала и
много отпаднала от скръб. Ала могат ли да се зашият устите на селските клюкарки?
Една привечер се върнах от полето и като я видях, уплаших се. „Мале ма,
лошо ли ти е? Да не си болна? Полегни, мале! Ас ке сложа за вичера." — „Ништо
ми нема, чедо, ай слагайте да седнеме на трепез'та: бат'ти чека." А тя: жълта като
восък и едва се държи на крака!
Седнахме около паралията тя, Мицо и Катерина, Доста и аз. Хапнахме
всички каквото хапнахме, а майка най-много два залъка сложи в устата и ги въртя
дълго: не може да ги преглътне. Пък общото настроение едно тежко, тежко... Като
пред някакво важно, неприятно събитие, което непременно трябва да се случи.
Като свършихме, майка се обърна към Катерина с глас, който едва успяваше
да овладее да бъде спокоен: „Невясто, твойта рода говоре из Порой оти сам
уморила Ристьонцето: така си била кажала ти. Верно ле е?" Тя зададе въпроса с
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такъв тон и впи в снаха ни такъв поглед......, че отговорът можеше да бъде само
един: „да" или „не".
Катерина стана червена като божур, Все нещо да мънка и млъкна. Настъпи
дълбока, тягостна тишина...
Тогава майка бавно се изправи и се обърна към иконостаса. Едва сега видях
колко много се бе състарила за кратко Време. Дълбоки бръчки бяха набраздили
лицето й и тя изглеждаше най-малко с десет години по-стара.
Майка се прекръсти бавно и тържествено и рече: „Невясто, да дае господ со
прат да се браниш от дяца, ама свекърва да не станиш." И излезе тихо, леко
приведена.
Това беше всичко, което се случи след смъртта на Христо. Отпосле
Катерина роди пет деца едно по друго и две пометна по желание. Всички бяха
момичета.
Времето вървеше, годините се търкаляха. Станах на четиринайсет-петнайсет
години, ергените започнаха все повече и повече да се заглеждат в мен, а пък аз — в
огледалото. Харесвах се. Е, не бях красавица като някога Руша: за мен нямаше
друга равна на нея. Но колкото повече се оглеждах, толкова повече си казвах, че
имат право да разправят в двата Пороя, че съм най-хубавото момиче в двете села.
Тънка та висока, жива като живак. Кестенявите ми очи хем спокойни, хем пък, като
се засмея — играят на четири. Лицето ми — „бяло, бяло — слънце не видяло" —
както казват. Пазех си го, като работех из къра: връзвах си бяла кърпа.
Не си харесвах само дето между двете вежди, точно по средата, имах една
голяма колкото грахово зърно тъмнокафява пъпка, бенка. Но като се кривях, смеех
и мръщех пред огледалото, решавах, че не е чак толкова грозно, колкото си мислех.
Косата ми си имаше все този светъл цвят, със сламено-жьлти кичурчета туктам и не ми седеше лошо. Лошото беше, че си остана тъничка и рядка. Къносвахме
се с Доста: с къна, маслини и карамфил. Особено за празници. Така правеха по нас
момите. Като ханъмите. По един път в месеца си мажехме косата с видело, преди
да я измием. А след всяко миене я разтърквахме с ръце, леко намазани с чист
маслинен зехтин. Вярно, че косата ми ставаше жива и лъскава, ала не се гъстяваше.
А каква беше Достината... да й се ненагледаш! Дебела плитка, цяла ръка, и пада на
вълни, на вълни, като коприна.
Но майка ми намери отнякъде коса и ми направи един косичник: по нас го
наричаха „наддавулька". Аз така майсторски си я вплитах, че не се познаваше да е
прибавяно нещо.
Обръщах се пред огледалото, тръсках глава, за да видя как се подмята
косата ми. Не беше лошо.
Сгодиха Доста за Велко Тимов. Мина годежът, застягахме се за сватба. Ала
на майка сърцето й беше свито на топка. Не й беше много по волята тази женитба.
И то не заради момчето: Велко беше кротък и нелош момък. Но майка му,
свекървата Стана, беше много зла и властна жена. Тя управляваше в семействата на
другите си двама женени синове. Те й се подчиняваха безусловно и без „хък, мък"
изпълняваха нарежданията й дори в ущърб на разбирателството и добрия живот с
жените си. Дали нямаше да бъде същото и с Велко и Доста? А по нас беше
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немислимо младите да живеят отделно от свекър и свекърва: това на никой не му
минаваше дори и през ум!
Оставах вече само аз за женене.
В Порой и околията браковете ставаха по избор на родителите. Още докато
растяха децата, тези, които имат момче, наблюдават момичетата, преценяват,
мислят и избират. И обратно: родителите на момичето се спират на някое момче, на
което биха дали детето си, ако го поиска от страна на момчето.
Първото нещо, което се гледаше и от едната, и от другата страна, беше
„соят", родът. Да няма болни във фамилията, момчето да не е „оварда" (прахосник)
и пияница, а момичето да е хубаво и работно. И коте да вземеш, от сой па е,
казваха. Какво ли пък оставаше за жена или мъж.
Е, вярно е, че момчетата по можеха да избират: момичетата трябваше да
чакат да ги поискат от страна на момчето.
За нас, трите сестри, имаше и друга трудност: най-добрите ергени и от двата
Пороя ни бяха все роднини по една или друга линия. По нас много се държеше и
спазваше да не се женят от близки „пояси". И въпреки това така се завъртяха
нещата, че ние с Тасуда, две сестри, се омъжихме за двама първи братовчеди.
Макар и моята женитба да стана много мъчно.
Като навърших шестнаейсет години, почнаха вече да се обаждат родители
на момчета до майка и бат'то или да пращат „стройници". У дома ме закачаха на
шега: „айде, пак дойдоа да те терат! Не ке можеме да те опаземе: току-виж те
грабиле некой ден!"
Майка деликатно отклоняваше предложенията, които смяташе неподходящи
за мен, като казваше, че съм още малка и не й се ще да ме задомява: нека си
помомувам, да си поприготвя това, онова... Ала оставяше „отворена вратичка" и
надежда там, където намираше за добре. „Де да знае човек? Женцко чедо!"
Тасуда идваше често у дома да ни вижда и да помага при изготвянето на
чеиза на Доста. Като се прибереше и бат'то, тримата с майка отиваха на „приказки"
в гостната одая. Всъщност приказките се въртяха около мен. Преценяваха на кого
да ме дадат.
Така аз успях да дочуя — нали ушите са и за подслушване, — че главният
учител Илия Тошев ме поискал от бат'то! Че Мицо и Тасуда са съгласни, защото
Тошев е един сериозен, интелигентен и уважаван млад човек. Но че майка, макар и
много да го почита, не е съгласна, защото не иска чедото ида ходи от село на село и
от град на град без постоянен дом. Иска да ме задоми при всичките си деца и при
родата ни в Порой. „Ако се радува, да има со кого, ако тагува, да има на кого да се
истаже."
Аз си харесвах едно-две момчета. Особено едното, което беше от Горни
Порой. Но никой от домашните ми още не ме и питаше. И не давах много-много
воля на мислите си, защото знаех, че ще бъде този, на когото майка, бат'то и Тасуда
се спрат. Да кажа, че искам този, а пък те да решат, че ще бъде онзи, ще бъде
техният избор, а не моят: те имаха това право, аз можех само да кажа „добре". Те
познаваха ергените и семействата им и от двете села, бяха по-възрастни от мен и
по-опитни и можеха по-добре да преценят къде да ме дадат.
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Целият ми по-сетнешен живот показа, че те бяха направили най-добрия
възможен избор...
Една вечер бяхме се събрали в долната къща: майка, Тасуда и аз. Доста я
нямаше: не си спомням къде беше отишла. Сватбата й наближаваше, та бързахме.
Тасуда шиеше кенета, майка предеше, а пък аз везех. Светлината на газената лампа,
сложена над оджака, хвърляше сенките ни на пръстения под. Те трептеха и се
местеха с всяко движение на ръцете ни. Работехме бързо и така бяхме припрени, та
дори ние с Тасуда не пеехме. Откакто беше умрял Христо, майка не пееше вече и
не бе така весела, както преди. А тя като не подхващаше песните като някога, и ние
не започвахме. Е, пак ни се чуваха гласовете ... млади бяхме ... но нямаше го
някогашното веселие в нашия дом...
— Руше, оф неделя ке те армасаме — рече майка.
— За кого, мар' мале?
— За Герти. На Бояджи Петре малкио син.
Мълчиме и трите. Само вретеното на майка се чува: вър, вър, вър...
— Шо ке кажеш, чедо?
— Нисок е ма, мале. По-нисок е от мене...
— Ништо, чедо, ништо. Он е сираче, без майкичка е расло и от маленко е се на
работа, се на работа. Не знае ни празник, ни делник. Спекъл се е — от работа не е
могал да се изтегле.
— И Кочовио Тимо от Горни Порой ме аресвал, ке ме сака. Кажал на чико
Гергевио Куше да ме пита дали да прати стройници. Он е по-разтропан от Георги...
И каков е дайлян:..
— Сакъън, чедо! Вишле са го един-два пъти пийнал и кефлия да излява от
кръчмата. Немой, чедо, сакън! Шо ке чиниш со маш сарфошина?
Пак мълчание. Вър-вър-ъррр... прави вретеното на майка. 0ще по-бързо се дигат и
пускат ръцете на сенките на пръстения под.
— А... бат'то... шо кажува за Георги на Бояджи Петре?
— Согласен е. Намира го за минасип. Ни оварда, ни пияница. Друг таков работен
ерген нема оф двата Пороя. И от арен сой, и имотен.
— Е... тогай арно.
Съгласих се да ме дадат на Георги. Вярно, че предпочитах Тимото, но
Георги беше вторият ерген, на когото аз тайничко се спирах в мислите си. Беше
малко по-нисък от мен... но пък иначе беше хубав ... с къси, черни засукани
мустачки, черни очи и черна едро-едро къдрава коса... И с толкова качества, че бил
рядкост, казваше майка. Аз вярвах на тримата, които решаваха живота ми: те бяха
огледали предложението от всичките страни.
По-късно научих от Тасуда, че майка много отдавна се била спряла на
Георги Бояджиев и че тя, Тасуда, и Мицо си дали съгласието за този избор. И
когато бъдещият ми свекър подпитал бат'то чрез един тежък солунски търговец,
общ приятел, как ще се приеме едно предложение за неговия Георги, Мицо му
отговорил да почакат да поотрасна, защото съм още малка. Това било преди година
и половина-две. Сега бях вече на седемнайсет години, момчето на осемнайсет и
половина-деветнайсет и свекърът ми настоявал да се сгодиме, пък за сватба —
когато ние кажем!
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Годежът ни стана много тържествено. В неделя привечер дойдоха вкупом
всички годежари: „армасници" ги наричахме ние. Сестрите и братът на годеника и
четири-пет братовчеди. Самият годеник не идва на армасването. Всеки носи табла с
подаръци за годеницата, армасницата. В една табла турнали воалена кърпа за глава,
пърланто, и жълтици: две дувли, две махмудии и други по-дребни, за да се направи
гердан. В друга — лустринени обуща и чорапи. Тези чорапи бяха специални: бели,
вълнени, нашарени с красиви букетчета отпред горе на каламите, на пръстите и
отзад на петите. Плетяха ги влахинките от Горни Порой, единствените жени, които
продаваха каквото и да било на нашия пазар. Годежарските бели чорапи не
трябваше да липсват от подаръците на момчето. В трета табла — баклава, в
четвърта — леблебия и сухо грозде, а в пета — нещо за пиене: за мъжете ракия, за
жените тинктура (ликьор), която се носеше специално на годеж. Сухото грозде,
леблебията и питиетата щяха да бъдат за черпене на гостите, които ще идват на
„честито".
Ние, от наша страна, бяхме приготвили голяма вечеря, дарове за годежарите
и в една табла подарък за годеника: риза, чорапи и няколко чеврета. Чевретата са
кърпи, които много се подаряваха на годежи и сватби. Правеха се от хасе, доста
големи, за да могат да се носят на главата и около шията. На четирите им ъгъла се
бродираха разни фигури, цветчета и други. Когато беше много горещо, тези
чеврета бяха крайно необходими за полето. Ето защо още от училищна възраст
момичетата почвахме да бродираме чеврета с най-сложни и красиви модели.
Везехме чак и на гергеф, със сърма, за по-близки, като годеник, брат, девери и
други.
Наредихме в една одая подаръците, изпратени от годеника, за да ги
разглеждат гостите, които щяха да идват. У Георгеви пък щяха да изложат моите
подаръци, за да ги гледат техните гости.
Мина сватбата на Доста, с много шум, веселие и умора. Просто капнахме от
работа из къщи и около гостите. Но всичко стана от хубаво по-хубаво.
Едва се бяхме посъвзели и поотпуснали от това голямо събитие, и дойде
друго: бат'то Мицо бе назначен от турското управление ааза в мюдюрлюка в Горна
Джумая. На какъв български пост отговаряше това? И до ден днешен не знам. Но
сигурно беше отговорен и добре платен. На бат'то не му се напускаше Порой,
където беше вече главен учител, но за него народните работи стояха над личните и
материалните му интереси. Но да откаже да отиде, беше все едно па се обяви явно
против властта. А от този висок пост ... той можеше по друг начин да бъде полезен
на делото на българщината, нали? И той прие. Замести го друг учител в Порой.
Заприбирахме багажа и скоро бат'то замина с Катерина и малката си
дъщеричка Ана да заеме новата си служба.
Останахме трима у дома: майка, Илия и аз. Изведнъж къщата като че стана
по-голяма... Глуха и тъжна. Празна.
По залисията около Достината сватба и заминаването на бат'то моят годеж и
всичко, което трябва да следва след него, поизостана за известно време. Всяко
нещо с реда си: по-напред по-бързите работи да се свършат.
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Щом се поосвободихме и си поотпочинахме, захванахме се двете с майка да
стягаме моя чеиз.
По нас се казваше, че братя и сестри имат равни права на бащино
наследство. И турският закон позволяваше то да се дели поравно. Но на практика
не ставаше така. Никое момиче не взимаше от бащиния си имот, колкото и да е
голям и на колкото и бедно място да се е омъжило момичето. Може например
дъщерята да е отишла в семейство, което обработва земя на исполица, ала
родителите й няма да дадат за зестра имот. Така беше останало открай време и се
спазваше като обичай, върху който не се спореше и който не будеше никакво
съмнение, че е съвсем в реда на нещата. Навярно се е стигнало до него, защото
семействата бяха многочелядни, та да не се цепи имотът.
Ако някое момиче след смъртта на баща си потърси дял от бащинията, то
рискува да загуби роднинските си връзки с братята, понеже им разтуряло къщата.
И така в името на добрите отношения никое момиче не се ползваше от своето
право, дадено му от закона.
В замяна на това пък се правеше голям чеиз. Още като се роди момиче и
като проходи, майката почва да се приготовлява малко по малко. У нас абсолютно
всичко се изработваше у дома. Ето защо, щом се привърши работата по нивите,
почваше работата вкъщи; предене, тъчене, шиене, бродиране, плетене и пр.
Момичетата още от малки почваха да везат и да плетат — учеха ни в училище, а
като пораснат — и да тъчат. Какъв труд падаше! Ден и нощ работехме, за да можем
да насмогнем. Срамота беше хората да ти правят чеиза!
Никои родители не искаха чедото им да отиде при свекър и свекърва и да е
голо, да се чувства унизено цял живот, че си няма. И то най-хубави и разнообразни
неща. Ние се смеехме на гръцките кокони, които казваха: „Ке накупиме асе, ке
оженеме Калина!"
Освен чеиза правехме и много, много дарове. Пред всеки трябваше да се
отсрамим — така беше прието. А ако младите, които се женят, са от големи родове
като нас...
Разбира се, не всички семейства имаха възможност да приготовляват големи
чеизи и дарове, но всеки се стараеше да направи колкото се може повече, за да е
улеснено чедото му.
Майка беше вдовица, но и трите сестри така ни подреди, че всичко да
отговаря на рода ни и на положението, което заемахме: от хубаво по-хубаво и от
много по-много. Работеше и благославяше: „Чедо, толко мога, толко праа. Аирлия
да ти е сичко! Со здраве да го кердосаш и со живот!"
А то чеиз ли беше, чудо ли беше!
Като се ожених, занесох четири дюшека, три юргана, два ямбола, четири
големи килима, шест по-малки за около оджака, три ленени кърпи, двайсет рокли
— вълнени (дибе), кадифени, атлазени, басмени, бродирани вълнени възглавници,
за одая, други за спане, горни и долни чаршафи от хасе, долни дрехи за мен и... сто
ризи за Георги! Пък да не изброявам другите дреболии, като тъкани престилки и
пазарски кесета (чанти) вълнени и ленени, вълнени чорапи с най-различни шарки...
и какво ли още не! На туй отгоре дарът: шейсет ризи, около сто и петдесет кърпи
(марами), двеста чеврета и не помня колко чифта чорапи!
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Ето защо по нас, като сгодят младите, за сватба не се бърза и тя се протака
две, три, три и половина години, докато се приготви момата. Така беше казал и
свекърът ми: да направим годежа, па за сватба когато ние, от женската страна,
кажем.
Но като се сгодихме и мина известно време, татко почна все по-често и почесто да подговаря за по-бързо венчило. Причината за това бързане беше, че той е
стар, около шейсет и пет годишен, че Георги е останал сирак без майка на три
годинки и че свекърът ми има голямо желание да си го види задомен, докато е жив,
и не иска ни чеиз, ни дарове: само колкото се може по-скоро да се венчаем.
И така, с големи усилия, моят годеж продължи само две години.
Хубави спомени оставя в живота на човека годенишкото време, макар че по
нас никога годениците не оставаха насаме. Ще дойде Георги на приказки у дома, аз
ще шия или веза. Разговаряме се тихичко, избухваме от време на време в смях,
млади и щастливи... Но там в ъгъла на одаята, макар и далече от нас, е или майка,
задълбочена я в чистене на леща, я в някаква друга работа, или някоя от чичите ми,
дошла да „помага". Някога сме сами, но час по час някой влиза „по работа" в
одаята.
Само годеникът идва на гости и на приказки у годеницата. Тя отива у тях на
големи празници, да честити на свекър и на свекърва, придружена от роднини.
Най-хубаво беше обаче на хорото. Като се пременят онези годеници, моми и
ергени, като се нахванат, като залюлеят това хоро... земята се тресе! Песни, смях,
задявки, погледи... После пък изпращането до портата, където можехме да си
стиснем ръка...
Беше по времето, когато и двете с Доста бяхме армасници, преди сватбата й.
Веднъж се върнах малко нещо тъжна от хорото и право при майка:
— Мале ма, гляам, гляам на орото, мойот Георги най-лошо облячен. Велко на
Доста... тоо, оня, като си кладели ония ми ти демитени пантуре, да откършиш от
них. Саде Георги со ленени. Оти мари, мале, не е облачен као шо требува? Дали си
немат?
— Чедо, немой така кажувай, греота е. Ного са заможни. Он мож да има от сигае
най-арното, туку он си нема майкичка да го подуче. Кой ке му каже као как да се
обляче? Пеца ле? Као ке се женете, ти ке си го сореждаш какво шо сакаш! Да
знаиш оти и оф двата Пороя нема по-арен ерген от него!
Умна и мъдра жена беше майка.
Семейството на Георги бе едно от най-заможните в Порой. Баща му се
занимавал най-напред със земеделие и боядисвал шаяк по особен начин, с чивит.
Накисвал плата в казани с разтвор от чивит в продължение на около една седмица,
като денонощно поддържал равномерна топлина под казаните. Получавал се такъв
хубав тъмносин цвят, чивитлия, че до скъсването на шаека цветът му не се
изменял. Това била трудна, но доходна професия. От нея му останало и името
Бояджи Петре, а после Петър Бояджиев. Като пораснали двамата му синове,
Стояни Георги, свекърът ми зарязал бояджийството и тримата започнали търговия
с колониални стоки, отначалото на дребно, а после на едро. Тъй като турците вече
не ни притесняваха, търговията на Бояджиеви се беше много разраснала: товареха
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и разтоварваха стоки в собствените си „маази", складове в Солун. За там караха
боб, кожи, памук, а оттам докарваха с вагони бакалски стоки и брашно. Те бяха
доставчиците на брашно за фурните на цялата околия. Освен това двамата братя
имаха вече и малка фабрика за почистване на памука от семките.
Едновременно с цялата тази търговия земеделието продължаваше в голям
размер, с много аргати и орачи: всеки ден по десет-дванайсет души, според
работния сезон. А броят на нивите им растеше, защото всеки турчин, който
продаваше — само турците продаваха, — знаеше, че от Бояджи Петре ще си
получи цялата сума, веднага, в брой.
Георги имаше и две сестри. По-голямата, Милка, беше женена за Димитър
Хаджиилиев и имаше три деца. Той, бат'то Мито, беше ходил четник и бе
участвувал в Илинденското въстание, но след това не можел да се върне в Порой и
се заселил в София. Турците обаче не пускали жена му Милка и децата да отидат
при него. Наложило се да си послужат с хитрост.
Един приятел на Димитър написал на Милка писмо от София. В него й
съобщавал с голяма скръб, че мъжът й ненадейно се е поминал. Багажът му остава
на произвола на съдбата. Ето защо да вземе тя децата и да дойде да прибере
каквото е останало от покойния.
Писнали жената и децата, затръшкала се Милка, заскубала си косата: тя не
била предупредена за „номера", нямало как. Отишла при каймакамина, замолила
се: аман, заман, да я пусне да отиде в София, да прибере поне това, което е
останало за сирачетата от баща им. Каймакаминът бил човек с добро сърце.
Разрешил й. Така тя заминала с децата в София ... и не се върнала.
Другата сестра на Георги се казваше Вида и беше женена за Вельо
Маджаров.
Като момиче Вида минаваше за „мъжка" мома. Вече на осемнайсет години,
тя още яхаше магаре и спокойно минаваше така през селото. Ергените в кафенето
си говорели: „Кой земе Петковата Вида, огин в къщата ке му флязе!"
Веднъж Вельо Маджаров рекъл: „Ас пък ке я земам, та да видиме дали ке ми
изгоре кащата, како що ми изгоре сърцето!"
Така се оженили.
Много преди да ме сгодят, щом майка си наумила да ме дадат на Георги, ако
ме поискат, тя отишла при поп Иван, който бил още жив, за да се съветва с него. Тя
знаела, че моят прадядо хаджия и Георгиевата прабаба били брат и сестра.
Смятал поп Иван, пресмятал и излязло, че сме рода от седми пояс (коляно).
Той казал, че е имало и други такива случаи и въпреки това младите си получавали
вула за венчаване. Майка се успокоила.
Но сега, след женитбата на Тасуда, за нас с Георги се явяваше и друга
пречка: свекървата на Тасуда и моята покойна свекърва — две сестри! Значи, ние,
две сестри, женени за двама сестрини сина!
Поп Иван беше умрял и Долни Порой си имаше нов поп, Христо. Като
мирско лице той бил работил в някакво френско представителство в Сер и
говореше добре френски, та дори по-простичките поройлии, които не знаеха тази
подробност, казваха: „Он е учил оф францъската държава за

Юлия Попвасилева, "Порой", книгоиздателство "Георги Бакалов", Варна, 1988.

52

поп!"
Та този свещеник, който се смяташе за много вещ в църковните работи, и
дума не даваше да се издума за нашето венчило. „Ас ке си искубам брадата, ако
они се земат!", говореше той наляво и надясно из Долни Порой.
Демир Хисар, при председателя на свещениците. Но се върна с празни ръце.
Забръмча цялото село като кошер пчели, че и там не са ни дали вула. А поп Христо
само повтаря: „Ас нали ви кажувах оти са ного роднина?!"
Мъка легна на душата на майка: какво ще стане с мен, като съм годена и
почти готова за сватба?
От Георги разбрах, че и свекърът ми не спял по цели нощи, той беше
започнал да строи до старата къща нова. За нашата венчавка. Тя бе вече почти
готова: по солунски модел, на два ката и всички стаи постлани с линолеум. Наймодерната в селото, както приляга на голямото богатство на Бояджиевци.
Милка и бат'то Мито, сестрата и зетят на Георги, ни писаха да отидем при
тях в София и там да се венчаем. Ала от мюдюрлюка не ни разрешиха. Ами сега?
Накъде? Какво ще става?
Тогава бат'то Стоян реши да отиде в Цариград при екзарх Йосиф. Дигна се
той и замина. Разправил всичко на екзарха и последният рекъл: „Щом се обичат,
по-добре да се вземат, отколкото да се разделят. Давам им и моята благословия." И
наредил да ни се издаде вула.
А в това време и в двата Пороя чакат да узнаят какъв ще е резултатът от
Стояновото пътуване. Басират се и залагат: ще я бъде, или няма да я бъде сватбата?
Като се разбра най-после, че ще я бъде, започнахме усилено да се стягаме.
Татко искаше непременно да дигне голяма сватба, като ще жени най-малкия
си син. Още повече децата му бяха получили благословията на самия екзарх
Йосиф! Искаше още, макар всичко да е по селски, ние с Георги да сме облечени в
градски дрехи. С тях се зае бат'то Стоян. И така поройската ни шивачка ми вде
мерките и замина с него за Солун да изберат плат за булчинската рокля.
Ходили от магазин на магазин и купили най-хубавото по качество и найскъпото по цена. На цвят платът беше фин небесен атлаз с бели букети по него.
Шивачката уши роклята по тогавашната мода: блузата с висока яка, с банели
чак до гърлото; ръкавите дълги, буфан, а от лакътя надолу тесни, по ръката; полата
дълга до земята, отзад с опашка (шлейф), която са се носи от шаферчетата в
църквата, а в останалото време да си я премятам на лявата ръка, за да мога да се
движа по-свободно; и цялата украсена по долния ръб с бяло копринено ружко.
Роклята беше станала прекрасна!
Към нея имаше и бели ръкавици, чорапи и бели обувки. Булото беше от
лъскава тел, варак, както си правеха по нас. Варакът се закрепяваше на китка
отгоре на главата и я покриваше от всички страни някъде докъм гърдите. Имаше
обичай на другия ден след венчавката това було да се разпределя между малките
момиченца, които го забождаха на панделка и го носеха на косата така, че да им
виси отзад като опашчица.
На Георги се купиха официални „европейски" дрехи с всичко необходимо
към тях: риза, връзка и пр.
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И като ни нагласиха по градски, сега ще дигат голяма селска, нашенска си
сватба...
Седмица преди определената за венчавката неделя разпратиха поканите.
Калесници с павурчета ракия тръгнаха от къща на къща по роднини, приятели и
познати, та калесаха цяло село. Покрай голямата търговия, която въртяха
Бояджиевци, те имаха много колеги и клиенти от околните села. Всички бяха
поканени.
Още от четвъртък у Георгеви почнаха да колят телци и агнета, да се точат
баници, да се правят баклави, да се набавя всичко необходимо за ядене и пиене.
У нас, откъм момичето, се приготви също вечеря: за срещу неделя за родата и
дружките ми. Но тя бе по-малка, отколкото у момчето. Веселбата и хорото срещу
неделя са за изпроводяк на момичето.
Ангажиран беше и оркестърът на Вельо Свечов от Горни Порой, който се
състоеше от трима цигулари и двама дайреджии.
И с тоя салтанат още рано следобед в неделя пристигнаха да ме вземат за
венчило, като ми донесоха тоалета и два коня за чеиз.
От четвъртък, петък и събота всичко бе изложено на показ, да гледат жените
и момите какво ще занеса в новия си дом и какво ще даря. Срещу неделя, с песни и
шеги, дружките ми прибраха чеиза и постелята в сандъци, донесени за целта от
годеника. Даровете бяха подредени в панери, които щяха да се носят на ръка; за
моята си рода — останаха у дома.
Почнах да се преобличам в булчинската премяна. Дружките около мен ми
помагат: коя булото ми оправя, коя венеца на главата ми гласи. Турнах си обеци и
гердан от жълтици. Докато ме подреждаха, дворът се изпълни със сватбари,
оркестърът свиреше „Мома се с майка прощава" и други.
Понеже нямах баща, като се приготвих, бат'то Мицо и чико Андон ме
хванаха под ръка, свалиха ме на двора и ме подкрепиха да се кача на един сандък,
за да си взема сбогом с нашия род.
Най-напред трябваше да се поклоня три пъти бавно, бавно, след това да се
прекръстя три пъти пак съвсем бавно. После ми дадоха хляб, който разчупих на
четири парчета и го хвърлих на четири посоки. Неженените измежду сватбарите
хапваха от тези парчета хляб, за да се оженят.
Почнах да се прощавам с близките си. Най-напред с майка: целунах й ръка,
дарих я, тя ме целуна и ми окачи жълтица на булчиния венец. Когато родителите и
роднините знаят, че ще бъдат дарявани — а това винаги ставаше — от дъщери,
снахи и други, не остават длъжни. Те подаряват по жълтица, вързана с копринен
конец, и я окачват на венец А той, венецът, е не само красив, а и здрав, та да могат
и от едната, и от другата му страна да се окачват жълтиците.
Като свърши даряването, пак поклони, пак кръстене. Тогава вече бат'то
Стоян и Георги ме поведоха към черквата начело с музиката, която непрестанно
свиреше. В черковния двор ни посрещнаха кумът и кумата и влезнахме за венчило.
А вътре народ... народ... препълнено!
Церемонията мина много тържествено. Вече казах, че бях почти една глава
по-висока от Георги, та когато да си долепим главите при обреда, аз трябваше да се
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понаведа, за да допра моята до неговата. Позасмяха се малко хората, но иначе
всичко стана добре.
Под дъжд от ечемик, бонбони и парички, хвърляни от кумата — за тях
децата се сборичкаха, — свекърът и деверът ни поведоха към новия ми дом.
Като пристигнахме, дадоха ми да нося два хляба, по един под всяка
мишница, и две малки стомненца, по едно във всяка ръка. Вървях, капвах по малко
водица, а хлябовете стисках да не паднат: така, като влезна в новия си дом, да си
дойда с късмета.
Качих се по стълбите на чардака и тръгнах към свекъра ми по застлана нова
пътека, която след мен навиха и дигнаха. Татко седна на стол. Сложиха пред него
леген, а от мен взеха хлябовете и стомненцата и ми дадоха бакърен ибрик с вода.
Полях на татко да се омие, подадох му кърпа да се обърше.
Поведоха ме към стаята, където щяхме да живеем с Георги, и ми подадоха
смесени мед и масло: да замажа по малко горе на вратата и на прага, та да ни е благ
животът и да ни тече като по масло.
Като мацнах вратата и прекрачих прага, сложиха ми на ръцете две деца:
момченце на лявата, момиченце на дясната, та да съм плодовита.
Но тези бебета, като ме видяха забулена с лъскавата тел, като се изплашиха,
че като писнаха... Леле, мале... Добре че майките им ги прибраха, та се успокоиха.
През това време свекърът бе вече седнал на миндера до оджака и аз се
запътих към него, да му се поклоня.
Както когато напуснах майка, кланянето и сега беше бавно, бавно, за да е
по-тържествено. Три пъти се поклоних, сега вече без кръстене, понеже идвахме от
черквата.
При нас къщите се строяха като в манастирите: всички стаи на един ред, а
отпред — чардак. Този строеж е много удобен за земеделието.
В моя нов дом старата къща имаше три големи стаи с чардак пред тях, а до
нея бе прилепена новата постройка с четири стаи, пак с чардак. Всичко бе скачено
и образуваше буквата „Г", с две стълби от единия и другия край на тази обща
голяма сграда. Тя беше красива и по всичко личеше, че в нея живеят заможни хора.
Още с пристигането ни от черквата гостите се разпоредиха по стаите, като
кумовете бяха, разбира се, удостоени с най-почетното място. Аз бях в тяхната стая,
права и неподвижна в един ъгъл, където стоях така до вечерта, премаляла от умора:
но такъв беше обичаят! Вътрешно го проклинах този обичай, дето налагаше
булката да стои цял ден, без да подвие крак. Най-голямото добро, което някой
можеше да ми направи през тези часове, които ми се сториха безкрайни, беше да
ми подаде стол и да ме накара да седна! А как ме стягаха новите обуща! Как ме
боляха краката, свикнали на широки пандофли! Идеше ми да се събуя и да застана
по чорапи...
По нас обикновено се хранехме на трапеза, седнали около нея на ниски
трикраки столчета. Но сега, на сватба, това бе невъзможно. Стаите бяха постлани с
рогозки и килими и по средата им опънати дълги чаршафи, на които бяха
подредени трапезите. Гостите насядаха кой как може — по турски, със скръстени
крака, с подвити колена... но нямаше значение беше сватба! А седемте одаи се
оказаха недостатъчни, та наредиха трапези и на чардаците.
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Долу, още от двора, бат'то Стоян и жена му Пеца, етърва ми, посрещаха
гостите, приемаха поздравленията и подаръците.
По нас на младоженците се подаряваха най-много бакърени съдове:
различна големина тепсии, тенджери, сахани, тигани, котли, та и големи казани.
Всеки предмет се подписва от кого е и на коя дата е подарен.
Колегите от Порой и околните села пристигнаха с какво ли не: стъклени
съдове, лампи, дори и с вълнени платове за рокли, седем-осем вида.
Някои от жените им бяха дошли още в събота, коя с тепсия баница, коя с
баклава, коя със сарайлия и други.
Подредиха най-напред мезетата и ракиите. Почнаха наздравиците. Заточи се
върволица моми и жени с гозбите от мушвака (лятната кухня) в двора до трапезите:
чорба, телешко варено, печени агнета, кешкек. Разбира се, виното не липсваше.
Ядоха, пиха, дигаха наздравици, чукаха се... А музиката свири ли свири...
Нас двамата с Георги ни прибраха в едно килерче между стаите и ни
сложиха за вечеря не от общата храна, а нещо по-леко: пържени яйца (кайгана) и
баница с яурт; на младоженците не се дава да пият вино. Каталясала бях от умора...
Черни колелца ми се мяркаха пред очите...
Като се навечеряха гостите, сложиха и на музикантите да ядат и пият.
Тогава пък започнаха да пеят от трапезите, а мен ме поведоха да дарявам, както му
е редът: кумове, свекър, девер, зълви, етърва, други Георгеви роднини, гости,
шафери, музиканти, та дори и готвачите в мутвака... Раменете на всички побеляха
от дарове.
По едно време майка се уплашила, че те няма да стигнат, та изпратила по
Тасуда още една пълна бохча. Свекърът ми предложи да отиде до черквата и да
закупи колкото кърпи има от дарявания: клисарят бил там и щял да му ги даде. Но
аз го успокоих, като казах, че е донесена бохча с кърпи, чеврета и чорапи.
И така даровете не само стигнаха, но и останаха. Нахранени и напоени,
свирачите заудряха дайретата, засвириха цигуларите. Че като се люшна онова ми
ти хоро, като заподскача и запя онзи ми ти народ, като почна да вие хорото в
различни фигури по двора, по стълбите, по чардаци и стаи... ела да гледаш! Разбира
се, на хорото сме и ние, младоженците, заедно с кумовете, свекъра, девер, зълви и
всички роднини... Бъклиците обикалят ли обикалят, пеят и подвикват гостите,
всичко живо подскача...
Така продължи до полунощ, когато кумовете решиха да си ходят. Целунах
им ръка, всички ги изпроводихме до портата и навън, а музиката ги придружи чак
до дома им.
А докато се върнат музикантите, хорото се игра с песни, после пак с музика
... и така до разсъмване.
Може би много надълго и нашироко разказах за една обикновена селска
сватба, на каквато наверно мнозина са присъствали. Но за мен споменът за 5 май
1912 год. е един от тези, които никога няма да се заличат в паметта ми. На този ден
„Руша" остава само за майчината и бащината й рода, а при мъжовата й отиде
„Мария".
Започнах новия си живот в нов дом, който щеше да бъде вече моят дом и
домът на децата ми.
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Отначало ми беше много мъчно за вкъщи си, за майка, за моминския ми живот и
понякога съвсем скришничко си поплаквах. „Там" си ми беше така хубаво,
хубаво... пеех си, като си работех... Не че ми беше лошо и „тук"... но нямаше това,
което имаше „там": свободата да правя каквото искам и когато си поискам, да
пусна глас и запея, когато ми се ще. Не че някой ми забраняваше, не. Ала аз знаех,
че трябва да се съобразявам с порядките в новия дом, с навиците и настроенията на
неговите по-отдавнашни обитатели, които още не познавах. С една дума да бъда
внимателна, покорна, тиха... Последното съвсем не бе по характера ми... но какво
да се прави? Нали рано или късно такава е съдбата на момичето: не може вечно да
остане при родителите си!
Бояджиевци имаха голям и богат дом, където се живееше нашироко, където
всичко се донасяше от пазара от много по-много и от хубаво по-хубаво.
Татко беше останал вдовец доста отдавна. Свекърва ми била минала четирийсетте,
когато родила Георги, изтърсака, и се поминала три години по-късно. От майка си
Георги бе запазил само един спомен: как седяла на двора, как изваждала гърдата си
и му казвала гальовно: „Ел, чедо, ел да си цицнеш!" Той се залепвал за нея и цицал,
цицал... И толкова.
Разликата в годините между двамата братя, Стоян и Георги, беше доста
голяма: седемнайсет-осемнайсет години. Бат'то Стоян се оженил млад, защото
трябвало жена да върти този тежък дом. Жена му, доата Пеца, се гърчееше малко.
Родили им се две деца, които умрели едно по друго. Първото от лошо гърло, а
второто, защото баба Шарка „не била сретена со благо и со топло." Сега имаха още
две деца, две момиченца: Цветанка и Йорданка.
Доата Пеца бе заварила Георги съвсем малък, гледала го бе и се бе грижила
за него. Затова той я имаше за майка и държеше много за нея.
В новия ми дом живееше още и Димитър, Митрето, десетгодишно кръгло
сираче, сестрино дете на свекъра ми.
По установената практика у Бояджиевци мъжете търгуваха, работеха,
печелеха, принасяха всичко вкъщи, а доата Пеца се разпореждаше в нея. У доата
бяха ключовете от долапите, които пращяха от всичко най-хубаво за ядене.
Хранехме се с това, което тя намери за добре да наготви и сложи на трапезата. Ще
ядеш каквото ти сипе и колкото ти сипе. Ако не ти даде да ядеш, няма да ядеш.
Аз бях новата, младата снаха, длъжна бях да се подчинявам на този ред.
Подчинявах се. Понякога ми се ядеше нещо друго или нещо повече — млада,
здрава бях, работех по цял ден — но не смеех да посегна и си взема нещо сама. Па
и да исках, не можех: всичко беше под ключ...
И в новата ми къща, както у дома и навсякъде в Порой, спяхме на дъските,
не на креват. В одаята ни една част от дюшемето бе с едно стъпало по-висока и там
лягахме. Долапите пращяха от надиплени постели: дюшеци, юргани, чаршафи,
ямболии... Като дойдеше време за спане, постилахме рогозки, почвахме да
нареждаме дюшеци, па чаршафи и пр. А сутрин, хайде обратно! Свивай всичко,
дигай, нареждай... Като че малко друга работа ни чакаше през деня. Чудно нещо:
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бяхме близо до Солун, възприемахме новостите по уредбата на къщите си, носехме
дрехи от солунски платове, лустринени обуща и спяхме на земята!
След сватбата ни един ден Георги ми каза: „Бат'то заминава тия дни за
Солун. Сакаш ле малките жълтици и сребърните пари да ти ги съберат оф по една
голема жълтица?" Разбира се, че се съгласих. Мъжете броиха, смятаха и се оказа, че
може да излезе поне пендара.
Но като се върна бат'то Стоян, донесе не само пендара и две дувли, ами и
две продълговати жълтици, кръцкани от края, с изображението на св. Кирил и
Методий, четири махмудии и четири рубеета. Зашихме ги на нов ширит със здрави
червени копринени конци и ги наредихме така: в средата пендарата, от страни по
две дувли (имах две от годежа), до тях по една кръцкана, по две махмудии и по две
рупиета. Стана един гердан... за чудо и приказ! И не слизаше от шията ми. Така
беше по нас: жените, които имаха гердани от жълтици, си ги носеха постоянно.
Знаех, че доата Пеца не е била много съгласна Георги да ме вземе. Тя имала
някаква братовчедка, Костадинка, за която много искала да го ожени. „Земи я, бре
Герги, земи я Костадинка! Она е печено ляпче. Мария е пяена мома: не ке може да
остиска на работ'та тука!" Макар да не се издаваше, чувствах, че не ме обича. И то
не за друго, а защото бях „пяена", т.е. „учена" и от голям и почитан род.
Татко пък, обратно. Прие ме като истинска дъщеря и аз намерих в него бащата, за
когото бях мечтала през цялото си детство.
Среден на ръст, ала по-висок от Георги, набит и здрав, не можеха да му се
дадат в никой случай шейсетте и пет години, които бе надхвърлил. Гъсти вежди
засенчваха черните му очи, а мустаците му стигаха някъде докъм края на
челюстите. Това, което ме учудваше, бе, че лицето му беше гладко, без никакви
бръчки, каквито виждах при другите мъже и жени на неговата възраст. Само по
две-три тънки нишчици, като ветрилце, във външните ъгли на очите.
И той, както и Георги, бе вечно леко усмихнат и очите му все ме поглеждаха
весело и с драгост. Легнала му бях на сърцето и бе доволен от избора на сина си.
Личеше си по много дребни неща. „Ручай, невясто! Сипи от това повечке на
Мария, невясто Пецо! Земи това, Марие! Ти какво смяташ по таа работа, Марие?" и
ред други.
Бат'то Стоян, деверът ми, се прибираше у дома за обяд и за вечеря и малко
се застояваше: освен, разбира се, през нощта. Винаги имаше много работа около
търговията, и то не само в Порой, ами и из околията. Та затова и много пътуваше
из селата и най-често до Солун.
С него имах по-малко допир, отколкото с татко например. Из голямата къща
почти не се срещахме. Но като седнем на трапезата — тогава се събирахме всички,
— ще ме попита: „Как си, невясто? Имаш ли хабер от майка ти? Шо чине Мицо?"
И толкова. Иначе винаги бе зает и бързаше за някъде.
Ако съдя от начина, по който ми говореше, мисля, че не е бил разочарован
от идването ми в общия дом. Между другото трябва да кажа, че ние малко време
живяхме под един покрив. Но все пак...
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Аз много уважавах девера си, защото чувствах, че и той ме уважава, макар да съм
доста по-млада от него. И не можех да забравя с какво голямо желание се зае и
колко сили хвърли да ни венчае с Георги.
За нас, двамата млади, да не говоря! От щастливи по-щастливи бяхме един с
друг.
Георги чувстваше отношението на доата Пеца към мен, ако и никога нищо
да не казва. И все ми даваше пари: „Марие, ако ти се прииска нещо, еей го на
пазара. Купи си какво ти душа иска!" Ама аз, снахата на Бояджиев Петре!? Как така
ще отида на пазара сама жена да купувам това-онова, когато всички знаят, че в
нашия дом е пълно, равно и от пиле мляко се намира!? И двата Пороя ще гръмнат!
Нали ще изложа фамилията?!
Тука му е мястото да разкажа колко съм била глупава на онези години,
макар че това се случи малко по-късно.
Георги беше мобилизиран в българската войска. Дойде Заговезни. Както му
е обичаят, трябваше да отида на „прошка" у майка. Доата Пеца трябваше да
отключи долапите и да ми даде лимони да занеса. Татко беше докарал цял сандък.
Чаках, чаках... да тръгна по с време... тя си взе за нея и излезе... А аз, със сълзи на
очи и с топка от мъка на гърлото, се запътих към майка...
Разплакана и с празни ръце и поисках прошка. Тя, горката, ме успокоява:
„Ним плачи, чедо, немой се коси! Неле не ти го е напрйла свекърва ти? Етърва на
етърва зелен венец не вие, кажуват старите." Милата, умната ми майка!
Та не можех ли да отида на пазара, както ме бе учил Георги? Да купя не
само лимони, а и халва, и сусамки, и фъстъци, и какви ли не още лакомства, които
другите носеха на този ден? Ама на: млада и глупава, глупава донемайкъде...
... В края на живота си съм. Никога не можах и не ще си простя, че не
зарадвах тогава тази, която ме бе родила и бе направила толкова нещо за мен. Че
неволно бях прибавила мъка в и без това омъчнената й душа. А колко малко, нещо
трябва, за да зарадваш родителя си... От мъничко, от съвсем мъничко е доволен...
Казах вече, че при нас колкото един дом беше по-богат, толкова повече
работа имаше в него.
Оженихме се през пролетта. Работата бе пламнала вече не само по нивите, а
и вкъщи около бубарството. Ние с Георги тръгнахме с аргатите по ниви и лозя.
Бат'то Стоян — около търговията. Доата Пеца готвеше и месеше хляб, понеже
аргатите се хранеха с нас. Татко пък принасяше яденето и водата там, където
работехме.
Мина не мина много време и бе обявен пак някакъв хуриет: всички били
равноправни в държавата. Ние, на село, не можехме да схванем какво ни засягат
нас турските им вътрешни работи. Ала скоро го почувствахме: с повиквателни
прибраха всички български младежи в казармите, в това число и Георги. Войници.
Е, няма как: войници...
Събраните от цялата околия препратиха в Демир Хисар и там ги
разпределиха кой в коя част ще служи.
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Георги знаеше отлично да чете и пише турски. След училището в Порой той
бе учил още една година в Демир Хисар. Назначили го в склада за оръжие, да
приема и да разпределя пушки и патрони.
Така останах аз да ходя с аргатите, защото щом нямаше с тях някой от
собствениците, работата не вървеше. А то! Толкова ниви, ливади и лозя имаха
Бояджиевци, че аз живях петнайсет месеца в тази къща и не можах да ги науча
всичките! Често пъти вместо аз да водя аргатите, те ме водеха на нивата, където
трябваше да се работи.
Грижата падна и върху свекъра ми. Той определяше къде е готово за копане,
плевене, гърляне или поливане, той наемаше копачи и косачи. За орачи имахме
двама слуги с четири чифта волове: като се изморят едните, сменят ги с други.
Орачите слизаха на полето от Гергьовден и се прибираха в селото чак наесен.
В усилна полска работа, колкото и мъчно да се намираха аргати, при нас
винаги идваха с удоволствие, защото бяха добре платени и хранени и работа имаше
постоянно.
Хубаво изорани, нашите ниви даваха най-много и най-качествен плод.
Но положението нещо се замъти. По нас вестници не идваха, ала от хората
на Организацията научавахме къде какво става и какво се говори. И така, чу се, че
България щяла да обяви война на Турция. И докато се чу само като слух, войната
бе обявена официално!
За какво беше тази война? Вярно е: там, в Македония, ние с душа чакахме и
жадувахме за свобода. Но не с война: тя ни бе съвсем ненужна! След разните там
хуриета ние бяхме сравнително свободни, имахме си български училища и
учители, замогвахме се, изземвахме богатствата на турците и ги обезсилвахме.
Нямаше да бъде далеч времето, когато свободата щеше да дойде.
Но за най-голямо нещастие на българския народ болните амбиции на цар
Фердинанд обърнаха всичко с главата надолу.
Сега накъде? Всички млади мъже са войници в турския аскер. По-средните
пък на възраст, като бат'то Стоян и други, почнаха да си купуват опинци и дрехи,
да се стягат всеки момент да излязат четници и хванат балкана.
А събитията се развиваха бързо.
Долни Порой беше мюдюрлюк, районно управление, и по това време
мюдюрин беше Сюлейман ага, един разбран и човечен турчин. Татко беше кмет на
българската част на селото.
Един ден мюдюринът извикал на среща в турското кафене свекъра ми и
няколко общинари, между които Георги Хаджитасков и Стоян Кокошкаров. да
разменят мисли.
Поздравили се с теманета, турците черпили с кафе, нашите с локум и
разкрили картите:
— Чорбаджи Петре, България отваря война на Турция. Вие виждате тук заедно
колко хубаво си живеем, в мир и разбирателство. Имаме една молба към вас: ако
България не успее да дойде тука, ние ви обещаваме, че косъм от главата ви нема да
падне. Но обещайте ни, че ако дойде, и ние ще бъдем пощадени.
Обещали си взаимна подкрепа и пощада и се разделили най-приятелски.
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Сюлейман ага повиква и обущаря Атанас Донев Ванев, човек на
Организацията. Дали мюдюринът е искал да влезе във връзка с нея, за да се
разберат и да не се дават жертви от едната и другата страна... Или пък е искал да
арестува Атанас... Не знам. На турчина достлукът му е до коляно - казват старите.
Приятел, приятел, па изведнъж... Като го повикал веднъж, дваж, обущарят не
отишъл. Тогава мюдюринът изпратил един онбаши, младши офицер, да му каже, че
Сюлейман ага го чака в мюдюрлюка.
Едновременно с Атанас повикал и Стойко Пелтеков Недялков, папукчията,
и бат'то Стоян. Стойко и Стоян бяха приятели. Веднага се срещнали, за да видят
какво да правят, папукчията казал на бат'то:
— Оте ке одеме, бре Стояне? Турция и България са оф война: не ни викат за арно!
Ас не ке ида!
И не отишъл. А бат'то се запътил към мюдюрлюка. Нали е син на Бояджи
Петре, кмета... Не вярва да му се случи нещо лошо...
Междувременно онбашията пристигнал в обущарницата на Атанас и го
подканил да тръгне. Обущарят грубо му отговорил, че си има работа, и без много
да му мисли за последствията, извадил револвера и го застрелял...
Че като настръхнаха онези ми ти турци... Олеле, мале! Образуваха на бърза
ръка милиция от около хиляда башибозуци, готови да колят и грабят... Обезумяхме
от ужас при мисълта за това, което ни чака... Порой бе замрял... Каква беда ни
докара неразумната постъпка на Атанас! Хеле, слава богу, благодарение на
намесата на Сюлейман ага населението бе спасено от клане. Той разкара тази
освирепяла сган, която се разпръсна, но не се разотиде...
Една нощ същата тази башибозушка милиция блокира селото, като
изпревари тези, които се готвеха да хванат балкана. Загради Порой от всички
страни, пиле не може да прехвръкне...
Само няколко часа преди това бяха пуснали да си дойде у дома бат'то Стоян,
когото бяха задържали два дни в конака. Той, както и други, се стягаше да бяга. От
долнопоройлии само Атанас и няколко други мъже успяха да излязат в гората
преди блокадата. През тази страшна нощ арестуваха най-отбраните мъже на Порой:
бат'то Стоян, братовчед му Иван, чико Велко, Ангел и Майка му стара,
неразделните приятели, и много други.
Турските хайки нахлуха изведнъж в определените домове и отведоха
набелязаните. Нямаше възможност за бягане през капиджиците. А и къде ще
бягаш? Как ще излезеш от селото, като е обградено?
Едновременно с този лов на будни българи в Долни Порой същата нощ
турците прибраха и от околните села най-видните хора и всички заедно ги
натъпкаха в конака...
Настанаха плачове и олелия из Порой и другите села. Роднините на
задържаните тичаха до конака да им занесат това-онова. Всеки гледаше да успее да
предаде повече нещо за хапване и по-топла дреха. Не се знаеше колко ще ги
задържат, а есента наближаваше.
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Турците уж не държаха много строго арестуваните, та близките им даже
можеха да ги видят и лично да им дадат каквото са донесли; обаче Ангел и Майка
му стара ги нямало в затвора.
Казах Вече, че те бяха хора на Организацията, но тъй като сега-засега
нямаше нужда от народната помощ, след хуриета те се бяха отдали на легален,
мирен живот.
И татко занесе каквото трябва на Стоян. Напразно се опитваше да освободи
него и другите долнопоройлии. Роднините им идваха при свекъра ми, молеха се да
се застъпи, обещаваха, даваха злато... По няколко пъти на ден татко ходеше при
мюдюрина, при каймакамина. какво ли не обещава, какво ли не дава... И нищо!
Минаха два дни и всички задържани ги преместиха от поройския конак в
Демир Хисар, в някакви казарми.
А Георги, в склада на същите казарми, нищо и не знаел. Дори не разбрал, че
са докарани затворници. Работел си пишел и раздавал оръжие на новобранците,
българчета и турчета. На тези българчета, които познавал, давал оръжието и
казвал: „Грабвай го и бягай в балкана!"
Никой от истанбулските управници и за момент не с съмняваше накъде
могат да бъдат симпатиите на населението в Македония. Никой от тях никога не е
мислил, че ние сме верни поданици на Турция. Напротив. Всякога и при всички
случаи са знаели, че имат работа с истински, корави българи, на които
несправедливо се отказа свободата при освобождението на България.
Настъпи смутно, несигурно време за българското население. Военно време.
По друмища, ниви и села плъзнаха шайки от башибозуци и отделни харамии.
Необезпокоявани от никого, започнаха да грабят, безчестят и убиват. Слуховете за
тези страхотии светкавично се разнасяха от уста на уста и паника обхвана селата из
цялата околия. Хората почнаха още по мръкнало да се прибират по домовете си.
Свекърът ми, и той към четири часа следобед пристига на нивата: „Айде, невясто,
разпускай аргатите и по-рано да се приберете!"
И още слънце не зашло, селото е мъртвило: жив човек няма по улиците.
Всички са по домовете си, портите заключени.
Безсилни, като виждаха, че губят войната, турците направиха такава
поразия, че ще я помним довека!
Една нощ подпалили от четирите страни казармата в Демир Хисар, в която
били затворени задържаните от Порой и селата, на брой сто и шейсет души, найизтъкнати българи, и ги оставили да горят и изгорят като факли!
Когато пламъците обхванали сградата, писъци за помощ се надигнали до
бога. Горящи хора се замяркали пред прозорците на втория етаж и ужасени се
опитвали да скочат и намерят спасение или по-лека смърт. Но в двора на казармата
кордон от аскер пазел никой да не избяга и войниците стреляли по всеки, който се
изправял на някой прозорец и се мъчел да скочи.
Така мъченически загинали сто и шейсетимата измежду хилядите жертви,
дадени за свободата...
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В деня преди тази нечувана жестокост Георги научил, че в казармата тайно
са докарали арестанти, че са нашенци и че сред тях е и брат му Стоян. Решил да
поиска позволение, та на другия ден да отиде и се видят. Когато през нощта
пламъците на горящата сред двора казарма осветили тъмнината наоколо, Георги се
събудил и разбрал, че всичко е загубено. Плачел и гледал безпомощен отдалеч как
изгарят в адски мъки хора и сред тях единственият му роден брат, Стоян...
На другия ден началниците на Георги му прибрали тефтерите и му казали,
че е свободен и може да отиде в Порой.
Демобилизирали го.
За щастие между турците имало един стражар българин, кафеджията Велко
Калайджиев, пръв братовчед на майка, като си тръгнал Георги, той чул турците да
си приказват:
— Защо го пусна, бре, защо не го уби?
— Глей си кефа, аз съм наредил: по пътя ще го очистят. Железницата не работи и
затова ще си ходи пеш. Ща му се свети маслото?
Като чул Велко тези думи, качил се на един кон, настигнал Георги,
разправил му за разговора на турците и го отбил от пътя. Тръгнал Георги напосоки,
без път през ниви и ливади, пеш от Демир Хисар до Долни Порой. Дойде си
неузнаваем, съсипан от мъка по невинните скъпи жертви.
Като гръм се разнесе новината за пристигането на Георги. Докато се
преобуе, и къщата се изпълни от семействата на задържаните.
Че като викнахме всички да плачем... Като започна горката дода Пеца да се
тръшка на земята, да си скубе косите и да си удря главата с юмруци... Като писнаха
тези деца... Страшна картина!... На татко, клетия, сълзите като две вадички се
стичаха по очите му. Той се мъчеше да ни дава кураж: „Немой плачи, невясто!
Немой натажувай момички- . те! Молям ти се, немой!" Но и самият бе готов да
завие на глас от мъка...
Цялата околия се потресе от жестокостта в Демир Хисар. Всички потънахме
в скръб и се забрадихме с черно.
България дойде у нас няколко дни по-късно.
На самия Димитровден посрещнахме българската войска сред студ и под
проливен дъжд.
Най-напред влезли в селото четири-пет конници, за да разберат какво е
положението и има ли турска войска. Спокойно било навсякъде. Веднага след
появяването им всички долнопоройлии, до един, бяхме вече на улиците и тичахме
към чаршията. Как така новината за идването на освободителите ни бе стигнала
едновременно до всички уши?
Не знам. Може би я бяхме почувствали със сърцата си...
Порой се изливаше от студеното сиво небе. Но ние нищо не усещахме, нищо
не искахме да знаем... Наметнали на гърба си кой каквото успял да докачи на
тръгване, някои даже и без връхна дреха, ние джапахме по придошлите води из
сокаците по домашни пандофли, по вълнени чорапи и тичахме като обезумели да
посрещнем СВОБОДАТА.
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Зададе се полкът с щаба начело. Камбаната на „Св. Иван Кръстител" за пръв
път заби радостно и тържествено, за да извести ДЕН ПЪРВИ на новия живот. До
този момент за раята имаше право да бие само клепалото.
Делегация от Долни Порой начело със свекъра ми и общинарите от
българска страна, и Сюлейман ага и няколко други турци от турска, първи
поздравиха офицерите. А ние, останалите, като отприщена вода се втурнахме
напред, прегръщахме, целувахме и милвахме тези изморени от дългия път и мокри
до кости войници. Пипнахме ги по главите, лицето, дрехите и не вярвахме на очите
си, че те са наши, български, че ни носят най-после петстотин години чаканата
свобода. Смеехме се и плачехме от радост, че дойдоха, че ги държахме в
прегръдките си, че ги пипахме. Нямаше лъжа и измама, не беше сън. Сълзите ни се
стичаха по лицата заедно с дъжда. Войниците и те ни прегръщаха и викаха: „Братя,
мили братя! Не плачете! Няма вече! Свободни сте!"
... А едновременно с тази безкрайна радост сърцата ни се късаха от мъка по
скъпите жертви, на които костите още не бяха догорели в казармата на Демир
Хисар...
Като се каза, че войниците ще останат известно време в Долни Порой, всеки
се надпреварваше да си има драг гост у дома. Първата ни грижа беше да ги
приберем и подслоним по домовете си. Във всяка къща се напали огън по одаите,
да се стоплят и изсушат премръзналите и мокри момчета. Кокошки се колеха,
баници се точеха, гощавахме ги кой с каквото има.
Свекърът и Георги дадоха нареждане до всички фурни да пекат денонощно
хляб за наша сметка. Отвориха се складовете, за да отпуснат необходимите
продукти за храна. Само не помня колко дни татко храни цял един полк по случай
свободата.
Радостта ни беше неописуема... Мъката по загиналите стаихме в сърцата
си...
Още преди да влезе българската войска в Порой, по-видните турци и тия,
които бяха правили зулуми, избягаха и се изпокриха.
Нашите долнопоройлии изгаряха от нетърпение да потърсят сметка за Ангел
и Майка му стара. Веднага след пристигането на полка те хванаха няколко турци,
за които предполагаха, че имат пръст в изчезването на двамата верни приятели.
Назорили ги и след дълги „не знам" и „не знам" един от тях казал, че видял, като
завели задържаните в джамията.
Дигат се нашите и право там. Търсят, търсят — нищо. След още един зор
пак същият турчин посочил циганина, който откарал нанякъде труповете.
Чак тогава долнопоройлии намерили мъчениците, заровени в пясъците на
езерото Карагъол, далеч навътре в Беласица. Заедно с тях бил и умъртвеният
учител на село Тодорич.
Като ги извадили тримата, що да видят? Отрязани пръсти по ръцете,
отрязани уши, членове, изровени очи и едва тогава отрязани глави... Страшна,
мъченическа смърт!
Бяхме най-после свободни!
Като минаха първите дни на опиянението, почнахме да се опитваме да
правим неща, които не можеше да стават в турско. Приличахме на коне, които
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дълго, дълго са били с букан на нозете и като им ги свалят, не могат в началото да
си местят поотделно предните крака.
Хубаво нещо беше свободата и бързо свикнахме с нея! Дишаш някак си полеко, леко... Ходиш из пазара, из селото, докогато си искаш. Като речеш да отидеш
у роднини, не се притесняваш докога ще стоиш и как ще се прибереш. Няма вече
страшно по улиците. Ако ти се пее, всички „противни" песни можеш свободно да
изпееш...
Неделята не беше вече пазарен ден, а съботата. Всички празници през
зимата пак минаваха със спазването на обичаите: но сега вече не приглушеното
клепало, а силният и ясен звън на камбаната на „Св. Иван Кръстител" известяваше
започването на службата. Учениците отиваха на черква в дълга редица, двама по
двама, като пееха колкото им глас държи български песни.
Църковните служби бяха още по-тържествени, защото на тях присъстваха и
български офицери и войници.
Бяхме най-после свободни.
За моята сватба през пролетта бат'то Мицо беше дошъл от Горна Джумая с
Катерина и двете си момиченца, Ана и Юлия. Докара и всичкия си багаж: бе решил
да се установи за постоянно в Порой. Синовното уважение на бат'то към майка бе
дълбоко, а чувството му за отговорност като глава на семейството — голямо.
Той не искаше майка да остане сама с Илия и да западне татковият имот. Не
че държеше на материалната страна: постът в Джумая осигуряваше за цялото му
семейство спокоен живот. Но той знаеше как със зъби и с нокти дето се казва,
майка бе пазила като орлица всичко само за него. Тя вече старееше и отпадаше и
нямаше да може да се справя сама, след като всички се изпоженихме.
Вкъщи тук керемида протекла, там дъска на стълба се отпрала, по-нататък
мазилка паднала...
На нивите един съсед минал с ралото навътре от браздата в нашата мера,
друг запушил вадата и взел водата, макар и да не му е ред да полива. Й ред други
такива.
Имотът имаше нужда от сайбия и мицо здравата се захвана да стегне и
сложи всичко в ред.
Понеже беше точно пролетното работно време, аргати обработиха нивите и
лозята му. Бат'то никога не бе обичал да върши това сам, но знаеше добре кое, как
и кога трябва да се направи, за да има хубав добив. Пък и майка бе още жива...
После, наесен, дойдоха и дюлгери: коваха, мазаха, боядисваха къщата,
докато я издокараха като нова.
А тя, бащината ми къща, сякаш се събуди и заживя нов живот с идването на
батьовите деца, които зашариха и затупуркаха из нея. Заедно с детския плач и смях
се чуха и песните на баба Яна...
Илия, и той се попромени. Бе вече голям мъж, все така загубен в своя свят
на мълчанието. Но Ана и Юлия се въртяха по цял ден около него, сядаха на
коленете му, бърбореха му неща, които той нито чуваше, нито можеше да разбере.
Илия ги гъделичкаше, те се смееха и по неговите устни се плъзгаше също усмивка.
Седне някъде на припек или на сянка — зависи от времето и деня — и те, двете
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палавнички, хоп! връз него. Искат да играят... Дърпат го за ръкава, а той се надига
уж да ги гони...
Наскоро бе врякнало и третото момиченце на бат'то.
Тасуда имаше вече две деца, момиченца: София, на четири годинки и нещо,
и Мария, около година. Беше си все така бойка, все така живо се интересуваше от
народните работи, но не можеше да участвува в тях: много бяха семейните
задължения.
Само женитбата на Доста не бе сполучлива, това, от което се страхуваше
майка, се случи: Велко, като двамата си братя, попадна напълно под влиянието на
злата си родителка.
Сватата Стана правеше живота на Доста цял ад, като я тормозеше по
различни начини, а после измисляше лъжи и я клеветеше на Велко.
Горката ми сестра! Работеше на нивата до премаляване, а у дома й се
даваше да хапне колкото да не умре от глад. Ако посегне да си вземе нещичко,
свекървата я обвиняваше в кражба. Ако отиде до нашата, бащина къща, да си
поплаче при майка и да се наяде, Стана я клеветеше на Велко, че уж Доста изнасяла
от мъжовия си дом храна и дрехи и ги носела на майка! Настройваше непрестанно
Велко срещу младата му жена.
След една такава лъжа Велко си позволи даже да дигне ръка и да удари
Доста! Къде се бе чуло и видяло по нас, в сложните долнопоройлийски фамилии,
мъж да бие жена си! Боже опази! Циганите само се карат и бият, а после като че
нищо не е било!
И като каза Доста: „Нема да остана оф таа каща... нема и нема....!" Утешава
я майка и така, и иначе... не ще и не ще! Мисли, горката, как да й помогне, мисли,
па каза веднъж: „Чекай, потърпи, бре чедо, да оженеме Руша, да си дое бат'ти, ке
видеме шо ке чиниме."
Като си дойде Мицо, поговори веднъж-дваж с Велко, посъветва го... Не
вървят работите. Предложи му да се отделят с Доста от сватата Стана и братовите
му семейства, макар и под един покрив, или, ако иска, да дойдат да живеят при
майка. Не ще да се дели, а и за нищо на света не иска да се покрие със срам: заврян
зет! Тогава бат'то му казал да пусне доброволно сестра ни да си се прибере вкъщи.
„Ке я убия, ама не я пуснувам!" — бил отговорът.
А Доста час по час иде и само повтаря: „Не мога, не мога. Ке си доа!
Слугиня на бат'то ке стана, дяцата ке му гляам, кора ляп ке си искарам. Ако ме
некете, ке ида на гар'та и ке се фърля под трено, така да знаете!"
Майка и бат'то се чудеха какво да правят, те знаеха, че Доста е най-кротката
и най-подчинителната от трите сестри и за да й дойде до гуша, та да е готова да
умре, наистина не може да издържа повече у Тимови. От друга страна, не беше
имало дотогава жена да избяга от мъжа си. Той можеше да я напъди, ако реши.
Търпяха и понасяха някои млади невести, гълтаха всичко. И свекървини лоши
думи, и мъжови караници. Така ден из ден, докато се чуе, че някоя горкичка
хванала болест. В жестокостта си дори я обвиняваха, че е отишла „кедърлия", с
недостатък, при мъжа си. Но тези тъжни случаи бяха редки. В повечето такива
положения младите жени, по един или друг начин, с хитрост и с дипломация,
успяваха с време да се справят горе-долу с трудностите в новите си семейства.
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Но ето че Доста не можеше да се бори. Не искаше. Как така съдбата отреди
на майка и брат ми да вземат необичайното решение, което щеше да бъде срещу
всичко общоприето дотогава, да опълчат чедото и сестра си срещу общественото
мнение? Ида избяга някоя коя и да е иди-дойди. Ами то, жена от Аджирисьовски
сой!?
Ала един ден Доста пак дошла разплакана при майка и ...останала.
Задържали я двамата с бат'то.
Така, не беше минало и година от женитбата й, сестра ми стана първата
„парясница" в Порой.
Леле, мале... Невъзможно ми е да опиша какви усти отвориха клюкарките от
двете села! Тя такава, онакава... той такъв, онакъв... Този това видял, онова чул...
Един казал, друг рекъл... Свекървата... сватята... братята... сестрите. Соят, дядо...
баба... прадядо... прабаба. Страшна работа! Здрав край не оставиха. Не остана до
девето коляно мъртвец и от двете семейства, на когото да не преровят делата му
приживе. И да не решат, че това, което правят Велко и Доста, е наследствено наймалко отпреди двеста години...
Добре че събитията около освобождението ни и тези подир него бързо се
развиваха: те насочиха вниманието и приказките на всички към нещо по-сериозно
и много по-съдбоносно. Доста престана да се крие от Велко и си поотдъхна от
хорските одумки.
Живеехме вече свободни. Мина месец, месец и половина и дойде нареждане
войниците да заминат. Изпратихме ги пак цяло село с пожелания за скорошно
свършване на войната. И с някакъв дълбок страх в сърцата да не би заедно с тях да
си отиде и свободата. Да не би това, което стана, да бе само някакъв прекрасен сън,
от който щяхме да се събудим пак роби.
В Порой останаха малко войници и генерал Сарафов, който се настани у
нас.
Сега пък уж Македония е свободна, научаваме, че съюзническите войски си
стоят която където е. Зашириха се тревожни слухове. Почнаха да мобилизират
младите. Извикаха и Георги, и всички поройлии заедно ги препратиха към Сер.
Останахме си вкъщи пак свекърът ми, аз, доата Пеца с Цветанка и Йорданка, и
Митрето.
Сега накъде?
За търовия и въпрос не можеше да става: как ще се справя татко сам, на тази
възраст? Липсата на бат'то Стоян не се бе почувствала в работите на Бояджиеви:
беше още много рано. Ала без Стоян, а сега и без Георги?
Решихме да поддържаме земеделието и пак аз да съм с аргатите, както
преди.
С мъченическата смърт на бат'то и сега с мобилизирането на Георги рухна и
последната ми надежда да се отделим като самостоятелно семейство в просторната
къща на свекъра ми.
Преди да вземат Георги в турския аскер, той е говорил с татко по този
въпрос. Последният обещал да раздели двамата братя на две домакинства, като си
запазил правото по-късно да реши при кого от тях ще живее. Прибавил още, че е
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редно младите — ние с Георги — да се учим да си правим сметка, да въртим дом и
да си гледаме децата, които ще създадем.
Но след всичко, което се случи така неочаквано и набързо, не можеше вече
и въпрос да става за отделяне. Оставаше само едно: да живеем вкупом, да държим
здраво един за друг и всички общо за татко, защото той беше темелът на къщата, а
ние, останалите, само две жени и три деца. И четвърто на път...
Настъпи пролетта на 1913 година. Посадихме каквото трябва, мина и първо
копане. Пашкулите се завиха. Почнахме да поливаме за второ копане.
Тежко му беше на татко, като гледа как се мъча, как всичко се стовари на
мен. Мислил е, изглежда, горкият, по какъв начин да ме облекчи и един ден ми
казва: „Невясто, ас фанах кадъни да скопат поливаното, та ти утре нема да идеш:
они ке си копат сами. Почини си." Кадъните работеха по за половин ден и не
искаха храна.
Откакто изгориха Стоян и Георги отиде войник, татко изведнъж много се
състари. Ветрилцата на външните ъгли на очите му станаха по-дълбоки, челото му
се набразди. Пак гледаше да е усмихнат, да ни дава кураж. Но като се случеше да
го изненадам сам, стоеше замислен, с тъжен, разсеян поглед: и изглеждаше
безпомощен, безпомощен... Сепваше се, усмихваше се, като ме види, и ме
заговаряше за туй, онуй: не искаше да го знаем паднал духом.
Свекърът ми имаше обичай от време на време да си брои парите, да си пише
и прави някакви сметки. Това той вършеше със синовете си, докато бяха около
него. Откакто го нямаше Георги, като рече да смята, ще ми каже: „ай саа, невясто,
ости работ'та. Ел да ми носиш парите, да броеме!" Отивах в одаята му, а там на
дъските до едната стена имаше вече изваден средно голям сандък, който иначе го
нямаше в стаята: къде стоеше в друго време — не знаех, па и не ме интересуваше.
„Саа, ти ке носиш оф престилката, ас ке броа. И ти ке броиш и ке пишуваме."
Отваряше капака, а вътре ... пълно почти догоре е жълтици! Гребех с една
ръка и пълнех престилката, краищата на която държах с другата, гребех и пълнех...
и никога не ми е минавала мисъл да си взема дори една. За какво ми са?! Нали са
наши, на фамилията? Значи и мои!? Не съм останала без нищо!
Татко сядаше на трикрако столче край голяма паралия, аз изсипвах отгоре й
престилката и почвахме да броим, да записваме, да събираме. Донасях веднъж,
дваж, триж по пълни престилки... Бяхме богати, много богати...
Когато за първи път свекърът ми ме повика да му помагам, доата Пеца
направи такъв голям скандал: „Защо сам ас тука? Не сум ли по-старата? Ама она е
пяена! Ас требува да готва и каща да върта саде! Така е, кога ми го нема
стопанино: не ме сайдисуваш за ништо!"
И започна да плаче и да припява по мъжа си, да окайва себе си и децата.
Татко мълча, мълча, докато мине бурята, па рече: „Ай саа, невясто, ой си
гляй работ'та! Шо да чинам, као ни пишуваш, ни сметки знаиш да правиш?! А ти,
Марие, не й издирявай и не й връзвай кусур: голема мака си има она на душата.
Голем огин й горе!"
И толкова, Пеца не повтори вече. Тя беше неграмотна и не можеше дори да
се подпише.
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И в българското татко пак беше кмет на Долни Порой. Откакто дойдоха
висшите офицери у нас, той свикна вечер да влиза при тях на разговорка, да
поизбистрят политиката и поговорят върху положението. Свърши си работата,
омие се смени си дрехите и при тях. Преди да отиде, той нареждаше на доата Пеца
кога да донесе кафе, локум или друго.
Една вечер офицерите загатнали пред свекъра ми, че така както вървят
нещата, ще трябва да се бият с гърците. Ние в Порой бяхме вече чули, че те искали
Македония, но не ни се вярваше. Що ще търсят тука гърци? Кой!? Кой!? Гърци!
Амии... само слухове са това... Нали сме вече свободни!? Кой пък ще ни взема сега
свободата, щом вече сме си я получили? Нали пет века сме я чакали? Ето, тя е
дошла и България е тука? Ние сме българи и не искаме никакви гърци! Как така ще
ни дадат на тях, щом не искаме тяхната „Свобода"? Защо? И с какво право ще се
разпореждат със съдбата ни против нашето желание.
Като започна все по-настойчиво да се носи тази зловеща мълва, майка
казала един ден на бат'то:
— А бре, Мицо, кажуват, оти гъркот ке дое тука. Шо ке чиниме, чедо?
— Ами мале, не вервай. това са женски телеграми!
И ето: женски телеграми, женски телеграми, ама имало нещо вярно в тях!
Когато една вечер офицерите почти потвърдили пред татко, че ще има война
с гърците, той ги запитал:
— Ако мислите, оти тука ке се развиат боеве, кажувайте! Имам и коли, и слуги, да
товара по-скапи работи и да испрата децата да бегат.
— Ааа, не бой се, дядо Петре! Ние за двайсе и четири часа ще бъдем в Солун!
А то стана обратното.
След два дни от този разговор народ като мравки почна да пристига от
Кукуш и околията: българското население бягаше!
Бягаха всички, от градове и села!
Най-напред дойдоха кукушани, после от Дойран и Дойранско. на вълни, на
вълни запристигаха от Горно и Долно Броди, от Бутково, Шугово, Кесиджи
чифлик, Пульово, Мътница, Топчили, Мишели, Аджибейлик, Гърбасово, Тодорич,
Ветрен... Де що имаше българи - а те бяха из всички села на Солун! - всичко
бягаше... Прашни, уморени, изплашени, бягаха да си спасяват живота...
Майки, заденали цедилки с бебета, теглят с една ръка по-дребни дечица, на
която крачетата се преплитат от бързане; в другата носят наслуки приготвено
вързопче. По-големичките са се хванали за фустаните на майките си, та да им е
подкрепа; а такива от шест-седем години нагоре подтичват по тях с някаква
бохчичка или кошничка в ръка и гледат да не се загубят в потока хора или да не се
омешат с другоселци. Плачат от жегата и мокрите пелени бебетата, плачат от
умора дечицата... Подвикват от време на време майките: "Куше, Ванчо бре,
бързайте!... Ним се влячи, мари Дафино! Ке ни стигнат гърците: мома си, ке те
разчекнат, као шо наприя со тетин'та Божия!... Дек си, Станише!... Надоо!...
Гоцее!... елайте насам!... бързайте!... идат по нас гърците... идат!... идаат!..."
Някои пък, които са имали добитък, кой кон, кой магаре, са товарили я
багаж, я дребни деца, старци и старици, болни. Прегърбени възрастни люде, мъже
и жени, се подпират на тояжки и носят на гръб или на ръка кой какво успял да
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вземе в залисията и бързането: кошница, завивка, стомна за вода, бохча с храна...
Някой тегли вързана коза, друг носи пуснати надолу с главата кокошки, които
надигат разтворени за вода клюнове и дишат често, често... По-нататък трети
подкарал крава... Носят, теглят, влачат на кой каквото му попаднало подръка, без
да имат време да се замислят дори за момент дали им е нужно, или не, гонени само
от страшната вест: гърците идат!...
Пристигаха, вайкаха се, плачеха, минаваха, отиваха си, други идваха по
тях...
С разширени от ужас очи кукушани набързо разправяха най-големите
страхотни... Как гърците нахлували по къщите, как грабели, колели и безчестели...
Как запалили града... Как страшно горял Кукуш - пламъци и пушек се дигали до
синьо небе... Как зловещо виели псетата...
По едно време някъде от юг, откъм полето, се чу далечен тътнеж, като при
наближаваща буря. Малко по малко той почна да се усилва, а бумтенето да се чува
откъслечно, на равни промеждутъци.
Това бяха топовни гърмежи. Гърците идеха!...
Бежанците, починали, непочинали, почнаха да се изтеглят и да бягат, а с тях
тръгнаха и много долнопоройлии. Ставаше опасно.
Общинският пъдар би барабана и съобщи всички да излезнат на Беласица с
храна и завивка за един-два дни. Нямало нищо страшно, но по-добре било да не сме
в селото, заради топовете...
Място не ме хващаше. Реших да отида до майка и да разбера какво мисли
бат'то Мицо и какъв съвет ще даде.
Още като наближих бащината си къща, гледам отдалеч... външната порта
широко отворена! Цялата кръв се дръпна от сърцето ми: стана ми страшно...
Влезнах в двора: всички врати, навсякъде, отворени. Кандилцето в старата
къща, кухнята, свети. Илия седнал на прага и с пръчка нещо си шари по земята. А
майка стои изправена на чардака дълбоко замислена и гледа навън. Тръпки ме
побиха...
- Добър ден, мале. Оти така сички врати зеат?
- Испратих бат'ти с Катерина, децата и Доста. Распнах за добар пат и вращане:
кащата да е отворена, та да си доат.
- Ами ти, мале?
- Е, он сакаше и ас да ида со них. Нак да се реша? Дек да ида со Илия? Ке остана,
па що дае господ. Ами вия?
- Не знам, мале. Татко и доата Пеца нищо не кажуват. Ке си ода. Довиждане, мале.
- Довиждане, чедо. Со здраве!
Това ми беше последното виждане и раздялата навеки с майка.
Като се върнах у дома, татко и доата бяха взели решение и ние да излезнем
от Порой, за да не пострадаме от огъня. Трябваше да се бърза.
По нас най-вече дебърските майстори строеха къщите. Те бяха строили и
новата, Георгевата. Избата под чардака беше приспособена за склад, а под склада
имаше скривалище за четници и оръжие.
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На бърза ръка напълнихме в това скривалище на Пеца багажа и моя чеиз.
Приготвихме някоя завивка, малко храна в една кошница и три-четири дреболии,
дрешки за децата. Нали излизахме на Беласица само за ден-два!?
Бързахме, ние с доата даже по чехли и с домашните си рокли останахме. Тя
обаче не забрави джезвето за кафе: беше голяма кафеджийка.
Топовните гърмежи все по-ясно се чуваха. Подканихме татко да тръгваме,
но той каза, че ще остане, защото няма да има кой да нахрани и напои добитъка:
имахме пълен яхър с волове и биволици, а всичките ни слуги се бяха разбягали и
заедно със семействата си напускаха Порой.
Трябваше да се бърза. Като да си вземем сбогом, доата Пеца каза на свекъра:
— Тате, ке ни даеш ле малко пари?
Той й подаде в едно кесе по-дребни, сребърни пари за харчене и отделно
малко златни. Но слаба работа: едва колкото за няколко дни.
Натоварихме кончето, качихме отгоре и децата, а ние — докато, аз и
Митрето — щяхме да вървим пеш.
Още веднъж се сбогувахме, пожелахме си скорошно завръщане. Татко
помилва трите деца по главичките и широко отвори тежката външна порта.
Митрето подкара кончето и тръгнахме...
...Беше юли 1913 година, по Еньовден, пред Петровден.
Почнахме да се изкачваме по Беласица. А народ, народ, народ... Всичко се
точи към планината. Ние, долнопоройлии, си подвикнахме помежду си и си взехме
думата да спрем и нощуваме на поляната „Петте явора".
Като стигнахме, вече се смрачаваше. Налягаха хората кой де свърне и как
може, изпозавиха се кой с каквото носеше.
Ние постлахме една черга на земята, завихме Цветанка и Йорданка, а
тримата с доата и Митрето се натъркаляхме под една ямболия. Малко ни беше
завивката, но не можехме да вземем повече: лесно ли се носи? Па нали е за единдва дена... все някак си ще прекараме, лято е...
Гърмежите утихнаха. Поуспокоихме се, унесохме се в неспокоен сън...
Спали, недоспали, събудихме се на ранина от планинския хлад и росата.
Като се надига слънцето, влагата се изпари; Всички се пораздвижихме,
постоплихме се: юли беше... Започнаха децата да шарят нагоре-надолу из поляната,
да играят, да се гонят: весело им беше... Нали са деца? Какво разбират от това,
което ставаше? Минава ли им през ум какво ни чакаше всички, ако... Не, не исках
даже да го помисля...
Бебетата се заобаждаха, майките почнаха да ги кърмят, макар че цяла нощ
им бяха стояли залепени на гърдата. Заслушах се и аз в моето още неродено дете,
което почукваше леко вътре в корема ми: „Живо съм!"
Мъже, жени палеха огън, хапваха по нещо. После, насядали по земята,
замислени и угрижени, всички гледахме към Порой...
Там, долу, бяха нашите домове, нашите имоти, всичко, което сме събирали с
труд и пот. Там мнозина от нас бяха оставили близки, които не пожелаха да дойдат
с нас в Беласица. Какво ли прави сега майка? Защо бат'то Мицо не я взе с Илия
насила с него? Само че ... познавам си я аз майка: не е искала да отежни бат'то, като
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към шестчленното семейство се прибавят още двама, от които единият, голям мъж,
не съвсем на себе си...
А татко? Той поне да беше с нас! Сами жени с децата. Безпомощни. Да
сложеше там ярма и вода на добитъка и да дойдеше... Най-после за два дена нищо
няма да му стане. Какво ще си помисли и каже Георги, като научи по-късно, че сме
оставили Сам стария му баща в такъв момент? Ох, дано по-скоро се прибереме в
Порой, та да се разсеят тези мисли като лош сън!...
Къде ли е сега Георги? Дали ще се върне жив и здрав? Война е: свирят
куршуми, сипят огън топовете. Не съм виждала, ама кукушани разправят, че било
много страшно... Като си помисля само, и сърцето ми се свива: в огъня си е
човекът... Ще има ли късмет детето ни да се радва на татко? Или като мен никога
не ще знае своя, родния си баща? Много е тежко... И все пак в душата ми си живее
надеждата, че ще го видя отново: имах нещо, на което да вярвам, да се надявам.
Какво да каже горката дода Пеца? За нея няма вече надежда. Няма връщане на
бат'то Стоян: станал е на пепел. Умът ми не може да го побере: как така можаха
турците да изгорят живи, здрави, прави мъже? Как нема на някой да му трепне
сърцето, да се смили? Да се покаже човек? Ако ги бяха пратили на заточение, дори
и накрай света, пак може би щеше някой да се върне... Нали казват старите: „От
роб се върнува, от гроб — не!" Но те са в гроб и няма връщане...
Стопи се Пеца, откакто й няма стопанина. Добре че има децата да се въртят
около нея, да се грижи за тях, да отместват мислите й от голямото нещастие. Ето я
и сега: все има нещо да се занимава с тях. Сутринта ги уми на водата, даде им да си
хапнат, подкани ги да отидат и си поиграят със съседските деца; изпрати Митрето
да отиде да ги нагледне. После пък се върнаха разплакани — нали играчка, плачка,
— та започна да ги утешава, да се кара на по-голямата, че не отстъпвала на
малката, а на малката, че била малка и трябвало да отстъпва на дода си...
Така прекарахме деня в тежки мисли пред неизвестността. Поляната беше
почерняла от народ. Насядали бяхме на тумби — на тумби, семейно и роднински,
загрижени и мълчаливи. Рядко някой се обаждаше да каже нещо. Какво можеше и
да се каже, като всички чувствахме, че нещата не вървят на добре? Щом топовните
гърмежи все по-близо и по-ясно се чуваха...
Но нямаше нито един долнопоройлия да не си спомня какво беше някога
тук, на същата тази поляна. Какви хора се играеха, какви песни се пееха на деня на
св. Марко, по Гергьовден! Какво веселие беше!... А сега... Сълзите ни напираха...
През целия втори ден по пътеките отстрани на „Петте явора" потокът от
бежанци не спираше. Прашни, измъчени от страх и умора, гладни, жадни, болни,
които едва влачеха нозе, те се изкачваха със сетни сили по планината с надеждата
час по-скоро да я прехвърлят и се намерят на сигурно място при братята си
българи. Мъже, жени, деца, майки с пеленачета, старци и старици... Хиляди,
хиляди... безброй....
От време на време някои от тях се позабавяха, да ни питат какво чакаме, та
не тръгваме... И клатеха съжалително глава, като им отговаряхме, че чакаме да се
върнем в Порой...
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Летните дни и без това са си дълги, но когато човек тревожен чака да се
извървят, те изглеждат безкрайни. Пристъмни се най-после и ние налягахме отново
на поляната: преспахме и втората нощ в планината.
На третия ден рано заранта гърмежите зачестиха, почнаха да се
приближават и като че идваха вече под нас, долу в полите на Беласица. Обхвана ни
предчувствие за нещо лошо: гробна тишина легна над „Петте явора". И в тази
тишина всеки топовен изстрел ни караше да трепваме, да очакваме следващия, да
преценяваме дали гърмежите са чести, по-близки. Как искахме да се разредят и
отдалечат... но не би!
И изведнъж, към десет часа, камбаната и клепалото на „Св. Иван Кръстител"
бавно и провлачено забиха. Те не биеха весело и тържествено, като преди девет
месеца. Сега техният звън се отронваше жално, жално... като на умряло...
Разбрахме. Гърците бяха влезли в Порой!
Първите, които схванаха жалбата на камбанния звън, изхлипаха: последваха
ги други и други, докато целият народ почна да плаче с глас. Тюхкахме се,
кършехме ръце от отчаяние. Сега накъде? Връщане назад нямаше!
Оставили мили и драго, стари родители, мъже на фронта, дом и имот, ние
имахме само един изход: да бягаме!
Прибрахме на бърза ръка това-онова — какво ли пък носехме? — и
тръгнахме. Бяхме вече и ние бежанци.
Вляхме се в потока на тези, които все още и още прииждаха, и започнахме
да се изкачваме нагоре по свлачищата и пороищата на Беласица.
Плачат мъже, плачат жени, плачат деца... Всички плачат... Ох, мъка... мъка...
Не се вижда вече полето, не се вижда Порой!
Сбогом, свиден роден край!
Дали ще те видим някога отново!
Не помня колко време се изкачвахме, но трудно се ходеше. Които бяха с
обуща, пак иди-дойди; ала за такива като нас двете с доата Пеца, с пандофли, беше
истинско мъчение. Камъчетата се търкаляха под подметките, и ние с тях. На
няколко пъти да падна по очи: едва се задържах да не се похлупя. Най-после свалих
чехлите и тръгнах боса.
После почнахме да слизаме: нагоре мъка и надолу пак мъка. Сега пък
падането ставаше назад, по гръб. Тук някой се хлъзнал по пясъка и камънака, там
друг паднал, трети крак си навехнал. Дете не можело да ходи, та плаче да го носят.
Старец приседнал на камък дъх да си поеме. Болен отказва да ходи и моли да го
оставят да си умре...
И ние, долнопоройлии, се омешахме с другите бежанци: някои от нашите
вървяха по-бързо, други, с деца и багаж, по-бавно. Изпозагубихме се. Останахме да
вървим всеки само с най-близките си.
До привечер все слизахме. Най-после зърнахме в далечината някакво
селище...
Аз се обръщах назад час по час да видя тия, които подир нас безспирно
слизаха от Беласица.
По пътеките на планината, като отделни реки на порой след силна буря, ние,
бежанците, се стичахме, безбройни вълни от хора, тъмни в припадащия мрак...
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... И всички бягахме и търсехме спасение на север, към Свободна българия,
където ни теглеха невидимите, вековни връзки на кръвта...
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Част втора

БЕЖАНСКИ НЕВОЛИ
Трети ден вече бягахме.
Докато бяхме оттатък Беласица, над Порой, все още ми се струваше, че сме
си като у дома. Всичко наоколо познато, близко. Идвали бяхме, макар и не често по
тези места. Познавахме свлачищата-камънаци на планината над селото ни,
полянките и горите по билото й. Не бяхме стигали само в дън дълбоката гора,
където се раждаше „лошиот ветар", който ни изпозатваряше по къщите.
В дъното на душата ни все проблясваше малка надеждичка. Може би пък...
Кой знае? Толкова сме близо до домовете си... Наистина ли няма да се върнем? Как
е възможно, като те са хей там долу. На хвърлей място, както се казва. Нашите
огнища. Къщите, където сме се родили и израстнали ние, бащите, дедите и
прадедите ни. Улиците, по които сме играли. Училището, където учехме и
пишехме на сладката ни българска реч. Черквата, където ни кращаваха, където се
женехме и празнувахме, и където опявахме мъртъвците си. Ваково, Тумбата, Петте
явора...
Когато прехвърлихме планината, нямаше вече никаква надежда. Всяка
крачка ни отдалечаваше все повече и повече от всичко, което беше близко и скъпо
на сърцето ни.
Ние бяхме бежанци, на сила изтръгнати и безмилостно прокудени от родния
ни край. Зад нас бе останало всичко. С нас носехме само живота си и мъката по
загубеното. А пред нас бяха неволите и неизвестното бъдеще...
Единствената ни утеха в тази безнадежност беше, че отиваме сред родни
братя. Братята ни от Свободна България. Те щяха да ни приемат и да направят за
нас всичко, каквото могат.
***
Светлинките, които проблесваха в припадащия здрач бяха от село
Елешница. Там слезнахме и спряхме най-напред. Там останахме да прекараме
първата нощ.
Селяните бяха бедни хорица. С хиляди прокудени бяха вече минали край
селото им, на мнозина помагаха с каквото могат. Но и самите те нямаха кой знае
какво.
Попитахме една съсухрена селянка къде може да се подслоним. Тя ни
поведе към ниска къщичка и ни посочи в дворчето й клюмнало на една страна
сайванче. В единия му ъгъл имаше малко сено. Жената ни каза, че може да си го
разстелим и да спиме върху него. Вързахме кончето за една от гредите на сайванта,
натъркаляхме се петимата на сеното, завихме се с ямболията и чергата. Трите деца
в средата, ние с доата от двата края. До некое време усещах как нашият мълчалив,
гладен другар подяжда ли подяжда краищата на сеното под нас. После, капнала от
умора, съм се унесла в дълбок сън.
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***
В кошницата с храна, която носехме не бе останало почти нищо. Малките,
Юрданка и Цветанка, бяха почнали по-често да казват: „Гладна съм!". Те двете
нищо не разбираха от това, което става наоколо. Весело им беше, че са на гърба на
кончето, че отиват някъде заедно с много, много хора. Стига само да има какво да
ядат...
Митрето беше по-големичък и схващаше тежкото ни положение.
Десетгодишното момче се мъчеше да понася несгодите като мъж. Но все пак си
беше дете.
От началото най-лесно бе с кончето. Ходиме каквото ходиме, па спрем да си
починем и го пуснем да си пасе. А Митрето не го изпуска от погледа си. Ден, два
така, но на добитъка му трябва и зоб...
В Елешница доата Пеца купи хлебец от селянката, която ни беше
подслонила и го разпредели между всички ни: на децата по повече, на нас с нея —
по-малко. Митрето пък отчупи от своя дял парченце и го даде на кончето. Те
двамата бяха големи приятели.
После намерихме и купихме зоб. Ала парите ни се топяха, как не ни даде
татко повече! Де да е знаел? Не му е минавало и през ума, че няма да се върнем
вече в Порой! Той беше човек на сметката, но не беше стиснат. Особено пък за
децата си. Град градеше за нас.
На слизане от Беласица, някъде по пътя, ни настигна единият от чичовците
ми със семейството си, чико Георги. Той носеше само един чадър...
- Марие, чиковото, земи тоо чадър да се подпираш као сляваш.
- Немам нужда, чико. Току... имаш ле малко парички да ми даеш? Да си купа
нандол нещо за апнуване. Хептен току така тръгнахме...
- Немам, чиковото. Скоро одих оф Долун за малифактура. Дюкянот го натресках со
стока, кесията ми остана празна. Па оф залисията, и малцето шо имах посъбрано и
оно го забрих дома. Да му се не види и акълот ми и чудото!
Така бягаха хората. Кои нямали пари в момента, не взели. Някои имали, пък
забравили всичко в суматохата. Други носеха деца и багаж не по силите им.
Капнали от умора и товар, хвърляха по пътя вързопи, продаваха цяла вълнена черга
за парче хляб. А имаше и такива, които изоставяха по някое от многото си дребни
дечица. Надеждата им беше, че сред хилядите които се точат по пътя, може да
минат някои бездетни. Ще поведат със себе си клетото сираче при живи родители
и, загубили всичко, ще намерят в бежанството детето, което така много са желали.
В село Старчево нощувахме втория ден. Сега вървяхме направо през
равното Петричко поле. Зад нас остана Беласица, а оттатък нея и Порой.
Далече напред, в ляво и в дясно, се издигаха сини, непознати планини. Тук
вече бе Свободна България! България, която виждахме в сънищата и мечтите си.
България, към която се стремяхме с цялата любов пазена за нея в продължение на
векове и предавана от поколение на поколение. България, която носехме в кръвта
си.
Ние, петимата, не ходехме бързо, често почивахме. Заради мен. Натежала
бях вече, а и горещината и недояждането ме мъчеха. Гладна бях. Ах, колко бях
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гладна! Представях си самун... бухнал, мек, със сирене, с маслини... Или пък, на
жаждата ми, любеници от тези, дето докарваха в Порой от село Радила. Цепеха се
само като ги резнеш малко с ножа...
Представях си още и други неща за ядене. Все хубави и вкусни.
***
...Момчето води за юздата кончето, което пристъпва уморено. На гърба на
добичето, двете момиченца се кандилкат равномерно... Напред, назад, напред,
назад... Ние, двете жени, кретаме по тях...
Повечето време ходим и мълчим, всяка от нас заета със своите нерадостни
мисли. Ние взаимно си ги познаваме, та няма нужда да ги споделяме. Понякога се
разговаряме, и то най-вече около това, какви пари ни остават, колко пъти още ще
можем да си купим хляб... Къде отиваме, дали да спрем в Джумая или да
продължим за София при доата Милка... Все такива обикновенни неща, пък много,
много важни за нас. Решаващи.
Влизаме в разговор с други прокудени като нас, с които се изравняваме и
вървим заедно. Непознати. От различни села и градове на Македония. Но ставаме
близки, защото тежката орисия и неволите ни са еднакви.
Има и такива бежанци, които ни настигат и задминават. Бързат. Макар, че
тука няма вече гърци да настъпват, не се чуват топове. Ала ужасът от преживяното
е голям. Особено у тези, които са били свидетели на грабежи, палежи, кланета и
изнасилвания. И този ужас ги гони напреди напред, колкото се може по на север.
***
Върволицата се точи през полето. В ляво от пътя ни тече Струма. Ние не сме
се отбивали още край нея. Но се виждат тук, там, тумби хора да почиват на брега й.
По едно време, хората се скупчиха край един храсталак, започнаха да се
взират в нещо и да клатят глава. Сетне се разпръснаха бавно, неколцина се
отдалечиха от реката и се присъединиха към нас. Ние пък, двете с Пеца, бяхме се
поспряли, любопитни да разберем какво става. Нали от сутрин до вечер само
ходиме и гладуваме - е, хапваме по някоя коричка, колкото да не умрем - та и найдребната случка е голямо събитие и повод за приказки за няколко часа.
Та, доата подпиша един мъж, защо се бяха събрали край реката. Вместо да й
отговори, той се обърна към мен: „"Ти, невясто, върви по кончето! Таа работа шо
га видохме не е за тебе." И започна да разправя, да клатят и двамата глава и да
цъкат.
Без да ми обръщат внимание, бежанци минаваха край мене и разговаряха.
Дочувах откъси от изречения: „Кутричкото, оно се спасило... току маката ке е за
майката цял вяк... втори пат веке чувам за таква работа..."
Така разбрах, че са видяли удавено в Струма новородено дете.
Коя ли жена е родила по пътя и, ако е имала и други деца, с хвърлила бебето
в реката? Как ли се е късало сърцето на тази майка, която не може нито да носи,
нито да храни детето, живяло девет месеца в утробата й? А не може и да го хариже,
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защото е съвсем малко, кой ще го вземе? Те, хората, поотгледанки деца не
прибират, та камо ли пеленаче...
Ужасена, аз прокарах няколко пъти ръка по корема си, където трепкаше
Живота.
***
- Руше-е, Руше, мари! - викаше някой от една нива. А! Това са само поройлии! И то
от моя си род! Те ми казват „Руша", любимото ми име.
И наистина бяха от нашето село. Рода по майкина линия. У нас, на Порой,
кой с кого ли не беше В някаква роднинска връзка, по-близка или по-далечна?
Нали не бяхме кой знае колко много...
Та тези поройлии, втори или трети братовчеди на майка, бяха насядали сред
нивата. Отидохме и ние при тях. И те бяха петима: мъж и жена с две деца и тета
Славка, приятелка на майка. Децата веднага се сдушиха и се заиграха. Нали са
деца? А ние, почнахме да си разказваме теглилата. Почудих се, че тета Славка е
сама защото знаех, че макар и вдовица, има голяма тайфа. А то, какво е станало?
Изгубила я. Ей, така на. По време на най-голямото бягане през Беласица. Отделила
се по нужда в някакви дръмки и после, тук тайфа, там тайфа... Няма я. Па се
прилепила към тези свои съседи. Но се надява да си намери хората, защото се били
уговорили: ако някой се загуби, ще се чакат и съберат в Горна Джумая.
- Руше, на тръгнуване от'дох при майка ти. Пак да га подкана да дойде на н'сам.
Она не сака. Току кажа: „Ако видиш Руша, поздрави га от мен! Кажи й оти се ке га
мисля. Дано се куртулисат и благополучно да стигнат за каде са тръгнали! Господ
да им е на помощ!"
Не можах да изтрая. От много дни вече мъката ми беше се събрала на топка
в гърдите. Сега топката се качи в гърлото и ме задуши. Разплаках се. Плачех си от
жал по загубеното. Майка, Георги, татко, който като роден баща ме прие в новия
ми дом, нашия Порой... Плачех от страданията ми сега: безцелното бягане, глада...
Плачех, защото не виждах никаква светлинка напред...
- Немой плачи, невясто, немой. До цял народ са маките. Айде, елайте тука да
апнеме шо дал Бог и да преспиме. Утре нов ден, нов късмет. Па беки е по-арен!
Извади доата Пеца сухото ни хлябче. Нашите поройлии имаха повече неща
за ядене: сиренце, халвичка, маслинки... тета Славка, като най-възрастна, раздаде
на всеки по малко от всичко. Нали трябва да има да остане нещо? Не се знае какво
ни чака нататък. По повече получихме децата и аз. Ама „по повечето" беше толкова
малко, че просто с очи го изядох, както бях гладна. Е, все пак благодаря, и от това
бях безкрайно доволна.
Почнахме да се приготвяме за спане. Пеца попита чико Тодор (по нас всеки
по-възрастен мъж или жена е „чико" и „тета", независимо от това дали ни е
роднина или не), защо не отидем да преспим в някоя от бараките, които имаше тук,
там из полето.
Той й отговори, че преди около два часа, влезнал в някаква постройчица
покрай пътя, да види дали не може да се подслонят. Оказала се сушилня за тютюн.
Имало вътре неприятна миризма. Имало и малка копа сено. Той решил да го
разстеле за лягане, преди да повика жените и децата. Като бръкнал в него и с две
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ръце заграбил наръч, що да види? Млада жена. Умряла. Одушили я и й откраднали
невестиния гердан от жълтици. Та, ето и такива неща стават. Жестоките хора си
остават със жестоки мисли и в най-голямата беда. Нищо не може да смекчи сърцето
им. Спахме на открито, сред нивата.
***
На четвъртия ден навлезнахме в Кресненското дефиле по пътя, който се вие
заедно със Струма.
И по нас в Македония беше горещо през лятото, и на нивите в Порой също.
Не ми правеше впечатление. Свикнала бях. Ала не помня в живота си по-голяма
горещина в Кресна през този юлски ден на 1913 година. Жар се сипеше от небето,
по което не се виждаше никакво облаче. Слънцето беше застанало над главите ни
като нагорещен връшник. И най-лекият полъх на въздуха не носеше прохлада, а
горещина на талази, талази от напечените канари по двата бряга на реката.
Вървяхме сред облаци гъст прах. Заедно е бежанците се смесваха и
оттеглящите се обозни коли на разбитата българска войска.
Дребно конче раздрънкваше след себе си празен казан на походна сухня.
Уморени от жегата, поизмършавели едри волове се поклащаха от ляво на дясно и
теглеха коли, натоварени със сандъци или оръдия с наведени дула. При всяко
завъртане на колелетата, главините им жално скърцаха, като че проплакваха по
загубената война. Както сърцата ни плачеха по родния край и свободата, за която
бяхме жадували векове.
Войниците от обоза бяха все запасняци. на възрастта на чиковците ми,
около четиридесет и пет, петдесет години. С обраснали коси, брадясали, без
куртки, с разгърдени мръсни ризи, някои уморено вървяха до оръдието и
подмушкваха от време на време с остен воловете. Други, унили и замислени,
седяха в колите по сандъци или празни баки и гледаха тъжната последица на
поражението: безкрайната върволица бежанци...
Почти не минаваше кола, на която войникът бащински да не ме подкани:
„Булче, ела, чедо, да се качиш на колата. Не си за дълъг път! „Не мога, чико, ке си
загуба дружин'та". И така беше. Ако се кача на колата, която вървеше по-бързо,
трябваше да се разделя с доата и децата. А после? Накъде сама?" Земи тогава това
коматче лебец. И аз немам повече."
Знаеха те, войниците, че сме гладни. И раздаваха последното си парче хляб
на деца, на старци, на болни. Мъчеха се, с каквото могат да облекчат страданията
ни, като че да изкупят някаква вина, която лично те нямаха към нас. С какъв устрем
бяха дошли по селата и градовете ни да възвестят свободата! Дори с цената на
живота си! А ето, че нищо не излезе...
***
Към обед стана толкова горещо, че вече едва ходех. Босите ми крака
стъпваха в нажежен прах, като че е пепел, извадена от фурна. Тази пепел се дигаше
във въздуха от хилядите нозе, които ходеха по нея и съпътствуваше неотлъчно
върволицата ни. Тя пареше очите, навлизаше в гърдите ни, които едва дишаха.
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Жажда до припадане ме измъчваше, пот течеше от всяко косъмче на тялото ми.
Ризата, съвсем мокра, лепнеше по гърба и гърдите.
Цветанка и Юрданка, омърлушени от жегата, приплакваха за вода. Митрето,
горкото, и то едва ходеше. Спряхме кончето, свалихме децата край пътя и ги
оставихме на момчето. А ние с доата подкарахме добичето към Струма.
В реката почти нямаше вода!
Тънка струйка като змийче се провираше между камъните и пясъка. Толкова
тънка, че кончето едва можеше да пие, а ние, да се понапръскаме и да напълним
джезвето на доата за трите деца. На три-четири пъти тя слиза до реката за вода и
децата се поуспокоиха.
Изнемощели до край и почти съвсем без сили, седнахме - за кой ли път - да
си починем. Няма дръвче, няма храстче дори, та да дадат сенчица. Жега и жега. А
бежанците и обозните коли се точат ли точат...
Както си гледах, забелязах, далеч в праха напред, групички от хората
почнаха да се спират от време на време и пак да продължават пътя си. Малко покъсно, вече по-ясно, различих някакво дете в червена дрешка, което подтичваше
насреща ни, по обратния път. То спираше бежанците, говореше им нещо,
разминаваше ги и приближаваше към нас. Настигна ни едновременно с група от
пет-шест мъже и жени и няколко деца, всички клюмнали от умора и горещина.
Като нас.
Беше момиченце на около девет-десет години, в избеляла червена рокличка.
То хлипаше непрекъснато, поклащайки глава със всяко подхълцване, но сълзи не
течеха от очичките му. Пресъхнали бяха, види се от многото плач. Черните му
косички, кой знае от колко време неизресани, бяха опретени на две плитчици
пуснати край ушичките.
Детето спря групата бежанци точно до нас.
„- Тете, ма, чико, као идете отдол, не бидохте ле по патьо една маленка момичка?
На годинка и два месеца. Оф бело палтенце и шапкичка со тантелка на глав'та?
- Не сме бре, чедо, шо е станало? Дали сте га загубиле? От каде си?
Момиченцето все продължаваше да хлипа и говори на пресекулки.
- От Кукуш сме, чико. Четири сестри и майка, без татко. Као дойдоа гърците, майка
ни скри, трите по-големки, оф католишките сестри. Арно, ама почна да станува
срашно, ного срашно за момички. Калугериците кажаа на майка да бегаме, оти и
они не ке могат да ни отърват. Бегахме. Големите ми сестри са по на тринайсе и
пол и на дванайсе. Майка, скришно от нас, остила най-маленката ни сестричка на
патьо, као шо си спала. Арно, ама ас си га сакам маленката Магда. Ного си га
сакам. Не ке се врата без ния. Ке питувам, ке питувам, ке га найда. И ке си га носам
до Балгария."
Момиченцето се разплака горко, сега вече със сълзи, и хукна по напечения
път да търси Магдето...
Потресени застанаха бежанците. Всички, и те и ние е доата Пеца, следехме с
поглед избелялата червена рокличка, която там, сред праха, подскачаше, спираше
се от тумба на тумба хора и пак продължаваше по обратния ни път...
***
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С мъка се надигнахме да вървим. Този път, метнахме ямболията и чергата върху
кончето, отгоре Митрето, а той прегърна пред себе си двете деца. Момчето беше
край- но уморено, сенки се бяха изписали под очите му. До сега, то храбро бе
вървяло редом с нас, като рядко се съгласяваше да се качи на коня, въпреки
настояванията ни. Аз знаех много добре защо: то щадеше силите на приятеля си.
Но храната ни беше вече почти свършила, а парите съвсем. И Митрето страдаше от
глад като нас, двете жени. Беше много изтощен. С охота се качи на гърба на
добичето и потеглихме.
Ах, каква изнемога беше в тази жега! Чувствах как се изцеждат последните
ми сили. Ходех боса, разбира се. Не можех вече да сложа пандофлите си и ги носех
в ръка. Краката ми бяха подути и така ми тежаха, като че им бяха вързали по един
камък на всеки. Дигах единия крак, отпусках го напред, после другия така, после
пак първия, пак втория... Кожата на стъпалата ми беше загрубяла, защото аз бях
кърска жена, макар и чорбаджийска снаха, та ми беше по-удобно да ходя боса,
отколкото обута. Но сега тя се бе превърнала в тъ-ъ-нък гьон. И като стъпя по
нажежената пепел на пътя, мине време докато усетя горещината, която кара крака
ми да се дигне нагоре и напред...
Главата ми бе забулена в мъгла и някакси се носеше сама пред мен, празна и
като отделена от тялото ми. Мозъкът ми беше някаква вряла каша, която работи
една, едва, на пресекулки. коремът ми тежеше и изсмукваше и последните ми
силички откъм раменете, гърдите и кръста.
Червената избеляла рокличка търси Магдето... Дали ще го намери? Как се е
решила тази майка да изостави изтърсачето си? За да спаси три, жертвувала едно.
Белким някой се смили над него и го прибере... Дано само не умре...
Мъчително ми се свива сърцето за неизвестното момиченце с бяло палтенце
и шапчица с дантелка... Като шапчиците, които шиех в Порой за дедето ми, което
щеше да дойде. Те останаха там, заедно с всичко, всичко... Къде ли е георги? Дали
е жив? Какво ли е станало в селото ни след като влезнаха гърците? А майка, Илия,
свекъра ми... Ами ние накъде? До кога ще вървим все така? Няма ли да има край
това ходене, божичко? Кога ще стигнем България? До мен, доата Пеца и тя
напрегаше последни сили. - Чудам се как ке издържа, Марие. Не мога повеке. Не
ме държат нозете. Глав'та, ептен ми га нема. Ке пукна от жега. Па и тия дяца... като
са замаляли... „Гладна сам, ма-але." Шо да им даа да ручат, као нема ништо?
Снощи арно си апнахме со поройлиите... Па тета Славка даде нещичко и за
сабайлента, за трите малечки. Бре, бре, как можахме при толко пари у дома да сме
сега без грош... Друго ке беше ако можехме да си купеме това, онова из патьо...
- Държи се, доде, ти си ни сега стълбот! Я ас на кой ред съм...Шо мога да бъда от
полза? Ако умра, детето ке умре оф мене... Ами ако се случе нещо со тебе? Шо ке
чинат Юрданка и Цветанка? Па и това сиротинче, Митрето... Държи се, доде,
молям ти се... Ти майчица, ти бащица. Зорот ке е дор слънце зайде...
***
Час ходене. Почивка. Втори час. Пак почивка. Три, четири, пет часа.
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Слънцето не се виждаше вече в пролуката между двете каменни стени на
Кресненското дефиле. Те като че още по се бяха сближили и пътят едва се
провираше по между им, заедно с почти пресъхналото корито на Струма.
Но жегата не беше много намаляла както си мислех, че ще стане щом сме в
балкана и слънцето слезне. Нямаше и най-малък полъх на въздух. Над всичко и над
всички легна един необикновен задух. Горещ и непоносим. Гърдите ни едва
дишаха. Това, което влизаше в тях не беше въздух, а топла пепел. От задуха, тя не
можеше да се издигне по-високо от над главите ни, та да се разреди. И ние, сякаш я
гълтахме направо от пътя.
А бежанците, все вървяхме, вървяхме...
- Булче, искаш ли да те кача на колата? Ий, тука на, до тези дечица!
Къде се бях замислила, та не видях волската кола, която беше забавила хода
си и вървеше редом с мен? Срещнах благодушния, бащински поглед на стар
запасняк. Той ми се усмихваше подканящо изпод уморено висналите мустаци.
Погледът ми се плъзна зад воловете.
На предната част на колата, между сандъци, беше постлан войнишки шинел
и върху него седеше кукушанчето с червената рокличка.
В скута й беше Магдето, с бяло палтенце и шапчица с дантелка...
- Чико, каде найде тия момички?
- Малечкото, на патя. Едвам креташе насам, натам и плачеше. Питам тия що
минават: „А бре, хора, чие е това детиняче?" Онй дигат раменето. Не е нихно.
Разбрах, оти е оставено от клета майка. Зех го. Че си го занеса у дома, за свое. Нали
е наше, българско сиротинче? Па големката си тражеше сестричката. Оно па да
била тая, малечката, що бех намерил. Та, че си ги вода у България. Ако ги найде
макя им из патъо, арно. Ако ли не, че си ги отгледаме с бабата, на село. Имаме си
внучета и тия че са с них барабар... е, щом не сакаш да се качиш, остани си със
здраве, булче!
Войникът смушка воловете с остена и те се заклатеха по-бързо на едрите си
крака. Колата скоро се отдалечи, смеси се с проточената върволица и изчезна зад
един завой.
Дали червената рокличка и Магдето ще настигнат някъде из пътя бежанката
от Кукуш...?
***
От както избягахме от Порой, спяхме където замръкнем. В гора, на сред
пътя, в нива или село. Тази вечер щяхме да нощуваме в Кресненския балкан, сред
дефилето.
Мъчителният задух продължаваше, въпреки че почна да се смрачава. В него
имаше нещо заканително, зловещо. Като затишие пред буря. Тревичка край брега
на реката не трепваше. Мълчаливо се точехме бежанците. Не се чуваше ни плач на
деца, ни караница на майки, ни подвикване на мъже. Легнала бе над всички ни
мъчителна тишина, като в очакване на нещо особенно, съдбоносно...
Изведнъж се чу далечна гръмотевица от ясно небе. После друга и друга...
Трепна леко въздухът, пораздвижи се... Още малко и още малко... Премина лек,
топъл ветрец... Той постепенно започна да се усилва и да хладнее. Ох, божичко,
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най-после хлад! Прахът се понесе високо над нас в различни посоки. Започна на
тласъци да мрежи очите, да пълни носа, устата, гърдите ни. От къде така скоро
допълзяха тези черни облаци и скриха пролуката между стените на пролома?
Вятърът все повече се усилваше. Дърпаше на всички страни забрадките и
дрехите ни. Мъчеше се да ни събори, а ние му се опъвахме, като навеждахме телата
си напред. И все вървяхме...
Зачестиха светкавиците. Отначало далечни, те все повече се приближаваха
към дефилето. Бяха вече над главите ни... Светне, гръм разтърси планината и се
проточва някъде отвъд канарите... Едри, тежки капки дъжд започнаха да падат и да
вдигат колелца прах около себе си. Дъжд! Дъжд!... Хлад и дъжд!
Спряхме кой където беше стигнал край брега на Струма. А то... няма ливада,
няма нива! Направо от пътя, веднага от двете страни, се издигат във висинето
страшни скали и сипеи от едри камъни. Планина, като с рож разрязана от реката...
Че като загърмя... че като затрещя... Светкавици една подир друга почнаха
да раздират мрака. А той, между две светвания, още по-гъст и черен. Катран.
Тъмно като в рог. Не се вижда на една крачка. Забоботи небето, затресе се земята.
Сляха се В едно. Сега ще почнат да се цепят канарите и да се търкалят върху нас!
Ей, гиди, божичко, дошъл е вече краят ни! Няма що ... пъкълът се отваряше, за да
ни прибере...
В какво бяхме прегрешили, Господи?
***
Отначало, ние петимата, се скрихме под чадъра на чико Георги. Аз го
държах, в средата, наведен напред, Цветанка и Юрданка пред мен, а Митрето и
доата Пеца - от двете ми страни. Мислехме си, че ще се опазим и че скоро ще спре
да вали. Ала дъждът беше пороен и не след дълго, пръчките на чадъра се извиха и
той клюмна, като изсипа водата си връз нас. Тогава метнахме ямболията над трите
деца, а ние с доата се скрихме под чергата.
Не мина много време и ямболията така се напои с вода и натежа, че децата
щяха да се изподушат. Повдигнахме единия й край, за да им влезне въздух. А пък
ние само си мислехме, че имаме нещо на главите ни. Водата си минаваше
свободно, защото чергата беше тънка.
През пердето от дъжд не можехме да видим какво става край нас. Но
забелязахме, че от тази страна на пътя, където бяхме спрели почнаха да се стичат
вади. Те слизаха от канарите, минаваха край нас, пресичаха пътя и отиваха в
реката.
Дъждът ни разведри, слегна праха по пътя и гърдите ни задишаха дълбоко
прохладата. Пооживихме се всички бежанци, макар и мокри.
Но колкото повече валеше, толкова водата ставаше по-студена. Отначало ни
беше приятно, но после... В жегата на юлския ден, телата ни бяха плували в топла
пот, но сега почнаха да студенеят. Притреперихме. Зъбите ни леко потракваха...
Нощта напредваше. За спане не можеше и дума да става. Свити на купчини,
стояхме под дъжда, който валеше все така равномерно силен и студен...
***
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По едно време почнаха да викат: „Бе-гайте оп пъ-ътя! Струма при-ижда! Горе, го-оре, по камъна-аците! Бе-егайте!"" Бяха войници от обоза. При проблясване
на светкавица, видяхме как бяха спрели колите си на върволица и се мъчеха да
направят нещо като преграда между разбеснялата се река и ужасените бежанци.
Изглежда, че се намирахме в някоя от дългите теснини на пролома.
Митрето искаше да поведем и кончето, но нямаше как. Добичето не можеше
да се изкачи нагоре. Не е коза... Оставихме го да се прилепи до една биволска кола.
Почнахме да се катерим двете с доата по сипея, всяка с по едно дете за ръка.
Митрето пълзеше зад Пеца, хванало се за полите на фустана й. „Запирай-йте кракаа по камъните! Порои-ите... смъкна-ат... в реката-а-а!". Предупреждаваха ни пак
войниците. Тези два вика хората си предаваха с ужас от уста на уста.
Добрахме се криво-ляво до два големи камъка яко впити в земята. Доата си
взе децата и се вклини в пукнатината на единия от камъните. Ние с Митрето си
залостихме краката в задната част на другия, който завършваше с остър връх. И се
облегнахме с гръб към сипея и лица обърнати към реката.
По каменната стена на дефилето водата се стичаше на пороища устремена
надолу. Ала ние здраво се бяхме залостили в камъните и не можеше да ни отскубне
и повлече. Дали ще оцелеем, Господи? Смили се поне над децата... И над това,
което нося...
А Струма беснееше. Кога бе успяла от баричка да се превърне в бушуваща
река? В проблясъка на светкавиците се виждаха водите й, които се мятаха яростно
на пенести талази. Те бяха залели пътя и стигаха на едва-две педи под главините на
волските коли. Ямболията, чергата, кошницата с последното парченце хлебец и
джезвето на доата, моите пандофли ги нямаше. Беше ги отнесла водата. Добре че
като заваля, Пеца беше навлекла на децата малкото дрешки, които бе взела от
Порой, а няколкото гащички бе мушнала в пазвата си. Това беше всичко от багажа,
което ни остана в тази страшна нощ. И кончето. Войникът, чиято кола се спря за да
прегради надигащите се води на Струма, здраво го държеше за юздата. Навил я бе
на ръката си и бе притеглил добичето ни между процепа и единия от яките биволи.
***
Валя и святка до към полунощ. После светкавиците престанаха, но
продължи да вали. Нямаше сухо местенце по телата ни. А дрехите ни бяха като
леден компрес. При катеренето се бяхме малко позагрели, но сега целите
треперехме.
През тази паметна нощ в Кресненското дефиле много народ се изпоразболя.
Някои умряха още по пътя, като чико Георги. Този, дето ми даде чадъра си.
Погребали го край село Кочериново без да можеме да го видим. Научихме тъжната
вест много по-късно, когато срещнахме долнопоройлии.
На други пък простудата се обърна по-късно на охтика, поради
недохранване и мизерен бежански живот. Така умряха вече в България
братовчедите ми Кушето и Иван, млади левенти по на осемнайсе-деветнайсе
години.
Ние петимата издържахме.

Юлия Попвасилева, "Порой", книгоиздателство "Георги Бакалов", Варна, 1988.

84

***
Тази нощ бе една от най-дългите в живота ми.
На ранина дъждът намаля и скоро спря. Като се развидели видяхме печална
картина. Струма бе прибрала водите в коритото си и мътна се мяташе, пенеше и
бързаше към Болото море. При оттеглянето си от пътя, тя го бе покрила с тиня и бе
изоставила много от това, което бе влякла в лудия си бяг. Камъни, изскубани
дървета и храсти, обуща, парцали, развлечени дрехи, смачкани кошници, удавени
кокошки и една коза. От нашата ямболия и от чергата ни, разбира се, нямаше и
помен.
Заслизахме полека лека от камънаците. Нямаше хляб, нямаше суха дреха, а
няма и как да запалим огън.
Още на разсъмване Митрето се бе свлякъл долу на пътя. Държеше за юздата
любимия си приятел и ни чакаше.
Щом се прибрали водите на реката обозът потеглил. Нашият войник се
сбогувал с момчето. Жал му било, че няма хляб за нас и нещо за кончето. Да
прощаваме, но и неговата торба била празна... На добър път... Дано се намери
някой да ни даде нещо за ядене...
***
И пак тръгнахме...
Жалка върволица раздърпани, измъчени, гладни, мокри до кости болни
бежанци... Мъже, жени, старци, деца... Шляпахме и се подхлъзвахме в калта, която
джвакаше под нозете ни. Не ходехме, а се влачехме.
Единственото, което ни крепеше още прави беше вярата, че сме вече съвсем
близо до обетованата земя, до Свободна България. Ах, тази магическа дума
България! Тя правеше да се разлива топлинка в премръзналите ни тела, да се
надига сладост в празните ни гърла. Тя караше краката ни да се дигат и отпускат
по-бързо в лепкавата тиня. Наближавахме, наближавахме!
- Марие, доде! Вие ли сте? Чекайте! Бре-е-е, от кога ви терам!
- Георги! Георги жив! Не се ли лъжех? Жив, жив е! Благодаря ти, Боже!
Посрещнахме го с радост и плач. Децата наскачаха около него. Не можех да
повярвам на очите си... Той е, той! Засмените му черни очи, засуканите нагоре къси
мустачки... Той е! Моят Георги! Жив! Поотслабнал е... Нищо. Изпечен от слънцето.
Кой знае какво е прекарал и той... Колко е жален в тези войнишки дрехи... Те му са
сега единствените. Но нищо. Всичко ще се оправи там, в България... Нали с жив.
Жив!
Отбихме се от пътя и насядахме на едно изхвърлено от Струма клонесто
дърво. Георги извади от раницата си цял хляб - цял! - и бучка сирене. Докато доата
ги разпределяше между всички, ние ги изядохме с очи. Когато си жив и здрав
нямало по-страшно нещо от глада!
Докато ние ядяхме, Георги застана на пътя и спираше коли от обоза да иска
зоб за кончето. Минаха две-три. Най-после войникът от четвъртата която беше
конска му даде зоб заедно с торбата. Така верният в неволите ни другар, който
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беше много изпосталял можа да си хапне до насита. Митрето се успокои за
приятеля си.
Като се нахранихме Георги ни разпита как сме избягали и защо татко не е с
нас. Разправихме му всичко от началото до момента, в който ни намери. Попита и
колко пари ни е дал свекърът, като научи много се ядоса. „Тюх, бре, язък, те барем
не тежат! Как, как можа со толкос малко пари да ве испрате!" От къде да е знаел
човекът, че така ще се развият нещата?
После пък ние искахме да чуем защо Георги не е с войската и как ни е
намерил. Той каза че всички мъже от нашия край били мобилизирани заедно в
различни полкове, според околията. Когато началствата им научили, че цялото
население напуска домовете си и бяга към България от жестокостите на гърците
разпуснали войниците да намерят домашните си. Така той тръгнал, питал и
разпитвал де къде срещне хора от нашия край. И ето го.
- Сега веке не бойте се! Нема срашно! Оф България сте!
Какво? Значи бяхме в България?! Ама., вярно ли е? Леле, божичко, далеч от
гърците! Щяха да свършат бежанските ни теглила... И Георги е с нас в Свободна
България.
Изведнъж всичко наоколо стана така хубаво! Струма си е Струма ... река
като река! Тече си мътна и бясна, защото валя и тя придойде. Пък канарите на
Кресна колко са красиви измити от дъжда! И дървета има по тях. Леле, колко е
хубава България!
***
И пак децата на кончето, а ние пеш...
Дойдоха ми силите. Щастливо ми тупкаше сърцето: Георги е жив, жив! Ала
се мъчех да не показвам колко много се радвам. До мене вървеше доата Пеца.
Какво ли й е на сърцето като знае, че бат'то Стоян никога няма да се върне?
Вдовица, с две невръстни деца, без дом, без всичко, което имаше в Порой. Голи и
боси... и накъде?
- Едноч да стигнете до София..., рече Георги.
- Ти не ке ли си со нас?
- Ке поода со вас некой ден и друг, па ке остана по войнишка служба.
Кръвта се дръпна от сърцето ми. Отмаляха ми краката. Георги ще се върне
по войнишка служба? Значи, пак няма да сме заедно... Ами ако има още война...
- Ке има ли още война, Георги?
- Она не е свършила, Марие.
Така значи. Не е свършила. Георги ще отиде и може... да не се върне... Нали
е война? Не. Не искам да мисля най-лошото. Нека се радвам вътрешно, че сега
върви до мен. Добър е Господ. Може да се смили над нас... с детето. Колко много
нещо загубих... роден край, майка, близки... Не ми взимай Георги, Господи!
***
Към пладне излезнахме от Кресна. Ах, Кресна, Кресна, ще те помня цял
живот!
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Слънцето почна да напича. Позасуши се пътя, та ходенето стана по-леко. Нямаше
ги вече канарите, забили се в небето. Останаха зад нас. Сега, от ляво и от дясно се
бяха ширнали ниви, тютюни, бостани, градини с дръвчета. Струма се виеше сред
тях и бързаше на юг.
Някой някъде бе наклал огън, та сега, от тумбичка на тумбичка, бежанците
си пренасяха главни и си палеха. И ние си напалихме куп съчки. Да се поизсушиме
и стоплиме. Че дрехите ни бяха още мокри и изсмукваха топлината от телата ни.
Па разтрихме на сухо трите деца, нагряхме краката и изсушихме чорапите им.
***
Ходехме и, сега вече подробно, си разказвахме какво ни беше минало до тук
през главата.
Настигна ни някакъв човек, който водеше за юздата кон. На гърба на
добичето имаше метнати много черги, а отгоре им, широки дисаги. От едната
страна се беше свило четири-пет годишно момченце. От другата се подаваха две
главички на момиченца. Трябва да бяха по на около две годинки. децата тихичко
плачеха.
- Оти плакат дяцата? - попита Георги.
- Гладни са, отговори мъжат.
- От каде си?
- От Матница.
- Тия дяца твои ле са?
- Мои са. Маленките са близнета. Майка им умря през пролета. Довец сам.
- Тия черги шо ги носиш., сите ле ти требуват?
- Не. Току... товарих шо ми падна пред очите. Оф залисията... нели знаеш... савсем
нови са.
- Ке ми даеш ле една черга за един ляп? На мойта тайфа Струма им отнесла снощи
цялио покривач. Ямболия и черга.
- Ка не ке ти даам? Господ да те поживи! Душ'та ми гореше као ги чувах да стенкат
и плакат, кутричките. Яле, на, ке ги стоварам сите черги, фамилията ти да си избере
коа сака.
Мътницалията и Георги извадиха едновременно децата от дисагите и
свалиха чергите. Почнаха да ги раздиплят.
Те бяха шарени. Красиви, красиви като нашенско поле на пролет. И съвсем
нови. Види се майката ги е тъкала за двете си момиченца... Нали така беше по нас...
Още щом се роди момиче, майката почва да му прави чеиз.
Двете с доата избрахме една дебела вълнена черга. Тя не беше от найкрасивите, но пък беше най-голямата. Ние бяхме шестима... И тя нямаше да ни
стигне, ала все пак беше нещо пред хич. Гледах как мътницалията дипли и прибира
чергите и си мислех: Дано бащата не даде на някой друг красивите черги я за хляб,
я за друго... Да останат на момиченцата... Спомен от рано умрялата им майка, която
те няма и да познават...
Георги извади от войнишката си раница единия от двата хляба, които бяха
вътре и го даде на мъжа: „И тебе да те поживи Господ! Тайфата ми нема да
студува!"
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***
Повечето от бежанците настигнати от бурята в Кресна бяха болни. Ужасната
студена нощ след изгарящия ден не остана без последица. Хората кашляха, кихаха.
На всички деца им течеха носовете, а някои имаха и огънче. Нашите и трите бяха
кефсъз. Личеше си, че не им е добре. Палеха им малко челата и ръчичките.
У нас, на Порой, като се почувства някой болен, най-напред цял го
разтривахме с видело (газ) и му давахме хинин. Или му слагахме краката и гореща
вода, колкото може да трае, покривахме го с дебела черга да стои под нея докато се
изпоти ху-убаво. От всеки косъм да му потече вода. Преобличахме го и право под
покривача. До сутринта, готово! Здрав.
Ала сега, нямахме ни видело, ни хинин, ни топла вода! Както казах,
разтрихме децата на сухо, през дрехите, нагряхме ги, изсушихме ги на огъня. Чико
им Георги има здрави ръце, та разтрива яката. Станаха червени като рачета. Все
пропищяха.
Появи се диария. Почти по всички. Нещо като епидемия. Хората час по час
се отделяха от дружината си и приклекваха зад някоя дръмка или камък.
Още преди да стигнем първото селище, долетяла бе до него страшната
мълва: „Бежанците са болни от холера! Холера-а! Не ги пускайте да се доближават!
Не ги прибирайте в селата и домовете си! Ще ни уморат!"
И ние, като прокажени, спирахме настрана от всеки случайно срещнат
местен жител, а той гледаше да избяга от нас. По пътищата край селата бяха
застанали селяни, които ни забраняваха да влизаме в тях. И да имахме пари, не
можехме нищо да си купим. Не приемаха нищо от нас. За настаняване и
преспимане, дума не можеше да става!
Гореста ни беше голяма. И това ли трябваше да доживеем, като връх на
нещастията ни!
***
Подминахме няколко села. Не си спомням името на това, което се виждаше
в полето, когато забелязах, че край пътя се спират от време на време бежанци. В
страни, върху тревата, на стари месалчета или парчета хартия, бяха оставени тук,
там хляб, сирене, домати, печени чушки, варено яйце... Донесли селяните и
оставили на пътя кой каквото могъл да отдели от собственото си гърло, за
бежанците от Македония, за братята-българи.
Разбира се, ние бяхме хиляди и това което намирахме край пътя беше капка
в морето. Но то стопляше сърцето ни. то беше доказателство, че хората край чиито
домове минавахме ни смятаха за свои, обичаха ни и съчувстваха на нещастието ни.
Искаха да ни приютят и нахранят, да ни помогнат, но се страхуваха от страшната
болест.
И никъде другаде не се повтори това като край селото, на което не мога вече
да си спомня името. А трябваше да го запомня, защото беше единствено.
Откакто Георги беше с нас, ние петимата не гладувахме вече. Хляб
намираше от войниците от обоза. Имаше още някой и друг грош и купуваше това,
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онова от селяните. Войникът не е бежанец и болен от холера, та с него може да се
влиза в допир. Понякога Георги прескачаше до бостаните, избираше и откъсваше
голяма любеница. Нарязваше я с войнишкия си нож, подаваше парче на всеки.
Ядяхме мълчаливо и си спомняхме за медено-сладките дини на Порой, за трапезите
с хубави яденета, за дома ни, за татко, за всичко!
***
Още като слязохме в България, някои от бежанците почнаха да се отделят от
общия поток и да остават кой в Петричко, кой във Свети-Врачко или ГорноДжумайско. Оставаха да си търсят препитанието. И да се заселят за постоянно, ама
така, че да бъдат по-близо до „оттатък", до изоставените домове. Никой не знаеше
как можеха да се обърнат нещата... За всеки случай, нека са по-наблизо...
Чудно, как се предаваха новините! Жителите на едно и също селище, не
знаеха в подробности бягството по отделно на всеки един от тях. Но знаеха за
всеки: кой път е хванал, жив ли е, здрав ли е, къде се установил или къде смята да
отиде. Като имаше да се съобщи нещо на някого, заръката се предаваше от уста на
уста на който и да е срещнат съселянин. И тя непременно достигаше до когото
трябва.
Така научих, че бат'то Мицо със семейството си е в самия град Горна
Джумая, че и сестра ми Тасуда със своето - също.
Аз пък им предадох по „устния телеграф", че ние отиваме в София, заедно с
други бежанци долнопоройлии при доата Милка, сестрата на Георги.
Някъде по пътя между горна Джумая и Дупница Георги трябваше да ни
остави и да настигне полка си. Децата се разплакаха, ние с доата също. Плачехме и
през сълзи се усмихвахме и изпращахме с „добар час" и „по живо, по здраво"
единствения близък човек, който ни беше останал за опора в живота. Живот, пълен
с неизвестности и неволи... Дали Георги щеше да се върне от войната, където
умираха стотици и хиляди? Дали и той нямаше да падне някъде за свободата на
Македония? Като бат'то Стоян, жив изгорял в казармата на Демир Хисар... Запази
ни го, Боже, върни го жив и здрав!
Сега отново ходехме петимата. Тежко, тежко ми беше на душата... сълзите
ми се ронеха без да искам... В тези няколко дни през които Георги беше с нас бях
почнала вече да разбирам колко рядък човек е. Готов на жертви, привързан към
семейството си. Залъка от устата ще си извади за него...
Докато си бяхме в Порой тези му качества не се проявяваха. Чувствах само,
че много държи на мен. Но там нямаше нужда от жертви. Всичко си имахме от
много по-много и от пълно по-пълно. Сега, на раздяла, си даде до последната
стотинка от джоба, до последната коричка хляб от раницата. Свали си и ризата от
под куртката. Даде ми я, да имам дрешка в повече...
Мале, къде си сега, та да ти кажа?" Ти си била права като ми кажуваше, оти
оф двата Порой нема по-арен ергенин от Георги!"
***
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В мисли, в мъка от раздялата, ден из ден, стигнахме до Радомир. Казаха, че от там
до София не било далеко. А щели и да ни закарат с трен. Отправиха ни към гарата.
Виждала бях трен. Там, долу в полето, далече от Порой. Ама не се бях
возила. Сега вече и това щеше да стане - край на ходенето! С машината скоро ще
стигнем.
Щом ще сме с трен нямахме вече нужда от кончето. Къде ще го водим. С
какво ще го храниме? То беше така изпосталяло, горкото, та ребрата му се брояха.
На гарата имаше някаква военна комисия, която приемаше всякакъв добитък
от бежанците. Записваха името на бежанеца и какво добиче оставя. Даваха му
бележка. С тази бележка щеше да си получи добичето в София ида прави с него
каквото си ще. Кеф му да го продаде на държавата, кеф му да си го запази... Наймного бяха магаретата и конете.
И ние с Митрето поведохме нашето конче към комисията. Георги ме бе
научил да го предам от негово име и е адреса на доата Милка. Направих каквото ми
беше казал. Взех и бележката.
Тъжна беше раздялата с нашия верен спътник. Ала най-тъжна беше за
Митрето, който непрекъснато плачеше от както разбра, че трябва да се раздели със
своя скъп приятел. Сирачето бе много привързано къв кончето, а и то към момчето.
Приятели с еднаква съдба...
У нас, на Порой, магарето беше първият ни помощник. Плод ли от полето
ще докарваме, на по-далечен пазар ли ще ходим, дърва ли ще сваляме от гората или
някакъв товар ще пренасяме, все с магаре. Дори и най-бедните къщи си имаха по
едно.
Коне имаше само у турците и тук-там из околията у някой богат българин,
турците шетаха на кон из имотите си, аскерът на коне обикаляше селата на раята.
Поройски бей се преселвал по служба в Анадола, заедно с цялото си
семейство. Той предложил на свекъра ми хубава кобила, която била жребна. Нека я
купи чорбаджи Петре. Много е вече напреднала... Така ще стане зян, някъде из
пътя гиздавия айгър...
Татко кубил кобилата. Скоро след това тя се замъчила.
Тежко било, та всички ратаи помагали. По нас нямаше доктори за хората,
камо ли за животните. Ожребила се кобилата, но след ден-два умряла. Жребчето
останало без майка. Почнали да го отглеждат с разредено биволско мляко.
Митрето бил още малък, но отивал всеки ден да гледа как хранят и
почистват кончето. През останалото време кой какво прави, отврът-заврът,
момчето все се навъртало около яхъра.
Така се родила голямата обич между двете сирачета...
После момчето развеждало жребчето насам-натам. А като поотраснали и
двамата Митрето се бе учил да язди на „своето конче". На гърба му бе обикалял
най-напред широкия двор. На гърба му бе минавал гордо през селото и бе
препускал на воля из полето...
Когато дойдох у Георгиеви, често се заглеждах в това, което става пред
яхъра. Особено в началото. После свикнах, та не ми правеше впечатление.
Вечер, когато слугите ни отиваха да дадат ярма на биволиците и зоб на
кончето, Митрето беше винаги около приятеля си. Галеше го, говореше му нещо,
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завираше главата си в муцуната му. Кончето пръхтеше от удоволствие, лижеше с
езика си лицето на детето и двете глави се сборичкваха. Щом Митрето си тръгнеше
жребчето извръщаше глава по него и жално цвилеше...
И сега, на гара Радомир, момчето прегърна главата на кончето и не искаше
да се разделя с него. Животното сякаш чувстваше, че става нещо необикновено, та
беше неспокойно. Почукваше ту с едното, ту с другото предно копито, дигаше
глава и цвилеше...
Заградили бяха широко място с колове и мертеци за добитъка на бежанците.
Приближи се един войник, хвана кончето за юздата и го поведе нататък. Митрето,
обаче, не сваляше ръце от главата на приятеля си, вървеше редом с него и искаше
да влезне и той зад оградата:
- Не може, момче. Забранено е да се флиза тува.
- Си го сакам кончето. Оно си е мое!
- Оно си е па твое! Като стигнеш у София, че си го земеш! И го вкара зад оградата...
Отсам Митрето горко плачеше. А оттатък, кончето провлечено цвилеше...
***
Около гарата притъмня от народ. Все бежанци. Прииждаха мъже, жени,
старци, деца... От всички краища на Македония... Насядахме направо на земята,
налягахме кой къде -завари и къде намери. Зачакахме железницата...
По едно време, почнаха по двама, по двама войника да носят казани. Пара се
дигаше от тях. Чорба! Чорба ни носеха! Божичко, топла храна! Бяхме забравили
вече вкуса на готвеното. Приятна миризма на варено месо се понесе наоколо, та чак
лигите ни потекоха. А сърцата ни се изпълниха с умиление и благодарност към
тези, които не бяха забравили че сме гладни. И с нетърпение зачакахме да почнем
яденето.
Раздадоха ни по една пълна бака чорба, по една лъжица на няколко души и
големи комати хляб. Толкова бяхме гладни, та мислехме че няма да ни стигнат.
Лъжицата бързо обикаляше от човек на човек. Гребяхме от баката, лапахме,
дъвчехме на две на три, гълтахме, защото пак идеше лъжицата... Доата я пълнеше
на всяко от двете момиченца и им сипваше в устата. Нямахме търпение да чакаме
те сами да се хранят...
Като изпразнихме баката, обхвана ме приятна умора, голямо доволство...
Колко малко му трябва понякога на човек, за да бъде щастлив! В този момент аз
бях щастлива и не мислех нито за миналото, нито за бъдещето. Бях сита.
***
От хляба останаха няколко корички. Митрето ги събра и тръгна да търси
кончето си. Момчето доста се забави. Върна се омърлушено и без хляба. Каза ни,
че се провряло под оградата и сред многото животни успяло да намери приятеля
си. Кончето стояло с клюмнала глава. Като усетило милувката на ръка, погледнало,
познало го и запръхтяло радостно. Погалили се другарите, полизало кончето
лицето на момчето. Митрето му оставил коричките, но добичето не им обърнало
никакво внимание, а продължавало да се гали. Не било гладно...
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После се задал някакъв войник с ведро в ръка. Момчето се уплашило, че ще
му се скарат, провряло се между добитъка и излезнало от ограденото място. Чуло
проточеното жално цвилене на кончето си. И толкова.
Митрето беше много разстроен. Успокояваше го до някъде само това, че
приятелят му не гладува. И мисълта, че в София отново ще бъдат заедно.
Той не допускаше, че това бе последната, прощална среща между двамата
другари по съдба...
***
Преспахме на гарата. На заранта пристигна дълъг трен от товарни вагони.
Наредиха ни да се качиме в тях. Намятахме се кой как можа. Покатерваха се найнапред мъжете, после поемаха децата и най-накрая издърпваха нагоре жените,
постлахме си кой каквото има. Настанихме се криво ляво и зачакахме.
Край трена, един мъж надуваше свирка и махаше с ръка, машината пухаше
дим през комина. Най-после железницата тръгна...
Яката, сигурна кола се затъркаля по релсите, полюлявайки ни равномерно:
трака-трак, трака-трак. Приятно беше возенето, макар че твърдите дъски убиваха.
Но какво беше това? Нищо! Я да ти се набиват табаните на краката от ходене!
Успокоихме се, разприказвахме се по между си, бежанци от къде ли не...
Сега вече пристигането ни в София беше сигурно, можехме да си отдъхнем.
Както вече казах, аз не бях се качвала още на железница, не бях ходила и в
Солун. Всичко ми беше ново, интересно. Мъчех се да си представя колко ли ще е
голяма София, сигурно няколко пъти като Порой...
По едно време, тренът понамали, понамали ход и спря. Стоя така около един
час и пак тръгна. Мина що мина време, пак спряхме. Защо ли става така? Никой не
можеше да ни каже. Само чакахме. Но, слава богу, потеглихме пак. Накъде
отиваме? Вместо напред, назад! Връщат ни! Леле, божичко! Къде ни карат? Пак
спиране, пак тръгване...
По-решителни мъже почнаха да слизат от вагоните по спирките и ни
съобщиха, че сме чакали защото трябвало да се даде път на железници натоварени
с войници и оръжие, които се връщали от фронта. Гледахме от откритите вагони
как железничарите надуваха свирките и викаха: „Качвай се-е! Качвай се-е!"
И така, тръгнем-спрем, напред-назад, цял ден и цяла нощ.
Пристигнахме в София на другия ден сутринта.
***
Като замаяна се движех по гарата. За пръв път виждах такова чудо. Къде
може да се сравнява с поройската! Нашата - една шлюпка пред тази! Голяма,
джамлия. Цялата ни чаршия може да се побере в нея.
Нямах много време за разглеждане, защото трябваше да се върви по потока.
Спряхме на площада пред гарата. Почнаха да ни разпределят, кои къде ще сме на
квартира. От уста на уста предадоха, че бежанците от Порой ще бъдат заедно в
училище „Денкоглу", на улица „Гладстон". Да се съберем сега В градинката вляво.
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Там ще чака човекът който ще ни води. После съобщиха: други бежанци, по други
училища. Кукушани, серчани, демирхисарлии...
На площада пред софийската гара се срещнахме с много горно и
долнопоройлии. Ала от моята си, майкина, рода само с чико Андонови.
„Безжичният телеграф" предаде, че повечето били вече в училището още от преди
няколко дни.
Метнах чергата на рамо, Митрето до мен. Доата взе Юрданка на ръце, а
Цветанка се хвана за фустана й. Така, заедно с другите, тръгнахме през града към
училището...
***
Като се проснала пред нас една широка и дълга улица -няма край. А от двете
й страни, какви къщи, какво чудо! Все по на три-четири ката. Едни такива,
еркерлии... С хума боядисани целите, а пък над прозорците изписани с изпъкнали
Варосани цветя и венци или с черти, като панделки.
Въртя очи от една страна на друга и не мога да им се нагледам, под всяка
къща, наравно с улицата, дюкяни и хора, хора... Казаха, че е „Мария Луиза",
сигурно това е чаршията на града. Мъже с плоски, франкски шапки като от слама.
Много жени с широки капели. Ходят си спокойно нагоре, надолу по улицата,
влизат и излизат от дюкяните, спират се да ни гледат.
А ние - печална картина... Бежанци. Помъкнал всеки по нещо, кой дете, кой
вързоп, кошница, черга... Като ли не. Някой крепи старец или болен, друга куца
или тихичко си охка... Измъчени и очудени, че изведнъж се намираме в друг, нов
свят за нас, към който ще трябва да се пригодим и в който ще се учим да живеем
отново.
***
Най-после стигнахме до училището. В една дълга и широка класна стая бяха
наслагани на дъските дюшеци и връз всеки надиплени по две черги. Между
дюшеците - малки пътеки, колкото да мине един човек. В тази стая се спряхме на
два съседни „кревата". Един на доата с децата и един на мене с Митрето. На
толкова имахме право.
Тамам сме си разпределили кой къде ще си постеле чергите в новия дом, ето
че почнаха да донасят хляб. А после и казан с топла храна.
Нашите братя тук в България бяха водили война за свободата ни и бяха я
загубили. Бащите, мъжете, братята на някои от тези жени, които търчаха около нас
и доброволно ни обслужваха, може би бяха оставили костите си по бойните полета.
А пък те, макар и скръбни, така мило и трогателно ни посрещнаха, че сълзите ни
пак почваха да текат...
Нахранихме се доволно, поизмихме се на чешмата в двора, починахме си и
за пръв път от две седмици се отпуснахме в дълбок сън.
***
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Нощта съм изкарала на един дъх, непробудно, без сънища, без чувството, че
съм сменила легло. Нали и ние в Порой си спяхме на земята... Сякаш тази нощ бе
продължение на живота ми там, у дома, и тези две седмици, които разделяха
миналото от настоящето ми не бяха съществували. Някъде на ранина в просъница
усетих, че Митрето се върти неспокойно и това ме върна към действителността.
Дали момчето не виждаше на сън своето конче? Иначе то спеше кротко като агне,
уморено от преживяванията и новите впечатления.
Още събудени не досъбудени, пак ядене. Чай, сирене, хляб.
Децата, като птички изхвръкнаха да играят на двора. А ние, възрастните
подреждахме „дома" си. Какво ли имаше да му се подрежда? Само това, че
застлахме дюшеците с чаршафи, които ни раздадоха след закуска, сигурно вчера, в
бъркотията на пристигането и настаняването, бяха забравили да ги донесат. Тези
чаршафи бяха от възжълто, твърдо платно. По-късно щях да науча, че се казва
„американ", хасето на бедните.
Нямахме повече работа, седяхме всеки на своя дюшек тръпни и невярващи
още, че бе свършила част от неволите ни. Най-страшната. Бягството за спасяване
на живота...
***
- Има ле тука Пеца и Мария Бояджиьови? - викаше един мъж надничайки през
вратата на стаята.
- Има, има. Оти?
- Терат ве вонка. Една жена.
Едновременно с тези думи до мъжа се показа доата Милка. Леле, доата! Не
можех да повярвам на очите си. Тя беше, познах я! Как ни бе намерила?
Само веднъж бях виждала голямата сестра на Георги. И то така се случи, че
бях изненадана и объркана, та не можах много много да я разгледам. Но ето, че съм
я запомнила...
Беше преди годежа ни с Георги. Вече се приказваше за нас двамата, мотаеха
се работите... Връщам се една привечер от нивата сгорещена, зачервена, с повехтичка рокля - няма да отида на нивата с нова рокля, я! Бях боса, пандофлите
държах в ръка. Влизам в двора и отивам да си измия краката. Пея си и се мия долу,
в старата къща. Чух че нещо се приказва горе, ама не обърнах внимание. Види се,
дошла е някоя комшийка...
- Марие, качи се чедо на чардако!
Майка ми вика „Марие"!? Откакто се бях наложила като „Руша" никой, ни в
къщи, ни сред родата не ми казваше „Мария". Все „Руша". И това вече години
наред... За да викне майка „Марие", значи има нещо особено... Какво ли?
Избърсах се и взех стъпалата на стълбата през едно, боса, с пандофлите в
ръка.
На чардака до майка седеше хубаво облечена млада жена. В солунска
модерна рокля. Правата й черна като на гарван коса бе сресана на път по средата на
главата и прибрана отзад на голям кок.
- Ел, чедо. Имаме гостенка. На Бояджи Петре голямата щерка. Ел, да поздравиш,
рече майка.
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Здрависах се с нея и си потънах в земята от срам, че бях боса и с вехта
рокля. Разбрах бедната коя е и защо е тук. Дошла от София при баща си и рекла да
ни дойде на гости... Хъ-ъм, да ме „згледа", значи...
В голямото си смущение не можах подробно да я огледам, но в главата си
приличаха с Георги като две капки вода. Същата възтъмна, гладка кожа, същите
черни, постоянно усмихнати очи. Само дето на Георги косата беше къдрава, а
нейната права.
Сварих кафе, поднесох сладко.
Като си тръгна гостенката установих, че е малко по-висока от брат си...
***
Като попреминаха радостното вълнение от срещата и сълзите, доата Милка
ни разказа как ни е намерила. Питала, разпитвала къде са настанени бежанците от
Долни Порой, ходила в някакъв комитет и ето, намерила ни. Сега била дошла да ни
вземе всичките у тях. Да си събереме каквото имаме и да тръгваме, файтонът чакал
пред училището.
- Ама как, доде, ке ви се друснеме сички! ? Голаме тайфа сме си. Петима коджа...
Тука ке си седеме.
- Айде, додин, тръгнувайте! Нема „ама"! Файтонот чека!
Какво ли имахме за „събиране". Оправихме на бърза ръка „леглата", дигнахме си
чергата и готово.
Разбира се, всички разбраха, че напускаме училището. В стаята и найдребното събитие беше голяма занимавка и се следеше с интерес. А това, което
ставаше с нас не беше малко нещо. Отиват в дом, при свои...
Сбогувахме се, разплакахме се. Общата орисия ни бе сближила, бе ни
направила членове на едно голямо, несретно семейство. Ние с доата Пеца плачехме
за това, че излизаме, поне за сега, от безизходицата в която се намираме. Две сами
жени, с три деца и едни на път... Пък тези, които оставаха, плачеха пред
неизвестните си утрешни дни...
***
За пръв път се возех на файтон. Подрипват едновременно два коня и теглят
кола. А тя, една такава, не като селските. Черна, лъскава, отворена от двете страни.
Можеш да се качиш и отсам и оттатък, стъпваш на едно стъпало и сядаш на меко.
На две миндерчета едно срещу друго. Колата на яйове... и те полюшва, полюшва...
Пък ти си гледаш свободно и от високо на ляво и на дясно. Къщи, дюкяни, хора... А
по средата на улицата вагон от трен се движи по релси! През прозорците му се
виждат спокойно насядали хора. Возят се.
- Шо е това, доде?
- Трамвай, Марие. И ти ке се научиш да се качуваш.
***
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Семейство Димитър и Милка Хаджиилиеви живееха в своя къща на улица
„Св. Кирил и Методи". Имаха четири деца: Яна, Славейка, Ружа и Георги, Гошо му
викаха.
Никога не бях виждала бат'то Мита. Така му казвахме на Димитър
Хаджиилиев. Но от Георги знаех цялото му битие, той беше сладкар по професия, и
то много добър сладкар. Имаше сладкарница на улица „Мария Луиза", която се
наричаше „Порой". Тя бе свърталището на всички комити и хора на Организацията
от нашия край в Македония. Бат'то Мита дълги години бе ходил четник, участвувал
беше и в Илинденското въстание. И сега, макар с тежко семейство, продължаваше
да работи за Делото и да му бъде предан. Подпомагаше бегълци от Македония,
служеше за връзка между членовете на Организацията, посрещаше и изпращаше
куриери и комити, хранеше ги, приютяваше ги. Доата Милка пък ги переше и
кърпеше.
По времето когато ние пристигнахме, при семейството на бат'то Мита
живееше и брат му Христо с жена си Катерина. Тя не беше поройлийка, а от село
Студена, софийско. Двамата братя бяха заминали доброволци на фронта. Та доата
Милка, заедно със слугите в сладкарницата и двете си по-големи дъщери Яна и
Славейка, правеха и продаваха сладките. Въртяха цялата работа.
***
Милка ни разпита какво-що, как сме избягали и какмо сме препатили. Тя
виждаше, че нямаме багаж, но предполагаше, че поне имаме пари, като знаеше
колко е богат баща й. И тя се затюхка като Георги щом разбра истинското ни
положение. „Тюх, тюх, язък! Пари поне можехте да вземете повече!"
Но после ни успокои. При тях щели сме да сме сити и да имаме подслон.
Най-голямата загуба не е в парите, а в смъртта на Стоян. Доата изпита голяма мъка
и плака много, много като научи как е загинал брат й.
Всичките ми близки, и Георги, и Милка, и Пеца, знаеха, че на шията ми, под
дрехите, виси гердан от жълтици. Казах вече, че по нас в Македония, богатите
млади булки, които си имаха такъв гердан не го сваляха. Навсякъде си ходеха с
него. И аз не бях сваляла моя от деня, в който си го сложих. Но понеже бяхме в
траур заради девера ми, нанизът беше под дрехите и не се виждаше.
А той беше цяло малко състояние. Но на невестините жълтици никой
свестен мъж не смееше да посегне, ако не иска да го сметнат за непрокопсан и
некадърен да си гледа семейството. Ако кажем за някого, че е взел гердана на жена
си, той веднага падаше в очите на всички, губеше уважението им. Името на такъв
мъж до края на живота му, та и след смъртта, се произнасяше така: „Ваното, или
Коцето, или Митрето - шо изде гердано на нивястата си."
Имаше случаи когато нанизът можеше да бъде използуван. Ако се купува
нива или голям имот. И то само със съгласието на жената. Иначе герданът се
предаваше от поколение на поколение.
Затова, когато се говореше с колко пари разполагаме, никой не слагаше в
сметката моите жълтици.
***
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Легнахме петимата на ръцете на доата Милка и децата й. Те се съсипваха от
работа. Вечер, до никое време правеха сладките в работилницата. Я им се събираше
по три-четири часа сън, я не. Денем, от като отворят сутрин сладкарницата, та до
като мръкне хубаво, все на крак. Дюкянът беше тесен, та дълбок. От двете страни
маси със столове, а в дъното, джамлия тезгях където в тави бяха наредени пастите,
чешма и мивка за чинийките, виличките, лъжичките и чашите. Бурканчета с разни
сладка бяха наредени на полички, зад тезгяха. От череши, вишни, ягоди, малини,
бяло сладко и чаши студена вода, други сладка. Цял ден не подбиват крак... Добре
поне, че по това време не ходеха на училище. Бяха във ваканция.
Много мющерии имаха додини. Цял ден се нижеха, влизаха и излизаха. И
как няма да имат! Какви пасти се правеха в работилницата, какви бонбони,
реванета, локуми, халва... какво ли не? И всеки ден пресни. Няма да забравя
пастите. Като ги нарежат на триъгълничета, кръглички или квадратни, па като ги
нашарят с разноцветни кремове... лигите да ти потекат! Как ги майстореха така
красиви! А не само красиви, но и вкусни, вкусни... Щом се върне доата за обед,
току донесе от работилницата по цяла тава изрезки и крайчета. Ядем до насита...
***
А ние с нищо не можехме да бъдем полезни.
Доата Пеца, неграмотна и с две деца - нищо. Ние с Катерила, жената на
Христо, и двете сме в осмия месец и чакаме бебета - пак нищо. Митрето, малък,
само за дребни поръчки между дюкяна и работилницата ставаше - почти нищо. А
на всичко отгоре, за нас трите жени нямаше работа и в къщи, понеже батьови си
имаха голяма слугиня.
Свикнала бях на работа, та затова ми беше тежко, че ям даром чужд хляб.
Още по-тежко ми беше, че за да ни подслони, доата Милка бе отстъпила найхубавата си стая - гостната. Там ни беше постлала на земята, където вечер се
натъркалвахме един до друг за спане. А като почнехме сутрин да се точиме един по
един за миене, после закуска на малки и големи, пък пране... Живи хора, от всичко
имахме нужда.
Въобще, объркахме съвсем реда на живота в семейството, колкото и да се
мъчехме да не пречим. Децата гледахме да изпратим да играят в градинката на
черквата „Св. Кирил и Методи", а у дома ги свиеме в някое кьоше и ни гък, ни мък.
Гледат книжки с картинки, които Ружа и Гошо им дават или слушат преказките,
които им разправят.
А доата Милка? Как през цялото време на престоя ни у дома й, тази жена с
нищичко, ама съвсем с нищичко, не даде да се разбере, че сме й дотегнали? Все
внимателна, все грижовна. „Айде, додин, елайте! Дяца, апняйте си! Легняйте си!"
Спокойна, благава, с вечно усмихнати очи.. Георги ме гледа... Да не би да й е било
лесно, сама жена във военно време, да храни дванадесет гърла?!
***
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Голям беше домът на Милка. Четири стаи, с кон да играеш по тях, кухня,
пералня и килер, които можеха да поберат цялата постеля на нашата къща в Порой.
А тя никак не беше малко... Бояджиевци се славеха и с нея.
Не само голям, но и хубаво подреден беше домът, по градски, по софийски.
С кревати като в Солун, със столове покрити с червен плюш и канапе - чух, че така
му викат - за сядане и лягане. По стаите, дъските навсякъде постлани с хубави
килими.
Ала най-много ми харесваше електриката. Щом примръкне не се пали като в
нас газена лампа ами завъртиш едно ключе на стената - цък - и стаята се изпълва
със светлина. И сто газени лампи да запалиш, няма да стане така светло. Като ден.
Можеш да си четеш, да шиеш, да плетеш, каквото искаш... И никакви болки в
очите! Навсякъде из къщата електрика, няма да се блъскаш в това и онова, да
ходиш като таласъм в тъмното и да ти се привижда какво ли не по кюшетата...
**
Скоро след нашето идване в България се образува голям народен комитет за
подпомагане на бежанците, начело с Тодор Александров и Александър Протогеров.
Софиянци щедро подаряваха за крайно нуждаещите се дрехи, обувки, пелени и
одеалца за новородените. Комисия ходеше по училищата, разпределяше волните
дарения между немощните.
Започнаха, срещу бележка, да отпускат безплатно хляб на всяко бежанско
семейство. И ние получихме такава бележка, та Митрето ходеше всеки ден на
определеното място да взима дажбата ни. Ох, божичко, добре поне, че ни даваха
хляба! Иначе, каквито си бяхме кърски хора свикнали да ядат много хляб, мъчно
щеше да се справи доата Милка с нас. Сега поне залъците нямаше да ни се редят на
гърлото...
***
И понеже имах много свободно време почнах да излизам из околните улици.
Не смеех да се отдалечавам много от дома, страх ме беше да не се объркам. Всичко
наоколо ми беше толкова ново и непознато. Затова, като гледах къщите, внимавах
да запомня нещо, по което да мога да се ориентирам на връщане. Например, балкон
със саксии цветя, дървени тараби, залепено обявление на стена, фирма на дюкян...
Като походя, походя, зяпайки напред и в страни, обръщам се от време на време,
заставам и обхващам с поглед цялата улица. Да видя как ще изглежда като се
връщам.
Така, по улица „"Кирил и Методи" ходех до близкия пазар. Казваха му
„женския". И вярно, че беше женски. Пълен с жени, повечето селянки. Познаваха
се по облеклото и кърпите на главата. Крекнали, свили колене под гърдите си, по
една или по две, седят зад „сергията". Кошничка с яйца или джанки, купчинка
ябълки петровки върху чисто месалче, по малко от разрични зарзавати, някои от
които не познавах, круши ранозрейки, „кушбурлийки", китки цветя, прана вълна...
Жените си приказваха тихо със загрижени лица. Сигурно се изплакваха една на
друга, нали е война... И те имаха свои на фронта...
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Чудно ми беше, защото на нашия, долнопоройски пазар, продаваха само
мъже. Влахинките каракачанки от Горни Порой, дето носеха руна вълна и вълнени
нашарени годежарски чорапи бяха единствените жени продавачки.
Разбира се, на женския пазар имаше и мъже, но по-стари. Всичко младо и
годно беше на война. Количкари с домати и пипер, картофи, дини и пъпеши,
сергиджии със стари дрехи и обуща, разни ръждясали железарии и печки.
Обикалях, разглеждах, поспирах се и продължавах сред подвикванията на
продавачите: „Ела, госпожа! Земи си! Госпожа, пресно и ефтино! Вуната е баш за
бебе, жено!"
Така, с очи пълни с гледките от този шумен, пъстър и нов за мене свят,
бавно се връщах у дома...
***
Ружа, третото момиче на Милка, ме заведе за пръв път в училище
„Денкоглу" при нашите долнопоройлии. После се научих да си ходя и сама и да
водя доата Пеца с децата. Първо излезнем по улица „Св. Кирил и Методий", после
свивам по „Мария Луиза" и вървим все направо към планината. Минаваме черквата
„Свети крал" и по улица „Витошка" стигаме до „Гладстон". Свиваме в ляво,
училището се вижда.
Мъката ми по родното село беше много голяма. Като ми стисне сърцето с
клещите си, така го притиска, че просто ме задушава. После се изкачи в гърлото и
застане като топка. Мъча се да преглътна, да я върна надолу, а тя напира да излезе с
плач. Сълзите ми бяха все на очите. Ето в такива моменти трябваше непременно да
видя някой от нашенците си,, от родата, от съселяните ми. И тръгвах по познатия
път за „Денкоглу"...
Там беше сега моят Порой, наблъскан в големите училищни стаи. Всеки от
обширните и богати доскорошни домове представляваше сега един два дюшека,
разделени от съседния дом с опъната черга. Там беше бащината ми рода, която
дойде в София. Чико Стоян и чико Доне с жените си, чичите София и Фануда. И
братовчедите Христо, Тасуда, Илия, Иордана, Гошо, Тушето, Мито, Доста... Там
бяха всички. Всички, които бяха моят свят и Всички за които аз бях Руша, а не
Мария.
Нямаше ги чико Георги и чико Митре. Първият бе умрял по време на
бягането, след простудата в Кресна, а вторият остана в Порой. Неговата първа жена
бе починала, та той се бе поженил за една гъркиня от Ксанти. Като дошли гърците
в Порой, той решил да си остане в селото. Нали жена му е от техните, няма да го
закачат...
Нямаше я и тази, която за мен беше душата на Порой, моят живот. Тази,
която беше най-скъпото ми същество на света. Майка.
Присядах на някой дюшек, скупчваха се роднините около мен и почваха
приказки за бежанските ни неволи. Кой как тръгнал, какво взел, какво патил по
пътя... Еднообразни в общото бягство и разнообразни в преживелиците на всеки по
отделно...
Сега училището „Денкоглу" беше мястото, където се знаеше съдбата на
всеки поройлия, бил той горен или долен. Къде е в момента, жив ли е, здрав ли е,
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къде смята да се установи. Кой каквото искаше да научи или имаше да съобщи,
идваше тук.
След като чичата Георгевица си поплачеше пред мен по загубения другар и
от „дом" на „дом" се видех със своите си, поолекваше ми на душата. Като че им бях
ходила на гости в Порой. Само че, тогава си говорехме за други, весели неща:
празници, сватби... А сега разговорите бяха само тъжни. Тъжни и безнадеждни...
Когато оставах сама в училището, обичах да се връщам бавно у дома, на ул.
„Кирил и Методи".
Всичко наоколо ми беше от ново по-ново, от интересно по-интересно.
Къщи, дюкяни, хора, движение... Харесваше ми.
По „Витошка" нямаше много дюкяни, но къщите бяха многокатни и
изглеждаха чорбаджийски. Едни такива като наконтени кокони, с плетени пердета
по прозорците, сигурно такива ще да са и в Солун... Нашенци, които бяха виждали
този град, разправяха в училището, че приличал на София. А улицата, като се
проснала една широка и дълга, дълга, аха, аха, да стигне планината. От двете й
страни покрити с плочи тротоари - Яна ми каза, че се казвали така - а помежду им
постлано с еднакви сиви, четвъртити камъни. Нещо като нашенския калдаръм, ама
не съвсем. Тука не се вижда пръст, така на гъсто са наредени камъните във вид
лимбички. И целият калдаръм - съвсем равен.
Зелените коли на трамваите се плъзгат по релсите, а вътре хората си седят
спокойно и гледат през прозорците. Когато някой мъж или жена пресече улицата
пред трамвай, той почва тревожно да дрънка. Брей, па на тези хора не им ли минава
през ума, че може да ги смачка? Ако човек се спъне или токът на обувката се
заклещи в релсата...? Иначе трамваят спира от време на време, едни хора се качват,
други слизат и той дрънне спокойно преди да потегли отново...
Научих и имената на някои улици. Между „Алабинска" и „Позитано""
имаше голямо празно място, обраснало с магарешки тръни и какви ли не плевели.
Там винаги имаше деца. Гонеха се с пръчка и ръка, хвърляха си „чички",
магарешки бодили, по дрехите, криеха се в траповете между едрите листа на
бурените, викаха. Играеха на война... Като бащите им, които не играеха, а умираха
на война...
Черквата „"Свети крал" ми правеше силно впечатление с големината и с
белите си кубета. Къде, къде беше по-голяма от нашата селска „Св. Иван
Кръстител". Не можеше и сравнение да става.
Ала най-интересно ми беше по улица „Мария Луиза", особено привечер.
Хора сноват нагоре-надолу, някои бързат, други се разхождат, дрънкат трамваи,
викат продавачи по тротоарите.
Веднага след черквата, в ляво, на голяма къща пишеше: „Хотелъ Лондон".
Хотел, знаех какво е. Нещо като хан, където нощуват пътници дошли от друго
място в града. Хотел „Лондон" беше на наш поройлия, Велко Трендафилов. Той
беше прибрал петнайсе, двайсе бежанци нашенци, да живеят безплатно в него.
Това го знаех от доата Милка, но там нямаше никой от моята рода, та затова не бях
влизала вътре.
Пред джамията, скръстили нозе, седяха на тротоара чалмалии турци и
наблюдаваха минаващите, прехвърляйки едрите зърна на броениците си. Почиваха
си след вечерната молитва. Малко бяха на брой и в потока от хора, сигурно човек

Юлия Попвасилева, "Порой", книгоиздателство "Георги Бакалов", Варна, 1988.

100

съвсем нямаше да ги забележи, свити в износените си дрехи, ако не бяха чалмите
им и това, че седяха по турски на улицата. Не бяха важни и салтанатлии каквито
бяха у нас в Македония.
До джамията, голям дюкян с градина отпред, а в нея маси и столове. Седят
мъже и жени с капели, ядат, пият, приказват, смеят. На едно издигнато широко
дървено стъпало, като на чардак, свири ли свири музика. С едни извити като
плъжоци бакърени бурии. Заставах на оградата на ресторанта - така се казвало това
място - и слушах, слушах... Не бяха като нашенските песни. Малко по-други, но
хубави. Като засвиреха весело и на сърцето ми ставаше леко и приятно.
Потропваха на място краката ми. Откога не бях играла хоро, забравила бях вече,
колко нещо ми мина през главата... Когато песните бяха тъжни, задрямалата ми
мъка се събуждаше, душеше ме и ме избиваше на плач. Очите ми се наливаха без
да искам.
На тротоара се надвикваха продавачи. Един клекнал пред кошничка, семки
от тиква продава. Наредил е в кръг кошничката с изправени книжни фунийки,
пълни със семки. „Семки-залъгалки, демки-залъгалки!" Друг е сложил на малка
масичка тенекиена табла, като тези с които у нас, в Порой кафеджиите поднасяха
кафе и локум. Таблата - разделена на пет-шест части с прегради и във всяка част
имаше сладко. Най-различно: с орехи, със сусам, от горена захар, с дребни
парченца смокини. Сладкото беше гъсто, че не се разливаше. Продавачът-сладкар
викаше колкото му глас дължи: „Айде сладко на клечка, айде на клечка-а-а!
Сладко-о-о!
Не си спомням по колко стотинки струваше една „клечка" - беше нещо
много дребно, но аз си имах парички за толкова и честичко си купувах. Продавачът
гребваше със желязна плоска гребалчица от сладкото, което се провла-а-чаше,
завърташе го бързо няколко пъти за да го откъсне и го слагаше на клечка, малко подълга от пръст и дебела колкото стъбло на цвете. Така изреждаше по малко от
всички видове сладка, като всеки път въртеше клечката, за да скъса захарната
нишка. И готово - образуваше се топка, която се лижеше и от която се ядеше по
малко.
Отсреща бяха Халите, какво ли нямаше в тях за ядене! Риба, месо, закачено
на ченгели по половин телета и цели агнета. Месарят режеше направо от него
парчета, по желание на купувача. Зеленчуци, плодове най-различни, наредени на
сергии по вид и цвят. Разглеждах ги и все търсех нашенските нарове и пресни,
захарни смокини. Нямаше ги калинките, а смокините бяха сушени на низи.
Ала това, което ми правеше най-силно впечатление беше, че и в Халите, и
по другите дюкяни пазаруваха и жени. по нас не бе прието така. Мъжът печелеше
навън пазаруваше всичко и носеше в къщи. Жената имаше задължението да
спастри донесеното, да наготви, да подреди останалото така, че нищо да не се
развали и хвърли.
Като излезнех от Халите, бавно вървях по „Мария Луиза" и се завявах.
Минавах край „Модерния театър" и продължавах надолу, отминавайки „Кирил и
Методи". Стигах до Шарения мост. Гледах го, гледах и не можех да разбера защо
го наричат „шарен", като не виждах нищо шарено по него. Само на четирите му
краища по един лъв, готов да скочи. Но лъвовете не бяха шарени.
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От към „Мария Луиза", срещу моста, четях на висока къща: хотел „Белъ
вю"". „Хотел" вече знаех какво е, ама какво значеше „белъ вю"? Дали не беше
някоя нова дума като „тротоар" и „"ресторант"", дето ми ги каза Яна? Или пък
чужда дума? Бях учила малко френски в Порой и си спомнях, че „бел" беше
„хубава"", „красива". Нали така викахме на нашата учителка, госпожица Танчева.
Ами „вю" какво ли значеше?
Така че в размисъл върху това, което бях видяла, свивах край реката и по
Женския пазар се прибирах у дома. Главата ми беше замаяна от впечатления и
открития, все по-нови и по-неочаквани при всяко излизане.
Вечерта бързах да си легна, завивах се през глава, уж че спя. Мъката ми по
майка, по Георги, по родното село оставаше малко назад и мозъкът ми почваше да
работи: „Какъв голям и хубав град! Мил ми е Долни Порой, но не може да се
сравнява със София. Какви къщи и дюкяни и колко много хора! От какво ли
преживяваха? Не виждах никъде ниви, лозя, бостани, градини като у нас... А
въпреки това хората бяха добре облечени, имаха къщи, пазаруваха по магазините.
Значи имаха пари. Работеха нещо е печелеха. Не може да се печели, без да се
работи. А за да печелят толкова много хора, има значи работа за всички. Може би
не еднакво доходна, но все пак има. Ето бат'то Мита е сладкар. Работи и печели.
Има и слуги. Верно, те не са сладкари и нямат дюкяни, но си припечелват
прехраната. Ох, божичко, само дано Георги се върне жив и здрав. И ние ще си
търсим работа, от която да се препитаваме,"
С такива мисли се унасях и заспивах.
***
Голямата радост дойде у дома с демобилизирането на Георги. Не можех да
повярвам на очите си. Жив и здрав! Пак сме заедно! Щастието ми беше
неописуемо, ала не исках много да го показвам външно. Нали доата Пеца беше с
нас. А бат'то Стоян никога нямаше да се върне.
Още с идването си Георги реши да се отърве от кончето. Да го продаде. То
беше записано като негово и с демобилизацията бяха му го предали. Не можеше да
го задържи, защото нито имаше с какво да го храни, нито за какво да го ползува.
Уговорихме се да не казваме на Митрето, че кончето ни е върнато и е в
софийските казарми, а че са го купили за войската, защото било хубаво. Момчето
все си мислеше за своя мълчалив другар и често ме питаше дали е идването на
бат'то Георги ще му върнат любимото животно.
Една сутрин Георги заведе кончето на пазара - не си спомням точно къде - и
го продаде на един софийски шоп.
Дълго време нощем Митрето неспокойно се мяташе в постелята си, а кот му
пипнеш челото нямаше огън. Момчето тъгуваше за приятеля си. Живяло бе с
надеждата, че заедно с Георги ще се върне и кончето, че пак ще го яха. Къде ли
тука в града? Но сигурно ще се намери място, не може да не се намери, не може да
не припне волно кончето отново със своя приятел на гръб.
Сега вече всичко бе свършено. Нямаше никога да го види, да го погали, да
чуе доволното му пърхане, да усети топлия му влажен език по бузата си. Денем
Митрето ходеше омърлушен от къщи до сладкарницата и от сладкарницата до в
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къщи, изпълнявайки направените му заръки. И все ми се струва, че единственото
нещо което го крепеше горе-долу бе мисълта, че кончето е в грижовни ръце. В
казармата ще го нахранят и гледат добре и неговият другар ще стане голям и хубав
войнишки кон.
С продажбата на кончето, не остана вече нищо от това, с което бяхме
избягали от Порой.
***
Още с идването си, Георги почна да работи в сладкарницата. Причислиха го
и него към нашата бележка за безплатен хляб, като на бежанец.
Не мина много време, върнаха се у дома бат'то Мита, брат му Христо и
слугите им. Георги се оказа излишен. Той би желал да остане на работа при зетя си
вместо единия слуга, но не смееше да му каже. А и доата Милка щеше още повече
да се огорчи, дето брат й, от най-голям търговец й е сега слуга. Ето защо реши да
си търси работа на друго място.
По това време доата Пеца научи, че братята й са в Горна Джумая и реши да
си замине с децата при тях. Пък и мнозина от поройлиите, които бяха дошли в
София, почнаха да слизат към Петричко и Горно Джумайско. Работа в столицата
мъчно се намираше и повечето от бежанците гладуваха. А доата беше вдовица с
две дребни деца на ръце.
Какво да работи в големия град?
Пеца беше дъщеря на Георги Хаджитасков от Долни Порой. Той имаше две
дъщери Стойна и Пеца и двама сина, Стойко и Атанас. Георги овдовял рано и дал
Пеца най-малката хранениче на единственото гръцко семейство в Порой, Каянци.
На Иван Каянов. В тях Пеца бе научила гръцки език и се гърчееше. Каянови я бяха
омъжили за бат'то Стоян, брата на моя Георги. Но Пеца не беше скъсала връзките
си с българското си семейство и сега отиваше при двамата си родни братя Стойко и
Атанас.
***
Един неделен ден отидохме с Георги в училището да видим как са
чиковците. Бавно се връщахме към дома. Мълчахме натъжени от положението в
което заварихме нашенците, от мизерията в която се намирахме всички, от
неизвестността пред нас. Сега още беше лято, а като се застуди и завали?
- Марие, гляй що народ от наште слязе нандол. Ай и ние да сляземе! По-лесно ке се
фана на работа.
Минавахме точно пред един продавач на семки. Клекнал зад кошничката си,
той ги пълнеше в книжните фунийки, отмервайки ги с малка ракиена чашка. После
изправяше фунийките, като ги забождаше в семките.
- Тоо човяк семки продава и живее. Значи може. И ние семки ке продаваме, ама от
София не мръднувам! Едноч сме дошли тука, тука и ке останеме. Додини са тука,
чиковците също. Сакам да сам при них. - Ако сляземе оф Джумая, бат'то Мицо и
Тасуда са там. Не ке си сама.
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- Тука сакам Георги. Нека си опитаме късмето! Секогаш можеме да идеме оф
Джумая.
- Знаеш ли, Марие. Чувах още до като бех войник, па и сега прикажуват оти ного,
ного бежанци от Македония заминавали за Америка. Работа по-могло да се найде.
Скоро се замогвали ората... На, голи сме като пушки, дяца още немаме. И тука ке
почваме от „а, б", и там също. Оти не идеме и ние?
- Ти пък, Георги! Каде ке одеме на другио край на свето? Как ке си га оставиме
България?
... Сега, когато пиша тези редове, животът ми е към своя край. Много
лишения, труд и изпитания минаха през главата ми. И много огорчения. Но, винаги
и неизменно, горещо съм обичала България, люлката на моята народност. Трябва,
обаче, чистосърдечно да призная, че са идвали моменти когато искренно съм
съжалявала, че не послушах на времето Георги. Но каква вина има в това България,
родината ми?
***
През септември се роди първото ми дете, момиченце. Като усетих болка,
откараха ме в "Майчин дом". За мен, такова раждане беше като гръм, понеже в нас
раждаха с баби. А тука, голям дом, всичко в бяло. Доктори, докторки и сестри, и те
в бяло, търчат нагоре надолу по етажите и по стаите. Едните преглеждат родилките
и бебетата, другите помагат и обслужват. Чудесна работа! Изумлението ми от
всяко нещо, и най-дребното, нямаше край.
Акушерка ми беше д-р Кръклисийска, едра и красива жена. На следния ден
след раждането тя ме попита: "Е, булче, кажи как ще се казва бебето?" Ето ти пак
изненада за мен! У нас, в Македония, кумовете определяха името на новороденото.
Като се роди детето, на седмицата или на петнайсетия ден го кръщаваха. До тогава,
никой не знае как ще му е името. Това е работа на кума.
На кръщенето присъствуваха и малки деца. Щом чуят името, тичат да го
съобщат на младата майка, която чака в къщи да донесат кръстеното бебе: тя,
според обичая, не може да бъде в черквата. Но си е приготвила дребни пари и
шекерлеме и черпи децата за радостното съобщение.
Нашият кум, например, още не подновил името на стара майка Доста,
друснал на сестра ми името "Тасуда". Стара майка много се ядосала от това
подминаване, та кръстила "Доста" момиченцето на чико Георги. Така, кумът на
чико Доне кръстил детето му "Тасуда". Също и една от дъщеричките на бат'то
Мицо. На родителите никак не им било приятно детето им да носи гръцко име, но
нищо не можели да сторят. Както е решил кръстникът, така ще бъде. „Камък" да го
нарекат, „камък" ще се казва. Затова за мен беше крайна изненада, да чуя, че трябва
сама да избера името.
- Хайде, булче, кажи! Аз чакам.
- Юлия.
Това име много си го харесвах. Така се казваше второто момиченце на
бат'то Мицо.
Като дойде доата Милка да ме види, разправих и всичко. Тя ми каза, че това
име щяло да остане за винаги, понеже детето е вече записано така.
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В себе си аз си се радвах. Харесвах името „Юлия" и го предпочитах пред
разни ми ти там „Дости", „Тасуди", „Кожнии", „Митри" и прочие. От къде ли го
беше изнамерил бат'то? Той четеше много книги, та види се, там го бе срещнал и
харесал.
Лежех в кревата и мислите ми все за Порой и за това как се обърка живота
ни. Ала сега си имах и друга грижа. Тежко ми беше, че у дома, на Македония, с
радост шиех и бродирах пеленки и дрешки за бебето! А сега? С какво ще го повия
и облека като тръгнеме да излизаме от родилния дом? Мисля, мисля и не виждам
никакво разрешение. Па току си покрия главата със завивките и плача. Скришно, за
да не ме видят...
Ето че настъпи денят, от който така много се страхувах. Доата Милка дойде
да ни прибере. И що да видя? Приготвила пеленки, ризка, шапчица, та купила дори
и ново юрганче! Като пови сестрата бебето, и тя и всички родилки в надпревара
завикаха: „Кой казва, че е бежанче? То е по-хубаво облечено от нашите!" Дали
беше така... не знам. Но ми беше драго да чуя, че детето ми има приличен вид,
макар че ние двамата с Георги бяхме сетни сиромаси. Бежанци...
И всичко това Милка го правеше от себе си, със свои средства, да не се
топели нашите парички...
***
След някой и друг ден, Георги реши да тръгне и да си търси работа. Някои
от бежанците се бяха хванали да работят в Арсенала за петдесет и два лева месечна
заплата. Но той предпочиташе, макар и за по-малко, да е в търговията. Това си бе
работил, това си го влечеше, нататък искаше да се насочи.
Чистичко облечен, ако и с поизносени дрехи от Христо -бат'то Мита беше
по-висок и по-едър, - тръгнал Георги по „Мария Луиза" от дюкян на дюкян. Тук
питал, няма работа, там питал, няма, по-нататък питал - пак няма. На едно място го
попитали дали е женен, като казал „да", рекли му, че нямат нужда от него.
Най-после намерил работа в един колониален магазин на улица „Гробарска".
Зарадвахме се всички у додини. Ох, божичко, един път да тръгнат нещата!
Ще се оправим! Летя от радост, място не мога да си намеря! Ходи Георги два дни
на работа. Кога на третия ден - ето ти го у дома без време. Що се е случило?
Чорбаджията му казал да напусне, защото уж му изчезнали някакви въжета,
окачени над вратата. Георги не бил внимавал да види кой ги е откраднал. Щом не
може да си отваря очите, няма работа за него! Дал му няколко стотинки и толкова.
Хайде, вън!
***
На следния ден Георги пак тръгна да търси. Тук, там, по-нататък...
Студено, сняг вали. Зимата дойде по-рано на пук на сиромасите. Той мръзне
под тънкото Христово палтенце, кърпените му обуща свободно пропускат
незаледената още киша, но върви ли върви... От дюкян, на дюкян... Пита, моли,
предлага младостта и яките си ръце... Но кой го знае и познава? Вижда ли някой в
него сина на Бояджи Петре, най-богатия човек на околията ни? Георги, най-
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работният от акраните му в двата Пороя! Пред тях е само един млад, жалък
бежанец, като чуят пък че е и женен... Мислят си: „Хайде де, как ли ще гледа и
жена с толкова малко пари? Той сигурно ще краде!"
Но Георги не се отчайваше. Рано всеки ден излизаше да ходи, да обикаля, да
търси, да пита...
И така, на улица „Пиротска" влезнал в магазина на Стоян Костов и сие Иван
Саздов. голям колониален магазин за продажба на едро и дребно. Поразпитали го
от къде е, какъв е, що е, знае ли да мери и продава. Предложили му да остане за
някой и друг ден, да му видят работата и тогава ще решат дали да го задържат.
Останал Георги, но за заплатата хич и не питал.
Вечерта Саздов му казал, че там в склада има место и легло за спане. Георги
да си донесе само завивки. Дойде си той у дома, разправи ни всичко. Милка му
даде покривач и той се върна да спи в склада.
Поработи така някой ден и друг и господарят му рекъл, че го задържат на
работа с петдесет и два лева заплата, храната от него си. В събота вечер може да си
отива в къщи, а в понеделник сутрин да е в магазина. В неделя почиват.
Дойде си Георги срещу неделя, доволен и предоволен, че има вече работа.
- Георги, знаят ли оти си женен, пита го Милка.
- Не са ме питали, на сам кажал, рече той.
- Тогай, така да си остане!
***
По нас, на четиредесетия ден от раждането на дете, майката отива с него на
черква да си чете молитва.
Навършили се бяха четиредесет дни от раждането на Юлето и доата Милка
каза, че ще ни заведе в черквата „Св. Никола" на улица „Пиротска". След това
заедно щяхме да отидем на гости у чико Андон и чико Стоян. Те бяха напуснали
вече училището и си бяха взели квартира на улица „Алдомировска".
Яна и Катерина жената на Христо се заеха да ме пременят за случая.
Облякоха ми една Катеринина рокля. Дигнаха ми косата на кок. За по-красиво
турнаха ми и плитка забодена с фуркети, та кока да бъдел по-голям. Косата ми си
беше все така редичка и тънка. Нали в Порой, като момиче, майка ми слагаше
наддавулька...
Като ме нагласиха така Яна се завъртя около мен и запляска с ръце: „Леле,
учинайке, колко си хубава! Като кукла си! Де да е вуйчо тук да те види!"
Тръгнахме е доата Милка по „Пиротска" към черквата. По едно време тя ми
рече: „На онова кьоше е дюкяна дето работе Георги. Ти продължавай да одиш
нататък, да не те видат, пък аз ке отида при него. Да го питам как е. Четири дена не
сме го вишли. почекай ме, ей там. Ке се върна и ке вървеме."
С бебето в ръце продължих нататък, както ми бе казала доата. Но ми се
прииска и аз да видя Георги, па и той да ме види как съм пременена и хубава. Нали
така каза Яна: „Като кукла си, учинайке! Де да е вуйчо тук да те види!"
Обърнах се. Как стъпнах, какво направих, спънах се и се пльоснах на земята.
Добре че паднах на гърба си. Иначе щях да си смачкам бебето.
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Една жена ми помогна да стана. Плитката ми бе паднала и кокът ми лежеше на
тротоара. Други хора, които се бяха спрели да помогнат с нещо ми го подадоха.
Прибрах плитката и засрамена я намушках в джоба. Така безславно завърши
първият ми опит да се представя на Георги в хубава градска премяна и фризура.
***
Но на този свят не остава нищо скрито-покрито. Един ден, зълвата на сестра
ми Тасуда, Вангя се казваше, отишла в дюкяна дето работи Георги. Трябва да кажа,
че ние, бежанците от едно и също село или град, веднага научавахме кой измежду
нас се е хванал на работа и къде. Та тази Вангя, вдовица с три деца, знаела също,
като всички, къде е Георги. Отива тя и пита:
- Тука ли работе поройлията Георги Бояджиев?
- Тука. Но сега е в склада.
- Може ли да го почекам?
- Може. За какво ти е?
- Ами има писмо от балдъзата му, та да му го предам.
- Ама той женен ли е?
- Женен е. Има си и детенце.
Вангя предала писвото и си отишла. Тогава господарят рекъл на Георги:
- Ти си бил женен, пък не си казал.
- Не сте ме питали, затова не съм казал.
- Защо ще се измъчваш да спиш тука.
- Еми, не е станало дума...
Така Саздови научиха, че Георги е женен. От тогава, в продължение на две,
три седмици трепвах всеки път когато външната врата на „Кирил и Методи" се
отвореше през деня. Страхувах се да не би той да се връща у дома. Да са му казали,
че нямат нужда от него... но се случи обратното. Чорбаджиите му почнаха да
гледат с друго, още по-добро око на него. Даже госпожа Саздова казала на Георги
да ме заведе някоя неделя в тях на гости заедно с бебето. Да ми видят Саздови бяха
преценили що за човек е Георги: здрав, силен и издържлив, непретенциозен и
работлив до немай къде, честен, винаги усмихнат и с приятен характер за
общуване, без много, много да говори.
По-късно, когато разстоянето между господаря и работника се бе скъсило,
Саздов признал на Георги, че двамата с жена му толкова много го харесали, та
решили да го оженят за сестрата на госпожа Саздова. Младо, хубаво градско
момиче със солидна зестра. Саздов щял да го направи свой съдружник.
***
Работата на Георги беше много тежка, фирмата Стоян Костов и сие Иван
Саздов беше една от най-известните в софия. по цял ден стоки с вагони се
стоварваха в обширните им складове, после пък се товареха на колите на отделните
купувачи. И всичкото това разтоварване и товарене Георги извършваше на гръб.
Хамалската работа минаваше само през него. В промеждутъците пък, когато
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нямаше нито едното нито другото, той продаваше колониял на дребно. Много
малко време имаше обаче за продажба в магазина. Повечето беше по складовете.
В събота вечер си идваше у дома капнал от умора. Сърцето ми се свиваше
като го гледах изтощен до краен предел, първата ми работа беше да искърпя и
опера дрехите му, та да има време да изсъхнат. Те и без това не бяха от найздравите, защото бяха носени или от Христо или от бат'то Мита. Казах вече, че
последният беше по-едър от Георги, та дрехите му бяха широки и дълги. Но Яна
режеше с ножицата, тракаше на машината и ги докарваше горе-долу добре за ръста
на вуйчо си. Колко беше лесно с машината! У нас на Порой, ние всичко шиехме на
ръка. Само шивачката си имаше машина.
Та тези дрехи на Георги пристигаха в събота в такова състояние, че ми се
струваше че няма да мога да им предам приличен вид. Но успявах криво-ляво.
Сушах ги на стол край печката та да са готови за понеделник сутринта.
***
Георги правеше голяма икономия от храната си. Мерел си за пет стотинки
маслини или халва и с хляб - това му било за през деня. А вечер си дробял хляб в
малко боза и толкова. Как издържаше този човек на тази тежка работа?
А мене Хаджиилиеви продължаваха да ме хранят и обличат. Да се грижат за
всичко около бебето, не позволяваха да се харчи и стотинка от нашите пари.
Всичко беше от тях! Златни хора бяха. Хора с големи сърца. Не мога да намеря
думи да изкажа благодарността си за всичко, което направиха тогава за нас. Пък и
по-късно, винаги когато сме били в нужда. Помагаха с пари, със съвети, със
съчувствие и насърчение. И най-важното: всичко правеха толкова непринудено и
естествено, че с нищичко не засягаха честолюбието ни.
Ние бяхме честолюбиви и чувствителни. От най-големите богаташи в
околията и собственици на фабрика, сега бяхме последните бедняци и Георги беше
слуга.
От пълните престилки със жълтици, които носех свекърът ми да брои беше
останал само спомена. Сега получавахме милостиня във вид на хляб, храна и дрехи.
От просторния ни и богат дом, в който с кон можеше да се играе, сега се бяхме
натъркаляли на земята в гостната на доата. Имаше нощи, когато сън не ме
хващаше. Чудех се какво да направя, та да освободим тези прекрасни хора.
Притеснявахме ги не ден и два, а вече месеци наред. Предпочитах да се върна в
училището при другите нещастници по съдба, отколкото това положение на което
не му се виждаше края. Но не смеех на никого нищо да кажа.
И това дете. И то ми върза ръцете. Нашите поройлийки почнаха работа туктам по къщите, къде да почистват, къде да перат. Взимаха по някоя пара. Без
образование, какво друго можехме да правиме? Виж, които си бяха учени хванаха
си хубава работа. Бат'то Мицо стана помощник-адвокат. Учителите, дето ни бяха в
Порой постъпиха чиновници. А пък чичите ми, макар мъжете им там, у нас, да бяха
богати и хората да им работеха, като не бяха учени, тръгнаха да перат.
Мислих, мислих и дойдох до заключение, че и аз ще трябва да работя.
Съвестно ми е вече да сме в тежест на додини. Георги и да се изтрепа, няма да
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може сам да гледа трима. Какъв се връща в събота вечер! Да го ожалиш и
оплачеш...
И измислих нещо. но ще го кажа с голяма болка на сърцето. И с дълбоко
чувство на вина пред детето ми, задето бях допуснала такава мисъл в главата си. И
със срам...
Дойде си Георги в събота, а в неделя сутринта му казвам: „Георги, що ке
речеш? Ке се согласиш ле да даеме детето на чедо място? Да ми се отвържат
рацете... та и ас да мога нещо да работа... да помогна..." Георги така ме погледна,
като че ли ме вижда за пръв път. Помълча малко и рече: „Ти Марие, сос целио ли
си? От мака и от мисли ли ти помътня главата? За кого ке работиш като го нема
детето? Ас, как да е, ке искарам за двоица. По корем да лаза, пак ке искарам! Да си
го знаеш едноч за винаги: за нищо на света не си давам детето! Ние къде, и то там!
Ние сити, и то. Ние гладни - и то. Щом Бог ни го е дал, дал му е и касмето. Ти от
каде знаеш оти с неговио касмет не са ни прибрале оф тоо дом?"
И никога повече не заговори затова...
***
Георги беше човек на сметките, роден търговец. Като поседя няколко
месеца в магазина на Костов и Саздов изучи тънкостите на тукашната търговия.
Защото в нас на Порой беше едно, а тук - друго. Взел си той една тетрадка и молив
и след работа, нощно време почнал да пише и смята. Разпределил си тетрадката по
.азбучен ред и срещу всяка буква записвал колониален артикул. Например: „б" брашно, боб. „С" - сапун, сода и така нататък. После, какво най-малко количество
от всеки артикул може да се вземе, колко килограма и колко ще струва, така, нощ
след нощ, описал всички колониални стоки, които трябва да има в едно малко
дюкянче, ако човек рече да си отвори такова. С количеството и цените им. Смятал,
събирал, сумата излязла голяма.
Почнал да намалява количеството на някои скъпи стоки, като например, чер
пипер, кафе и др. Намалил ги до грамове. Като пресметнал пак, сумата се оказала
приемлива за него. Ако си спести някой ден пари. Щом додини му помагат да не
харчи за семейството си, а само за своята мизерна храна може пък и да спести. И
той решил на всека цена да си опита късмета.
***
Минали бяха вече четири-пет месеца откакто Георги работеше у Саздови.
Беше неделен ден. Бат'то Мита, доата, Георги и аз седяхме и разговаряхме. Между
другото Георги каза:
- Ако имам осемстотин лева, ке си отвора дюкянче. Е, здраве да е. Се някой пат ке
ми се изпълне желанието!
А аз извиках:
- Имаме ги, бре, Георги!
- Ти пък, Марие. От каде?
- Ето, мойо гердан!
Георги остана като гръмнат. Не можеше да повярва на ушите си.
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- Кой свясен маж посегнува на невястинио гердан на жена си, та и ас да го напраа?
- Ке го напраиш, ке го напраиш, Георги! Белким ке продаеш жълтиците, та да ги
изпиеш? Нали е за тримата, общо...
- Ама ти, додин, верно ли го даваш? попита доата.
- Разбира се! Стига да е от полза!
Отвързах наниза от шията и го подадох. Лъснаха жълтиците с мекия блясък
на зрели царевични зърна, изсипаха се на масата, зашити на здравия ширит. И
тримата ме погледнаха с умиление. Разбрах, че са ми безкрайно благодарни.
Не съжалявах за гердана, който всяка жена би носила с гордост на шията си.
както някъде вече казах, той беше нанизът на най-чорбаджийската снаха в околията
ни. Наниз за чудо и приказ!
И така, почнаха да смятат и пресмятат колко лева ще се получат като се
сменят жълтитиците у сарафите, писаха, събираха, и с парите които Георги бе
спестил, оказа се, че ще имаме на лице деветстотин лева! Сега вече ще си опитаме
късмета!
Бат'то Мита беше умен и опитен човек. Неговите съвети ни бяха безкрайно
необходими. И при първите ни стъпки в търговията, и по-късно, при всички случаи,
никога не взимахме решение сами, без да се посъветваме предварително с него. Без
той да ни подучи, да ни напъти.
Бат'то даде нареждане на Милка при кой сарафин да отиде и смени
жълтиците, понеже плащал по някоя стотинка повече. А на Георги заръча да влезне
във връзка с някой от комисионерите, които се навъртат около магазина на Саздов
и да му възложи да намери някое дюкянче. Междувременно, щом се съберяхме
четиримата в къщи, бат'то все ни съветваше какво трябва да правим и какво не.
Най-после комисионерът намерил дюкян на ъгъла на ул. „Витошка" и
„Гладстон". Там пак е било бакалница, но хазаинът и бакалинът се карали и
последният напуснал.
Отидоха двамата мъже, бат'то и Георги, да го прегледат. Одобрили го. Само
дето наемът бил доста висок: сто лева месечно. Но понеже го харесали, бат'то
нареди на Георги заедно е комисионера да се срещне с хазаина. Да капарира, при
условие магазинът да бъде боядисан и да направят договор за три години. И като
стане това Георги да предупреди господаря си да си търси друг работник.
Като чул Саздов предупреждението за напускане, казал: „Мъчно ми е, че ни
напускаш. Свикнали бяхме с теб. Много хубаво си гледаше работата и сме много
доволни. Ще съжаляваме за тебе. Едничката ми утеха е, че се хващаш за своя
работа. Нека ти е на добър час! И ние ще гледаме да ти бъдем полезни с нещо!"
Капарото беше вече дадено, договорът подписан, на комисионера платено.
След няколко дни бакалинът щеше да напуска и бояджииите почваха да боядисват.
А у дома разговорите все около голямото събитие в живота ни се въртяха,
съвети ни даваха. Един път бат'то Мита рече:
- Ти, Георги, не ще можеш сам да работиш. Като се свършат някои стоки, ще
трябва да ходиш на пазар. А в бакалницата трябва да има човек.
- Ас бе, бате, ас ке продавам, - намесих се веднага.
- Тогава това ще е добре. Защото ако вземете слуга, не само ще трябва да му
плащате, което сега за вас ще е голям разход, ами ако се случи крадлив, ще ви
опропасти!
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Отгоре, над дюкяна, имаше галерия. Взехме решение там да се пренесем да
живеем, за да съм по-близо до работата.
***
Още веднага през седмицата доата Милка решила да отиде и да разгледа
дюкяна, да обиколи махалата, да поразпита за магазина. Оказало се, че предишният
бакалин - Щерю се казвал - плащал осемдесет лева наем. Че не е отишъл далече,
ами през два магазина от нас. Че вече подрежда бакалницата. Че от другата страна
на „Витошка" има още два колониала, препълнени със стока.
Върнала се доата у дома и, в наше отсъствие, почнала да плаче пред мъжа
си: „Леле, Димитре, брат ми ке пропадне! Щерю подрежда дюкян, сички мющерии
го познават, се при него ке одат, и наемот на Георги по-скап, и други бакалници
насреща. Изгоряхме ги!" Съсипала се от плач. А той й казал: „Мълчи да не те чуят
и да се разколебаят! Щом Щерю не е потърсил друга махала, а е останал през два
дюкяна, не ще да е чак толкова лошо."
***
Започна подготовката ми за помощничка на Георги. Имах си двама учители:
по езика и за сметките. Яна и бат'то Мита.
Яна беше в последните класове на гимназията и беше отлична ученичка.
Черните си гъсти коси, като на доата, сплиташе на две дълги плитки, пуснати край
ушите. Завършваха с по една фльонга от бяла панделка. Хубава беше Яна. Бяло
лице с едри черни очи, гальовни и усмихнати като на Георги. А как свиреше на
пиано! За пръв път виждах и слушах пиано. Удари с нежните си пръстчета по
седефените бели и черни парчета - „клавиши" ги наричаха - и от пианото излизаха
такива песни. И весели, да се разиграеш на място, и тъжни, да се разплачеш,
особено ако се размислиш какво ти е положението...
Яна четеше много книги и декламираше стихотворения. Имаше и такива,
които казваше на руски. От тях нищо не разбирах. Ала ми беше увлекателно да
слушам такива меки, меки думи: меня, тебя. Като се изправи сред стаята или се
облегне на пианото и започне, все едно че е на изпит.
- Учинайке, като ще продаваш в магазина, не можеш да говориш по поройски. Ще
трябва малко да го обърнеш на тукашно. Няма да казваш ке мерам, ке ви даам, ке
ви сметнам, а: ще меря, ще ви дам, ще ви сметна. Тука не се казва „оф", „со", а
„във", „със".
Още с идването си в София бях забелязала разликите между нашите и
софийските думи. Освен това, там в Порой учехме от учебници написани на
литературен български език. И още там, ние например Георги, аз и всички помлади говорехме по-малко на македонско наречие отколкото по-възрастните.
Георги пък ходил войник и повече се беше мешал с хора от всички краища на
България. Но у дома, между своите, продължавахме да си говорим на „ке".
Тези дребни поправки в произношението постигнах много бързо. Не
напразно бях някога отличничка по съчинение и исках да стана учителка.
- Хайде сега, учинайке, ти ще продаваш, а аз ще съм клиентката. Започвай!
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- Добър ден, госпожа, какво ще желаете?
Тука Яна ми каза, че по-правилно било да се каже "госпожо", с "о". Защото
се обръщаш към лицето, но почти всички викали "госпожа" с "а". На мен ми се
струваше, че "госпожо" е по-важно, по-тежко.
- Дайте ми сол, ориз и видело.
- Колко сол да ви премеря?
- Половин кило.
- Колко ориз ще искате?
- Три четвърти.
- Носите ли си шише за виделото и колко да ви налея?
- Ето го. Един литър. Колко прави всичко?
- Всичко ви струва един лев и трийсет стотинки. Ето ви и рестото. Довиждане,
госпожа, и заповядайте пак!
***
С езика лесно, ама със смятането. Уж бях отличничка по всичко, дори и по
аритметика. Пък сега се оказа обратното. Никаква отличничка не съм била! Вятър!
Там, в Македония, смятахме с оки, грошове, пари. А тука с кило, левове,
стотинки.
Почне бат'то Мита да ме учи: "Така, Марие, така... един лев има стотинки...
едно кило има хиляда грама или десет по сто грама. Половин кило е петстотин
грама, а четвърт е двеста и петдесет грама. Едно кило е две по половин кило или
четири по четвърт кило. Така-а-а. Сега: ако една стока е два лева килото, колко ще
струва половин кило, и колко четвърт?"
А аз не мога да отговоря, като ми се объркали в главата оки, грамове,
левове, грошове, та не знам да кажа колко правят две и две!
Бат'то хранеше голяма надежда, че ще бъда отлична помощница на Георги.
А сега какво излиза? Чувствам го как е изненадан от бъркотията в главата ми и
разочарован от мен. А и аз също от себе си. "Така, ма, Марие, толко и толко - прави
толко!" Аз, обаче, съм като в мъгла. Нищо не разбирам, нищо не помня. Леле, няма
да мога да помагам на Георги! Как ще се оправим? Загубени сме...
Намесваше се и Милка, па току каже на бат'то: „Хайде, Димитре, за днес
стига!"
Казах вече, че доата Пеца се върна в Горна Джумая при родните си братя.
Постояла, постояла там някой месец и друг, но не могла да подхване нещо, та да
преживеят с децата. Братята й, и те като всички бежанци, без нищичко.
Поработвали тук-там на чуждо и припечелвали колкото да не измрат от глад те и
семействата им. Нямало как да се грижат и за нея.
И Пеца решила да се върне у дома, в Порой. Свекърът ни беше още там, там
беше и осиновителското й семейство, Каянци. Те като гърци, щяха да
покровителствуват. Тя знаеше хубаво гръцки, щеше да се подреди, поне щеше да
си е на дома и на имота.
Дигнала се тя и си отишла в Порой с децата. Татко много се зарадвал да ги
види и да научи, че всички „оттатък", „горе" сме живи и здрави. Че ние с Георги
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сме при Милка и че Вида и Вельо, другата му дъщеря и зет, са също в София. Но
много, много тъгувал за нас и внучката, която не можел да види.
Тук му е мястото да кажа, че татко беше идвал в София, още докато си
бяхме в Порой. Даже се беше фотографирал. Ние с Георги му гледахме
фотографията в една дебела книга, на която казваха „албум". В този албум имаше
още много фотографии на разни комити, все приятели на бат'то.
Та свекърът ми бе виждал къщата на додини и знаеше, че са добре
подредени. И сега, щом другите му две деца са около Милка и Димитър бе спокоен,
че няма да ни оставят на произвола на съдбата...
Минало някой ден и друг от завръщането на доата Пеца. Потрябвало й туй,
онуй от багажа, който бяхме набутали в скривалището преди да избягаме от Порой.
Живот нали е. Всичко си трябва. Още повече пък с децата. Предполагайки че няма
вече никаква опасност, изважда своя си багаж, а всичкият мой си остава там дето
си беше скрит в нарочно иззиданото в мазето скривалище.
Не щеш ли, юрнали се в къщата ни гърци, надошли за грабеж, почнали да
обирак къде какво има. А какво ли нямаше? Постели, ямболии, черги, килими,
бакърена и всякаква посуда, сватбените ни подаръци. Какво ли не. Вси-и-чко!
Отковали линолеумите от дюшемето, опразнили яхъра и подкарали добитъка.
Помели и всичкия багаж на Пеца. Напразно се застъпвал за нея брат й гърка, сега
вече Каяно, а не Каянов. И така молил и инак молил, нищо не помогнало. Татко и
Пеца останали само с дрехите на гърба си...
Не бил отминат и бащиният ми дом.
Майка си била в долната къща, в кухнята и шетала нещо. Илия, както
винаги, седял на прага и си шарел с пръчката по калдъръма. Откакто бат'то Мицо и
фамилията му били избягали майка слезнала долу в стаята на Илия. Да не е сам.
Пък и, види се, тежко й било да гледа горе празните одаи, да не чува топуркането
на детските крачета...
Нахълтали гърците и почнали да плячкосват. Като обрали къщата навързали
всичко на денкове. После накарали Илия да ги дига, за да ги товарят на конете. Но
той нищо не разбирал от това, което ставало около него. Седял си на прага, шарел с
пръчката, унесен в един свят познат само на него...
Тогава грабителите му стоварили няколко силни умрука по главата и го
зарязали. Но заставили майка да повдига и подпира денковете. Хлипала горката ми
майка и помагала да товарят изнесеното от дома й, да ограбят всичко, което цял
живот бе събирала. Всичко, което бе изработила и натъкмила е такава голяма
любов в своя дом. Нейният свят...
Грабеж започнал и в целия Долни Порой. Безпощаден, жесток. Това, което
можело да се натовари, товарели на коне и коли, а това, което не можело - чупели и
опустошавали. Оголили изоставените къщи. Зинали счупените прозорци и
разкъртените врати. Заприличал Порой на мъртво село, като по времето на чумата.
Тук-там, от къщите където имало още останали поройлии, се чували плачове и
припявания на умряло, виели проточено псетата по празните дворове...
След като ограбили всички поройски къщи, гърците се отправили за Солун,
а от там за Атина и стара Гърция. Проточил се дълъг керван с плячката. Скърцали
колите от тежките товари, извивали се гърбовете на конете от грамадните денкове,
мучал подкараният селски добитък...
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***
Не след дълго в Порой умира Юрданка, по-малкото момиченце на доата
Пеца. Хванала го някаква лятна диария и докато разберат какво що, отишло си
детенцето. Момиченце за една хубост...
Майката, съсипана от всичко преживяно, решила да се върне с Цветанка пак
в Горна Джумая при българските си братя.
Така, татко остана отново сам в Порой.
***
Поплаках си много когато по „устния телеграф" стигнаха до мен всички тези
печални новини. С какво можех да помогна на скъпите на сърцето ми близки, освен
с болка да мисля за тях? И то от време на време. Когато умът ми не е зает с това,
което става около мен.
А ставаха много неща.
Георги предаде на Саздов списъка на нужната му стока. Последният обаче,
като го прегледал, намерил, че някои от стоките са в много малко количество и ги
поувеличил. Когато Георги почнал да смята, оказало се, че общата сума скокнала
на хиляда и петстотин лева!
- Някои артикули ще трябва да намалим, защото аз имам само осемстотин лева рекъл той на Саздов.
- Не бой се, че е повече - отвърнал последният. Аз съм разбрал вече какъв човек си.
ще дадеш колкото имаш, а за останалите ще ми подпишеш полица.
Опаковали всичко, разчистили си сметките и на изпроводяк, Саздов му
подарил рафтове за целия магазин. Рафтове, които ни бяха крайно необходими и за
които иначе трябваше да дадем много пари.
Забравих да кажа, че петнайсе дена след мене се роди и Катерина.
Момченце, Илия. Двете деца къпехме в едно корито, пеленките им перяхме заедно.
Заедно ги и кръстихме. Славейка, втората дъщеря на доата им стана кръстница и на
двете.
Та Катерина ми обеща, че докато подредим дюкяна, тя ще се грижи за
Юлия. Два дена ли ще бъде, три ли ще бъде, да не се притеснявам. Ще я кърми,
повива, всичко...
Бояджиите вече си отидоха от дюкяня, скована беше и здрава стълбичка за
галерията. Тя започваше с три стъпалца край стената, после извиваше за нагоре.
Между трите стъпала и началото на извивката се образуваше малко чардаче. На
него, зад тезгяха, щеше да расте и спи Юлия.
Стоката и рафтовете пристигнаха. Леле-е-е, наше ли беше всичко това?
Радвах се, но сърцето ми се свиваше от страх като си спомнех, че не мога още да
смятам. Как щях да помагам в дюкяна?
Саздов обещал на Георги да му даде и тезгях? И той подарък. Но бил
услужил е него на някакъв човек, когото беше предупредил вече да му го освободи,
понеже му трябвал. Така се снабдихме и с тезгях.
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Имахме нужда още от везни. Паланза им викахме по нас. От грамове. Обаче
имах обици за една лира и още няколко дребни жълтички. И тях Милка щеше да
смени, дано да стигнат...
Вечерта заподреждахме дюкяна. Почнахме да мием рафтовете - с голи ръце
плискахме водата! Ни кофа, ни парцал! Нищо нямахме! По едно време, ето ти ги
доата и бат'то пристигат и носят кофа, парцали, сапун, четка за дъски, пирони,
тесла, трион. Идеха на помощ, след като бат'то затворил сладкарницата.
И почнаха двамата мъже да наместват рафтовете. Единият дойде по-дълъг,
та мериха, резаха, чукаха. Но о наместиха'. Другият пък като че ли беше направен
по мярка. А го сложиха, а прилегна.
Гледах, гледах и не можех да повярвам на очите си. Ние ли щяхме да
продаваме в този дюкян?
Не помня до кога работихме тази първа вечер. Трамваите отдавна бяха
спрели. Като видя колко е уморен Георги, бат'то рече: „Хайде, стига толкова! Да си
отиваме вече!" Тръгнахме си пеш по безлюдните улици. Пътьом заедно решихме,
че надругия ден - а то беше вече утре - ще трябва да се преместиме ние тримата.
Значи, тази вечер ни беше последното пренощуване в гостоприемния дом на
„Кирил и Методий"...
***
Ами какво щяхме да „местиме" и „преместваме" като бяхме голи като
пушки? Нищо, абсолютно нищо си нямаме! И дрехите върху нас, и те на додини!
И пак Милка. Пак тази жена със златно сърце и широка ръка! За нас тя
сложи дюшек, юрган, възглавница, одеало и чаршафи, а за бебето, всичко
необходимо. Отделно пък скупчи тенджера, тиган, чинии, вилици, лъжици, нож.
Най-належащото за едно започващо от „а, б" бежанско домакинство. А в една
кърпа върза малко хляб, сол и глава лук, та да сме си отишли с късмета в новия
дом! Стегнахме багажа с Георги, а очите ни се мрежеха от сълзи. А-а да рукнат. От
умиление и радост...
Почнахме да се сбогуваме с цялото семейство и да изказваме хиляди
благодарности. А те, в душите ни бяха не хиляди, а милиони и неизказващи се със
слова...
Изпратиха ни, плиснаха ни вода - да ни върви по вода - и тръгнахме към
новото жилище...
***
Галерията беше доста широка. Колкото дюкяна. С прозорци на изток към
Витоша и на юг към Гладстон. Височината й беше около един метър и половина, та
който се качваше горе трябваше да се навежда. А от страни, до прозорците,
трегерни колони крепяха зданието. Ах, докато свикна, че трябва повече да се
навеждам, се си бях изпочупила главата!
В галерията имаше електрическо осветление, но нямаше нито кумин за
печка, нито вода и канал. Съвсем непригодено за живот. Но ние имахме вече свой
дом! СВОЙ!
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Хазаите ни живееха в двора зад магазина. Там бяха чешмата и клозета. Там
щяхме да точим вода и да ходим по нужда. Излизахме от дюкяна, завивахме по
„Гладстон" и влизахме в двора.
Долепени до стената на дюкяна имаше две стаи и кухня. Точно като за нас.
Но хазаинът ги даваше под наем за по седемдесет лева на месец. Къде можехме ние
да плащаме толкова. Не беше лъжица за нашата уста. Ние трябваше сега косъма на
две да цепим. Предстоеше ни голяма борба с нашите колеги, на които магазините
пращяха от стока.
***
Много лесно се „наредихме" в новото жилище. Постлахме дюшека на
единия край на дъските на галерията. До нас детето. На другия край подредих
съдовете и... готово!
В това време Георги бе почнал вече да подрежда стоката в дюкяна. Слезнах
и аз с Юлия. Тя беше вече на седем месеца и седеше. Подредих я на чардачето,
дадох й една кутийка да си играе и се захванах да помагам. Хем работим, хем
Георги ми обяснява. „Ако един артикул е 80 стотинки, 100 грама струват 8
стотинки, а 50 грама - 4 стотинки." А аз... бъкел не разбирам! Показва ми мерките
за олио, за газ. „Това е 1/2 литър, а това 200 грама." Тях вече ги запомних. • Той ме
учеше, подреждахме и бързахме. Утре трябваше да отворим и да започнем
продажбата, защото само наемът на дюкяна на ден излизаше 3 лева и 35 ст. Ами
другото?
Малката беше много кротичка. Както играла, така и гладничка заспала.
Припокрих я там на стълбата и продължихме. До полунощ беше всичко готово.
Хапнахме някой залък на крак, прибрахме детето и се качихме да спим. Първа нощ,
в първия наш дом софийски...
***
На другия ден, още със ставането, започнаха да се показват неудобствата и
да ме спъват.
Исках да направя попарка на малката, няма на какво. Нямам огън. За да
опера пеленките ми трябваше топла вода. Няма на какво да я сгрея.
Отиде Георги на млекарницата, взе четвърт млекце, надробих хлябче и
нахраних детето. После изпрах пеленките със студена вода, нямаше как!
Хазаинът беше казал, че не е съгласен да се простира пране на двора му.
Затова, отворих прозореца на галерията откъм улица Гладстон и вързах отвън
въженце. Там прострях пелените. Там от сега нататък щяха да съхнат дрехите и на
трима ни.
И решихме с Георги, че ще трябва да си купим едно котлонче с дървен
кюмур. Ще го разпалваме на улицата, ще го внасяме в дюкяна зад тесгяфа и ще си
топлим вода, ще си готвим. А щях да пера в мазето. В него нямаше канал. Той беше
отвън на улицата, на ъгъла пред дюкяна. Така, че мръсната вода трябваше да се
изнася от мазето и да се излива в този канал. Лице, ръце, чинии да си омием,
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всичко трябваше да е над съд и нечистата вода да се хвърля вън. Нямахме друг
избор.
Този ден, доата Милка пристигна още рано, рано. Най-голямата грижа на
всички беше аз да се науча да продавам. Та тя бе дошла да види как ще тръгне
работата.
Първият ни клиент влезна в дюкяна с гювеч в ръка. Носи месо на фурната и
иска четвърт ориз, който струва 65 стотинки. Георги мери ориза, а аз си мисля:
колко струва четвърт? Пак не ми е ясно. Клиентът даде 20 ст. и не иска ресто,
понеже прави сефте на новооткрит дюкян. Увери ни, че сефтето му било много
хубаво и ни пожела напредък в търговията.
Стоките, които най-много се харчеха бяха напълнени върху рафтовете,
преградени на долапчета. Над всяко долапче джамлия капак, през който се вижда
стоката. Капакът се отваря нагоре и се взима от продукта.
Георги реши да ми залепи от вътрешната страна на капака листче с цената
на продукта и колко струва 100 гр., 200 гр., 1/4, 1/2 кило, 3/4 и пр. Така направи на
капаците на повечето от стоките и по този начин твърде много се улесних. Дойде
мющерия и иска, например половин кило захар. Отворя капака на долапчето, за да
му дам и хоп! - прочета си: кило 1.35 - 1/2 кило - 68 ст. Заповядайте, моля. 68
стотинки. Чиста работа!
А и Милка идва около десет дни редовно, всеки ден от сутрин до вечер. И тя
и Георги най-после ме научиха какво е кила, грамове, левове, стотинки.
Поуспокоиха се всички, а най-много аз. Само като си мислех каква катастрофа
можех да направя с моето незнание, сън не ме хващаше!
Сега, за нас, най-важното беше да привлечем клиенти. Щерю правеше
всичко възможно да си прибере старите мющерии. Излизаше на улицата и понеже
го познаваха, подхващаше разговор с хората, канеше ги да влезнат и да видят новия
му дюкян, продавал каквото им е нужно, после ги изпровождаше до вратата,
пращаше поздрави и прочие. И поканите правеше не само пред неговия си дюкян,
ами идваше и до нашия! Чиновниците, които връщаха след работа откъм черквата
„Св. Крал", най-напред минаваха край него. Кой щеше да го отмине, за да дойде
при нас? А от горе на това имаше и слуга, та който накупеше повече неща, слугата
ги занасяше чак в къщи!
Ние обаче, бяхме подредили така, че макар стоката да ни бе малко, изглежда
много. Георги турна картонени подложки на долапчетата върху рафтовете, така че
да ги намали кое с половината, кое с три четвърти от височината им. Според
количеството на продукта, което имахме. И като го насипа после, през джамлъка се
гледаше пълно до горе. А пък долната част на рафтовете, до земята, беше
попълнена с качета. Тези качета бяха празни до половината, където Георги е
заковал дъски, на каквато височина иска, а отгоре слагаше стоката. В едни, разни
кафета: „Роле", „Сантос" и пр. В други сол, царевица и т.н. Нагоре по рафтовете
бяха наредени сардели, сахун „Сънлайт" и пр. Понеже нямахме много стока, по
останалите рафтове имаше с вкус подредени празни кутии.
Обиколиш ли с поглед дюкяна изглеждаше пълен със стока. Съвършена
измама! Пък и чистичко, хубавичко. А ние двамата, на пост. Като влезе клиент,
посрещаме го усмихнати, любезни и бързо го обслужваме, после: „Благодаря,
благодаря, довиждане, пак заповядайте!" и прочие...
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И така започна: дойде някой, като че ли му се хареса, и пак идваше. А и
нови купувачи взеха да влизат. Започна да се увеличава клиентелата. Днес колкото
е бил оборотът, утре станал повече. Понеже капиталът ни беше малък, почнаха
някои стоки да свършват. Георги си записваше какво трябва да се набавя и отиваше
да го докара. Но сега вече стана по-спокоен. Знаеше, че вече съм доста отракана и
можеше да ме остави да продавам сама.
***
Това, което беше сега на първо място в нашия живот и ни ръководеше във
всяко действие беше икономията.
Късничко вечер, като намалееше работата в дюкяна, Георги оставаше сам да
изпрати последния клиент и да подреди и да почисти.
Тогава едва се захващах за домашната работа. Купихме вече дървения
кюмур и котлончето. Запалвах го навънка на улицата и отивах в двора за вода.
После изхвърлях в канала нечистата вода от миенето на ръце през деня. А тя беше
винаги много, защото ние продавахме сирене и газ, кашкавал и кюмур, та трябваше
всеки път да се мием.
След това, ако се беше разгорял огъня, прибирах котлончето зад тезгяфа,
стоплях вода. Най-сетне слизах в мазето да пера. Като изперях, подавах на Георги
нечистата вода за да я изхвърли в канала, а аз се качвах в галерията да простра
прането на прозореца. И това беше всеки ден. Колко пъти пелените не можеха да
изсъхнат на въженцето. Особено през есента, когато почнеше да вали и да пада
мъгла. Тогава ги нареждах влажни на гърдите си. На голо, под дрехите. Цял търчех
насам, натам из дюкяна, усмихвах се на клиентите, обслужвах ги, а пелените се
изсушаваха от топлината на тялото ми...
За храна бяхме повечето на боб. А и от олието за боба, и от него намалявах.
Ако ядяхме боб, нямаше салата. Ако пък имаше салата, нямаше боб. Иначе бягаше
сметката...
До нас, на „Гладстон" имаше фурна. Старият прилепчанин дядо Никола
вадеше хляб - душа! по 10 стотинки. Но Георги отиваше в близките казарми,
където продаваха сух хляб по 5 ст. И за да не ходи всеки ден и да губи време,
купуваше повече, та да има за три-четири дни.
За закуска - сирене или маслини. Но пак под мера. Да не изядем повече от
предвиденото. Само бебето не беше подложено на режим и имаше привилегия.
Привилегията да яде прясно мляко.
Един млекар от софийско минаваше сутрин много рано да разнася мляко.
Пред дюкяна пък, на края на тротоара, бяхме си направили малка градинка. Георги
се уговори с млекаря да оставяме между цветята съдче и той да сипва сутрин в него
по четвърт млекце.
Въобще, гледахме домашните ни разноски да не надвишават 35-40 стотинки.
Само когато имаше голямо пране оставаха 45 ст.
Толкова икономисвахме, че когато Георги отиваше на покупки, не плащаше
на хамалин, а сам си носеше продуктите. Ако беше нещо по-голямо и тежко,
например чувал ситна захар или сандък с бучки захар, донасяше ги на два пъти...
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И все се окуражавахме, че това няма да е вечно, че на неволите ни ще дойде
край. Един път само да си стъпим на краката! Сега за нас най-важното беше да
можем да си покрием разноските по наема и храната.
***
Аз много добре виждах, че има и друго нещо от което можехме да направим
икономии. Не се и съмнявах, че и Георги се сещаше. И то прекрасно. Но той все
отбягваше да слага това „нещо" като разноска.
На Порой, ние произвеждахме тютюн и Георги беше свикнал много да
пуши. Пушеше от дете. Нали си нямаше майка да го следи и съветва. Почнал беше
и караше.
Като дойдохме в София, макар и слуга, който се храни най-мизерно, не
напускаше тютюна.
Един ден, като си говорехме това-онова около работата и проектирахме
разни неща го запитах:
- Щом сме се впрегнали здравата да икономисваме, мога ле да кажа и ас нещо?
- Арно. Кажи! рече той. Разбра веднага за какво ще говоря. Познах по това, че не
рече: „кажи, Марие!"
- Както що виждаш, залако си делиме оф устата за икономия. Та дори и залако на
малката. А ти секи ден арчиш 25 ст. пакет тютюн, 5 ст. кибрит и 5 ст. цигареви
книжки. Сичко 35 ст. Колко храната ни! Оти не се откажеш от тютюно?
Георги мисли, мисли па каза: „Ке се откажа!" Скъса пакета и го хвърли.
Ама да кажеш нещо е едно, а да го направиш - съвсем друго! А той, човека,
уж се отказал. И аз си мисля: „Отървахме се най-после от таа проклетия!"
Усущам го пак пропушил. Скришно от мен. Но нали пушачът оставя следи.
Пепел. Намирам аз на един половин килиграмов плосък грам пепел. Изтърсил си
цигарата, ама не се сетил да махне пепелта. Види се Георги се е улисал с клиент и
забравил да изтрие „следата".
Че като се ядосах, като кипнах, като ме хванаха бесовете... „Ас ке ядам сух
ляп и фасул! Забравила сам веке що е месо! Що е да си апнеш топал ляп сас
сиренце колко ти душа иска! На детето не смеам да му даам бисквитка! Мачам се
като грешен дявол да пера, да суша! А ти, за кеф обращаш секи ден по 35 стотинки
на пушек! Или ке оставиш пушенето, или не ке праа икономия! Ке се види до каде
ке стигнеме!"
Поразменихме си още по няколко „любезни" приказки...
Георги много се засегна от моите думи. А той беше волев, много волев
човек. И рече:
- Ас не сакам с теб да си имам кавги заради тютюна. Махам го!
- Ке видиме! - казах само аз.
- Ке видиме! - повтори и той.
И действително се отказа. Когато, по-късно, отиде войник през голямата,
Световната война все си мислех, че ще пропуши. Нали на войниците им дават и
тютюн. Но той си сменял дажбата със селяните и си взимал къде масълце, къде
яйца, медец. Похапвал си допълнително, та като си дойде, даже се беше пооправил.
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***
Карахме така, е този начин на живот, около месец, месец и половина. Нито
се бяхме мерили на килограми, нито се бяхме погледнали в огледало да видиме
като как изглеждаме.
Доата Милка често ни наобикаляше. И все ни носеше нещичко за похапване.
та сега като дойде, донесе баница. Още топла, топла. Подаде парченце и на Юлето.
А тя яде ли яде, сладко сладко. Доата й казва: „Ха така, на тет'та! Искаш ли още?"
Детето си върти главичката. Иска. - Миличкото! И то е отслабнало! Раняйте се бре,
Георги! Почнайте по-убавичко да се ранете! Хептен сте се смъкнали! Немойте така.
Ке си фанете некоя болест.
- Почнахме, доде, почнахме. Даже и месо почнахме да ядеме. Завчера купих
половин кило. С Бога напред, надяваме се на по-добар живот, отвърна й Георги.
***
Така и стана. Мющериите ни се увеличаваха. Купи ли някой нещо от нас,
друг го хареса и пита:
- От къде купи това хубаво сирене? - например.
- От бежанците.
И хората пращат децата си или слугинята със заръката да купуват от
„бежанците". Почнаха всички семейства наоколо да пазаруват от „бежанците". И
само от „бежанците".
Почувства се и в дюкяна, че стоката се е поувеличила. Започнахме да
поотделяме на страна по някой лев и за борча ни към Саздов.
***
Един ден решихме с Георги, че дюкянът ни трябва да има и фирма. Щерю
сложил над неговия си „Надежда". На Витошка 53, Христо Маринов има
„Дунавски лебед" над своя. Каква да бъде фирмата на нашия? И двамата много
искахме да бъде „Порой". Да ни напомня всеки път за родното ни село оттатък
Беласица. Колко много неща говореше тази дума на сърцата ни! Колко спомени
будеше тя в нас! Скъпи, незабравими и тъжни.
Но бат'то Мита имаше сладкарница „Порой". Дали щеше да е приятно на
додини и нашата бакалница да се казва така? По-късно разбрахме от тях, че нямали
съвсем нищо против. Какво от това, че различни магазини, на противоположни
места в града ще носят същото име? Още повече, че собствениците им са брат и
сестра.
Както и да е. Мислихме, мислихме и измислихме. „Бистра вода"! Пак ще
има нещо общо с пороя, само че нашата вода е „бистра", а пък като се завтечеше
пороят от Беласица, съвсем не беше „бистър".
Поръча Георги фирмата при един добър фирмописец. Той я написа бързо и
хубаво. Като я окачихме дюкянът придоби съвсем друг вид. Като че искаше да
каже: „Внимавайте! Аз не съм вече безименната бакалничка на ъгъла, а колониален
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магазин „Бистра вода". При мен всичко е добро - качествено и чисто като бистра
вода".
И сега клиентите ни, като си препоръчваха дюкяна ни един на друг казваха:
„При бежанците" или „При „Бистра вода".
***
Имахме клиенти, които си купуваха наведнъж по много продукти и в голямо
количество. Някои от тях си ги отнасяха сами в къщи. Но имаше и такива, които
искаха да им се занесат у дома. Повечето от купувачите бяха жени. Турнала шапка
с воалетка. Как една такава дама ще носи метла или шишета с олио и видело?! Иска
да й се носят. Ние нямахме слуга. А бяхме принудени да удовлетворяваме
желанието на такива клиенти. И тъй като Георги работеше и смяташе по-бързо от
мен, носачът бях аз.
Никога няма да забравя какво ми се случи веднаж.
Беше съботен ден в началото на месеца. Чиновниците си бяха получили
заплатите и в магазина имаше повече клиенти, които правеха големи покупки.
Един мъж и една жена, млади хора, си накупиха доста много продукти. На
края казаха, че имат нужда и от едно тенеке газ. Попитаха дали има кой ада им го
донесе. В противен случай, няма да го купят. Попита ги Георги къде живеят и те му
казаха името на някаква улица. Обясниха, че се намирала зад черквата „Св.
Георги". Ние не познавахме още нито махалата, нито улиците.
Погледна ме моят Георги да види какво ще кажа. Аз кимнах с глава съгласна.
Платиха си хората газта и аз взех тенекето на рамо. Тръгнахме. Те напред, аз
подир тях.
Вървяхме що вървяхме, минахме черквата, а те не спират. Заболя ме рамото.
Свалих тенекето и го преместих на другото. И пак по тях. А мъжът и жената си
приказват нещо, смеят се, вървят си бързо и хич даже и не се обръщат. Капнах.
Едва ходех вече, преплитах краката. Смених пак рамото. Плувнах в пот. И пак по
тях... Ха бре, де бре, тук там, та чак до Александровската болница!
Като се върнах, разправих на Георги до къде съм носила тенекето. А той:
- Ай, гявол да го земе! Още едноч нема да се фащаме такви тяжести да влачиш!
Но тежестите се увеличаваха. Защото някои клиенти, като си получеха
заплатата, идваха със списък да си напазаруват за цял месец от „Бистра вода". И,
разбира се, желаеха покупките да им се занесат в къщи. Но Георги нареждаше
продуктите в сандък, вземаше адреса и като попреминеше работата в дюкяна,
занасяше им го той. Останах носач на по-леките неща, като дини, плодове и други
хранителни стоки.
***
Работата в магазина ни се разрастваше и Георги трябваше всеки ден да ходи
на пазар за стока. Оставах сама с клиентите и Юличка, а тя започна да се храни понередовно. Като съм поизпратила мющериите, взема да я накърмя. Тъкмо
закусваше и ето че влиза клиент. Откъсвам я от гърдата, слагам я на чардачето, тя
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се разплаква че не може да сучи, а млекото ми тече по дрехите. Детето плаче, аз
продавам. Клиентът пита защо плаче бебето, но аз се правя на спокойна и си давам
вид, че няма нищо особено. Разбира се, не казвам истинската причина, за да не
поставя в неудобно положение купувача. Какво ми е виновен той? Това е
бакалница и клиентът идва да пазарува. Не е длъжен да се съобразява с времето за
кърмене на моето бебе. Понякога, някоя милостива жена минава зад тезгяфа да
залъже детето. Но то беше неутешимо...
***
Сега вече Георги престана да носи стоката от пазара на гръб. Тя стана
повече и превозът ставаше с кола. А и в къщи се поотпуснахме. Купихме си примус
с газ марка „Жувел". Наредихме като креват празни сандъци от захар. Върху тях
сложихме дюшека и останалия покривач. Нямаше вече да спим на земята.
Георги имаше нужда от балтон. Отиде на Бит пазар и си купи един за 13
лева.
С наближаването на Великден, работата още повече се увеличи. Георги
беше набавил всякаква стока: яйца, бои, мая, брашно и пр. От качествено, покачествено. И хората не желаеха другаде да пазаруват, а само от нас.
Няколко дни преди празника, един клиент предложи на Георги да му
продаде за 20 лева двоен, железен креват със сламеник. Съгласих се. Човекът
донесе кревата и сламеника и двамата мъже ги качиха на галерията.
Продължаваме работата си в дюкяна, а на мен мисълта ми беше през цялото
време горе при железния креват. Къде ще го сложим? С какво ще го постеля? Как
ли ще изглежда?
Едва дочаках да затворим, та да се качим горе. Сваляме сандъците в мазето
и слагаме кревата. Подредихме го. А той широк, широк, хубав! „Марие, и тримата
ке можеме да спиеме!". Така и стана. Мен ме няма от радост.
Сутринта като се събуди детето побързах да оправя новото ни легло. Найотгоре го застлах с одеалото на доата. погледнах кревата от страна. Леле, галерията
светна! Хубост!
Слезнах да продавам, а нещо все ме тегли нагоре. И щом намеря удобен
случай, подкача се на стълбичката, повдигна капака и погледът ми право там, в
ъгъла, към кревата. Ох, красиво! Не мога да се нарадвам. Няма вече спане по
дъските, няма вече на сандъци, ами на к-р-е-в-а-т!
Така, честичко се подкачвах по стълбичката и сърцето ми се изпълваше с
доволство. Най-после нашият труд почваше да се възнаграждава!
Страшно нещо е бежанството, големи са неволите му. За живот има нужда
от всичко: дрехи, завивки, легло, съдове... А те така мъчно се придобиват, когато си
бежанец! Изкоренено дърво, което не винаги успява да се прихване на новото си
място...
***
Георги беше сковал дървено сандъче с капак, прикрепен с панти от гьонче.
В него си слагахме хляба. Сандъчето стоеше под тезгяха. За трапезка ни служеше
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друго мъничко, подвижно сандъче. Имахме си и две ниски, груби столчета, които
пак той си беше измайсторил. Всичко това ни беше трапезарийката.
Хранехме се зад тезгяха. Тогава не се работеше по часове, та магазинът ни
беше отворен цял ден. Храненето ни често ставаше с прекъсване. Като кърменето
на Юлето. Точно сме почнали да ядеме, дойде клиент. Рипвахме да го обслужим,
като си излезе, пак продължим. Ял-недоял. Но нямаше как...
***
Почна да не ми стига времето и за домашната работа. Капнала цял ден на
крак из дюкяна, налагаше се да върша всичко само нощно време, като изпратим
клиентите. Единият почиства и подрежда магазина, другият готви, мие, пере. И
току виж времето минало и отдавна прехвърлило полунощ. А сутрин трябваше пак
да се става рано. По някога, особено срещу празник, едва ни се събираше по тричетири часа сън. В неделя, хората тръгнали на разходка или на черква, а аз бях
принудена да пера голямо пране.
За да ме облекчи поне от него, Георги се спазари с една селянка от Горна
баня да идва да ни взима дрехите и там да ги пере. Но се яви друга спънка. В петък,
когато дойде селянката за първи път да донесе изпраните дрехи ида вземе
мръсните, се оказа че не можем да й ги дадем, защото нямаше с какво да се
преоблечем. Изпратихме я да се върне празна, като обещахме до следващия петък
да разрешим въпроса. А пък Георги отиде на Бит пазар и набави нужното. Така
оправихме работата...
***
Дойде и първият Великден далеч от родния край. Далеч от тези, които ни
бяха най-скъпи на сърцето. На Георги баща, на мен майка.
Купихме си месце, боядисахме си и няколко яйца. Набавихме даже и малко
ракия, като ни дойде някой от възрастните роднини избягали в София, да има с
какво да се отсрамим.
Преди празника, отидох на пазара да купя няколко кафени чашки за ракията,
чаши за вода и една табличка. Това беше чисто женска работа.
По нас, на Коледа и Великден обедът ставаше по-рано. Та и ние сега, като се
нахранихме рано, почнахме да се стягаме да отидем на гости. Като по-млади, ние
трябваше да посетим на първия ден и додини и чиковците. За да им отвориме път
те пък да ни дойдат у дома на втория ден на празника. Както вече казах, чиковците
не бяха в училището, а живееха в Ючбунар. Взели си бяха квартира в една
схлупена къщичка, изградена направо на земята, влажна и с малки прозорчета. За
нещо по-хубаво можеха само да мечтаят.
За да се приготвим за излизане, трябваше първо да се прегледат горните ни
дрехи. Нямахме гардероб и те стояха в едно сандъче където се бяха поизмачкали,
макар и да ги бях наредила грижливо.
Хазяите виждаха, че нямаме някаква покъщнина и ми бяха казали да си
поискам от тях това, от което имах нужда. До този ден никога нищо не бях
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хоискала. Срам ме беше. С какво по-напред да ми услужат хората, като ние имахме
само тенджера, тиган и три-четири паници?
Този път, обаче, се пресрамих и поисках от хазайката да ми даде ютия. Да
поогладя дрехите, щом ще ходим на гости.
Доата не само ми беше дала носени дрехи от нея и Катерина, ами беше ми
купила и вълнен плат за костюм, тъмносин шевиот. Аз се противях, не исках да го
приема. Малко ли правеха за нас!? Та ще ми купуват и скъпи горни дрехи! Ала
Милка каза, че това ни е сватбеният им подарък, който те не са могли да ни
направят, когато се венчахме с Георги. Ами нали пък те не бяха получили моите
дарове! Ясно ми беше, че във великодушието си, додини искаха да ме зарадват с
нещо новичко, хубаво. Млада бях, а нищо си нямах. И намерили повод да ми
направят подарък, без да засегнат честолюбието ми.
Яна се зае с ушиването на костюма. Взе ми мерките, смята, крои, трапосва..
„Ха сега, учинайке, така се завърти! Ха, изправи се! Дигни ръката!" Боде е
карфичка, ши и ми уши прекрасен костюм! Златни ръце имаше това момиче.
Каквото пипнеше, като излято го докарваше!
Та, имам си значи хубав, нов костюм. Изгладих го, изгладих и дрешките на
малката. Сега идваше ред на Георги. Положението е неговите единствени горни
дрехи беше направо печално. Поизчистих ги, поизкърпих ги, поизгладих ги. „Старо
кърпи, конци хаби", казваше майка. А дрехите, бяха доста износени и преправяни
от бат'то Мита, не му бяха и по мярка. Върху него стояха направо грозно. Гледах
го, гледах, въртях го насам, на там... Не го харесвах с тези жалки дрехи до моя нов,
тъмносин костюм! И решихме: той непременно ще трябва да бъде с балтон.
Стегнах малката, стегнахме се и ние и излязохме на улицата. А на вън, уж пролет,
пък горещо-о, като че беше посред лято!
Вървим ние и носим детето ту единия, ту другия. Сменяме се. Доста път
имаше. Поглеждам от време на време към Георги и си мисля: „Леле, как ще търпи
този балтон!" А той, изглежда схвана мисълта ми, погледна ме и пита:
- Ти, Марие, какво искаш да е времето?
- Топло. А ти?
- Студено.
И прихнахме да се смеем...
Тъй или иначе, направихме си посещенията и поканихме роднините да
дойдат сега пък те у дома.
На Втория ден на Великден, след черква, пристигнаха чиковците, доата
Милка и бат'то Мита. Чукнаха на ролетката на дюкяна, отворихме им. Изкачиха се
по стълбичката в галерията, наведоха глави да не ги ударят в тавана. Поканихме ги
да насядат по кревата, на нашите две малки столчета. Само на Милка предложихме
единствения свестен стол, който имахме. Купили го бяхме за магазина. Когато
някой клиент беше уморен и имаше да чака, да седне и почине докато си направи
покупките.
Гостите ни се разположиха кой както може, без никакво стеснение. И без
придирване, защото всички вряхме в един казан. С изключение на додини, разбира
се. Но те най-много ни влизаха в положението.
Черпихме се като за Великден, та даже поръчахме в кафенето да донесат
кафе за гостите. Така както черпехме в Порой за големи празници.
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След обеда пък, дойдоха чичите с по-малките деца. Празникът мина на
гости и с гости. И с възпоменания за прекрасния ни живот оттатък Беласица.
Живот, който нямаше никога да се върне...
***
На третия ден на Великден, Вида замина за Македония, за Порой с етърва си
Сирма.
Тя беше решила да си отиде у дома, да прегледа какво е останало и ако има
нещо, да си го донесе. Ако може, разбира се. Като всички бежанци и тя имаше
нужда от покъщнина, дрехи и пари. Освен това и Милка и Георги настояваха на
всека цена да доведе татко, който беше останал съвсем сам.
Бяхме се научили, че скритият ми багаж не е намерен и Милка заръчала на
Вида, каквото прави да прави, да гледа да ни го донесе.
И зачакахме завръщането на доата Вида...
***
Юлето вече не щеше да седи на чардачето. Изправяше се. И за да не падне,
преграждахме я отпред и отзад с по една дъска. Като изкара осмия месец, почнахме
да я пускаме из дюкяна. Интересно й беше да се движи около качетата, подпираше
се на тях с ръчички, местеше несигурно и бавно крачета и шареше нагоре надолу.
Един ден баща й седнал на едно малко столче на края на дюкяна, държи на
коленете си и я милва. Подпира си брадата до личицето на детето, гъделичка го с
нея. А то си навежда главичката на страна и, види се, не му е приятно. Стоях до
тезгяха и наблюдавах какво става, по едно време, Юлето се смъкна от коляното на
баща си и застана на пода. Направих знак на баща й да кротува. Страхувайки се, че
баща й пак ще я боцка с брадата си, тя се втурна към мен за да избегне опасноста.
ние двамата се слисахме. Прегърнах детето. „Браво, Юли, браво! Ти вече ходиш!
Хареса й се. Горда и щастлива, слезне от мен и отиде при баща си. после пак дойде
при мен. Ние, разбира се, много се радвахме. Така Юлия проходи на деветия месец.
***
Вида си дойде без татко. Разказа ни, че свекърът ми я посрещнал, поплакал
си за челяд, дом и разправил за теглото от гърците. Как са ограбили складове,
яхъри, покъщнина. И така, и онака го молила Вида да си дойде с нея при нас, но
той отказал. Смятал, че може да се махнат гърците, та като се върнем в Порой,
къщата да бъдела отворена.
Казал й, радостен, че грабителите не са могли да намерят моя багаж и че той
си стои цял, целеничък в скривалището. Та ако може и иска, да ни донесе от него.
Вида му отговорила, че ще гледа каквото има, всичко да откара. Нищо, че
митото било извънредно голямо. После тя изпразнила дюшеци и възглавници,
напълнила чеиза ми в сандъци. Опаковали ги и готово!
След това отишли със Сирма в тяхната си къща, та като знаели къде им
седят парите, дано намерят нещо. Но уви - от тях нямало и помен. Грабежите се
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нижели един след друг. Днес едни шайки минавали, прибирали каквото намерят.
Утре идвали други, тарашували и пак прибирали. Все имало какво да отмъкнат. И
кой знае как, намерили им и скритите пари. Те не били много, но все пак били
пари...
Доата Вида отново се върнала при татко, белким го склони да тръгне с нея.
Той обаче решително отказал. На тръгване дал на Вида шестнадесет лири да донесе
на Георги. Едва това можал да опази от несметното си някога богатство. От пълния
сандък жълтици, които му носех в престилката си, за да ги брои. Гърците бяха
оплячкосали всичко...
- Ами на Пеца? - рекла му Вида.
- На ния й дадох кога беше тука. тия са за Георги. Ама гляй да не ти ги найдат на
границ'та, оти да ги обявиш и да не ги обявиш, сичко прибират.
Не знам какво е правила, какво е струвала Вида, ала тя донесе не само
всичкия ни багаж, но и парите на Георги.
Нали преди да се омъжи за нея говореха в Порой, че е „мъжка мома". Сега
пък излезе „мъжка жена"!
***
Мъка ни беше за татко, че не е пожелал да дойде при нас. Мъка ни беше
като си представяхме колко му е тежко, като гледа безпомощен как всичко се
разграбва около него. Как се руши това, което цял живот е градил. Как от имота и
парите, които бе печелил с такъв труд не бе останало вече почти нищо. Само една
оголяла къща.
Мъка ни беше за този стар баща, който бе загубил всички и всичко. И
живееше самотен далеч от нас, крепен единствено от надеждата, че събитията ще
вземат друг обрат и ние ще се върнем. За да има къде... Той да е там да ни отвори
вратата, да ни посрещне, както ни я отвори и ни изпрати преди една година. Със
сетни сили пазеше останалото, само за нас, неговата прокудена челяд...
Доата Вида бе видяла и майка. Преживявали едва, едва с Илия. С какво и
как, нищо не й казала. Горда и твърда жена беше майка. Познавам си я. Ще умре от
глад, но няма да се оплаче, да изпроси. Аджиристьовска снаха, тя бе заприличала
напълно на този стар и уважаван род.
Майка казала още, че на няколко пъти е получавала хабер от бат'то Мицо от
Джумая. Настоявал да отиде с Илия при него. Последния път, даже дошъл човек
нарочно натоварен да ги отведе. Но тя отказала. Твърдо решила да остане в Порой,
па каквото Бог даде...
... Старите дървета мъчно се изскубват от пръста, в която са израстнали.
Корените им са дълбоко и здраво вплетени в сърцето на родната земя...
***
Мъка ни беше за татко и майка.
Но мъката си е мъка, а животът си е живот. От една страна жалиш, от друга
се радваш. Така и ние двамата с Георги. Радвахме се, че ще можем да се
поотпуснем кой с облекло, кой с друго, па и с пари.
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Още с пристигането на багажа ни, реших да освободя на Милка завивките.
Там, на Порой, дюшеците и възглавниците ни бяха пълни с памук, а сега, тук ги
напълнихме със слама. Но какво значение има това, щом си имаме вече наши си,
собствени дюшеци и възглавници? Имахме си всичко: и юргани, и чаршафи и
килими. И какво ли не? Целия ми чеиз!-Работила го беше майка и го беше
благословила: „Чедо-о, толко имам толко праа. Аирлия да ти е сичко! Со здраве да
го кердосаш и со живот!" Благословията й се бе сбъднала. Всичко бе разграбено,
само моята прикя бе оцеляла.
... Разгъвах нещата едно по едно, гледах ги и спомените нахлуваха в главата
ми. Ето, тези шарки на чергите заедно с майка гласихме. Пъстри са като поляните
на „Петте явора" през пролет. Мораво, жълто, зелено, червено, като цветята и
тревата и кафяво като там където земята е на усойно и още не се е раззеленила. А
модела за тези две прибирани черги Тасуда го измисли: червени фигури като птици
на тъмносиня основа. Тя ми беше шила и кенетата на някои кошули. Тези фусти
пък си бях бродирала аз, пак по модел измислен от Тасуда. Но всичко беше прела и
тъкала майка. С нейните две ръце, които знаеха покой само в кратките часове на
съня. Какво ли става с тебе, майко? Дали ще те видя отново?
***
Развредних се аз. Опрах каквото трябваше да се опере, изгладих, купихме си
ютия с дървени въглища, чаршафосах и опаковах цялия багаж на Милка. А пък в
отделна бохча сложих сватбените дарове, които додини не бяха получили. Към тях
прибавих една хубава бяла фуста, цялата бродирана и една вълнена престилка, пак
бродирана. Вързах бохчата и готово! Георги намери от някъде зарзаватчийска
количка, натовари всичко и, хайде, в додини! Ох, още един товар ми падна от
гърба!
Сега вече и ще се облечем. В по-ново и по-хубаво.
Вида не бе намерила за нужно да влачи селските дрехи на Георги. Но му
беше донесла сватбения костюм, френкските дрехи. Към тях и пардесюто, което
той бе сложил само един път. Всичко беше официално и качествено. Така че, той
беше готов за по-важни случаи. И за всеки ден имаше. Имаше и долни дрехи, и
чорапи имаше. Щях да му скроя ризи от моите рокли, някои от които бяха от
зефир. Щях да ги направя с отворени яки, та да му бъдат удобни за работа. Имахме
и престилки за продажба в дюкяна. Те бяха здрави, от памучни тъкани, сантрач,
Така им казвахме. Нещо като сегашния док.
Стана дума за моите рокли. Те бяха около тридесет и Вида ми ги беше
донесла всичките. Имаше и за ризи на Георги, и за роклички на Юлето, и за мен.
Но аз исках да си ги поправя по тогавашната мода. Милка намери шивачка, а аз
почнах да разпарям. Най-напред булчинската рокля и една тъмночервена от вълнен
плат. Те щяха да ми бъдат за празник. А пък други две от бархет (фавела) и една от
басма, за всеки ден, за работа.
Така, полека лека, всичко около завивките и облеклото ни почна да се
подрежда.
Но започваше зима. Почна да духа, да вали, сняг да прехвърча. Горе в
галерията нямаше комин, нямаше как да се отопляваме. Отвън на въженцето,
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дрехите не можеха да съхнат, а малката още се напикаваше и Юлето премръзваше.
Ръчичките и крачетата й бяха ледени и още повече пикаеше. Чудехме се какво да
правим. Започнахме да качваме мангала горе. Хем въздухът да се позатопли, хем да
сушим детските дрешки. Почнах да правя това всеки ден. Разбира се, гледах
мангалът да е попрегорял и тогава го отнасях горе.
Но един ден, както привършвах това-онова из галерията, Юлето тупна
изведнъж на дъските и затвори очички. Аз изпищях, баща й изтича отдолу, грабна я
и я отнесе вън на снега. Започна да й разтрива слепоочията, челцето, лицето със
сняг. „Отровила се е от кюмура. И ако не си била там, щехме да га загубиме", рече
Георги.
Посвести се детето, прибрахме го в дюкяна. Махнахме мангала отгоре,
провретрихме хубаво. И не смеехме повече да го качваме. Започна пак сушенето на
дрехите зад тезгяха.
***
Георги разтури лирите от татко и изплати всичко, каквото имаше да дава на
Саздов. И друг товар ни се смъкна от гърба. Останаха му още малко пари, та с тях
купи стока по на едро. Например, варел маслинен зехтин, чувал кафе и пр.
***
А междувременно, май щяхме да имаме и второ дете. Леле, майчице, ами
сега? Всичко ми минаваше през ума, но не и това. Закъде бяхме с едното дете, сега
и второ?
Изтичах аз при доата Милка, да ме посъветва как да се отърва по някакъв
начин. А тя ми забрани изрично да правя каквото и да било. Подплаши ме, че щяла
съм да умра и да си оставя мъжа и детето. Върнах се у дома. Какво да правя? Не го
исках това дете! По никакъв начин!
Чула бях да разправят, че някоя си дигнала тежко и пометнала. И почнах да
дигам разни тяжести. Но скришно от Георги, защото щеше да ми се кара. Веднъж
премествах сандък със захар, после дигах тенеке с газ, по-после се напъвах та
влачех по дъските на дюкяна чувал с фасул. Не ще и не ще. Вкопчило се беше в
мен това дете и не мърдаше. Що плач съм изплакала, що кървави сълзи съм ронила
аз си знам!
Най-после видях, че нищо не става, пък и не ми се умираше. Да си оставя
Георги и Юлето!
...Сега, когато се връщам мислено в онези трудни бежански години си
казвам: „Добре, че не съм знаела някоя от тези дяволии, които младите познават
днес. При тежките условия на живот, по никакъв начин нямаше да искам деца.
Годините щяха да се изтъркалят, ние щяхме да се подредим. Но когато щяхме да ги
искаме, нямаше да можем да ги имаме. Щяхме да останем без деца".
А аз родих пет. На края вече се изхитрих, та последните две махнах с
акушерка. Научиха ме жените, които идваха да си пазаруват от „бежанката". От
тези пет деца, три ми останаха живи. След второто, в разстояние на пет годни ми
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умряха едно подир друго две. Все поотгледанки. Исках обаче да си имаме три деца.
Материално бяхме вече малко по-добре. Така дойде петото.
Животът ми протече с много премеждия, с печалби и загуби, с богатство и с
празни ръце. Но най-голямото и истинско богатство, което ми остана, това са моите
три деца...
***
Примирихме се и двамата с Георги и почнахме да мислим и да решаваме кое
ще бъде по-добре при новото положение. Да вземем слуга в дюкяна, пък аз да се
разправям горе е децата, или да вземем момиче за децата та аз да съм повече долу в
магазина? Второто ни се видя по-приемливо. Страх ни беше чужд човек да бърка в
касата.
И така, цанихме едно слугинче от Самоковско. Наредихме му легло при нас
в галерията. И си помислихме, че въпросът е вече разрешен.
Минаха два-три месеца и един ден бащата на момичето дойде да го
наобиколи. Като ме видя, разбра, че ще имаме бебе и каза, че ще си отведе детето
на село. Поиска си сметката, платихме му, взе си момичето и си отиде. Ами сега?
Георги ме зауспокоява: „Ним се ядосувай, Марие, нека е здраве! После ке му
търсеме колая!"
***
Юличка растеше слабичка, но жилава и приказлива. Като идваха доата или
бат'то, все носеха нещо да си хапне. А тя, като им се хвърли в ръцете, като
запърпори: "Виж, тетинчо, туй! Виж, тете, онуй." А те се радват ли радват. Бат'то
Мита я наричаше "баба Кера", защото всичко знаела и всичко говорела.
- Бабо Керо, а познай що съм ти донесъл!
- Ами, от тези пастички дето клемчето се яде с плъстче.
- И още?
- И бонбонки дето много се смучат!
И четирите деца на додини много обичаха Юлето. Ала най-голяма слабост
към нея имаше Ружа, третата им дъщеря. Яна и Славейка бяха вече госпожици и не
им идеше да играят с дете. Но Ружа беше на 8-9 години и нямаше по-голяма радост
за нея от тази да се занимава с Юлето. Да я мие, облича, реше, да я гласи като
кукла. Да я води на разходка по "Витошка". А пък малката като видеше лелите си
Ружка, Яна и Славейка забравяше се от радост.
***
Когато си бях на Порой, много пеех. Още като момиче бащината ми къща
винаги се огласяше от песни. Пееха всички. И майка и сестрите ми. Разправяла съм
вече за необикновения глас на Доста.
Като се взехме с Георги и като се попресрамих в новия ми дом, пак
продължих да си пея. Приятно ми беше, колкото и да съм уморена от работата по
нивите, да си пусна гласа в нашата си стая.
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Но след загубата на бат'то Стоян и всички събития които последваха, като
че ли онемях. Война, бягане, бежанство... Не ми беше до песни.
С течение на времето обаче, в мен пак почна да се събужда желание да пея.
И то така нарастна, че чувствах вече нужда на всяка цена да пусна глас. Просто
напираше в мен.
И почнах. След затварянето на дюкяна и след вечерята зад тезгяха. Още не
прибрала яденето, както си седиме двамата с Георги на столчетата в нашата
"трапезарийка", и аз подхвана някоя нашенска си, поройска. Аз пея, той ми
приглася. Държи ми исо. Пеем си така заедно. Връщаме се мислено на хорото на
„Ваково", на люлките на „Петте явора", към „Тумбата". Връщахме се към
надпяванията и провикванията по нивите, към буйните хора по Ивановден, към
всичко, което правеше живота ни щастлив там, в родния край, в Порой...
Ай да се чинем, Яно море,
Вяра и клетва.
Яно, ягне, море, Вяра и клетва.
Ни да се ожениш, Яно, море
Ни да се ожена.
Яно, ягне море, ни да се ожена.
Ас ке си ида, Яно, море
На чужда чужбина
.....
Там ке си седа, Яно, море
До три ми години.
.....
Ке си спечеля, Яно, море
До три ми иляди.
.....
Една иляда, Яно, море
Конче ке си купа.
.....
Втора иляда, Яно,
море Каща ке направа.
.....
Трета иляда, Яно, море
Сватба ке направа.
Яно, ягне, мари, тебе да те зема!
После подхванем за Митре младото терзийче, дето кроил и шил на Стана
бяла саия и шарена антерия. Както кроил, тежка дремка го налегнала и за да не
заспи, станал да се прошета до Станини равни двори. Стана ги метяла и дребни
сълзи ронела, защото снощи са я дали на друг. Митре й казва да върне „нишано" на
другия, защото той, Митре, ще даде повече жълти фролини.
...Песните следваха една след друга, като спомените които събуждаха.
Унесени, често не усещахме, че ноща се е преполовила...
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По едно време почувствах неудобство да пеем така късно, нощно време.
Нали до нас, зад стената е стая. Там живеят и спят хора. Вярно, ние не пеем високо,
но сигурно пак се чува. До сега не са чукнали на стената да мълчим, но защо трябва
да чукнат, та да млъкнем? И реших, че трябва да млъкна.
Но жаждата за пеене не ме напускаше, къде? През деня клиенти в дюкяна,
невъзможно. Вечер - съседи зад стената - пак невъзможно. Какво да правя?
Измислих. След вечеря, слизах в мазето да пера. Ето къде мога да си пея
колкото ми душа иска, без да безпокоя който и да било! И си пеех. Като слезне
Георги да вземе мръсната вода за да я излее в канала, заседне при мен и
продължаваме двамата...
***
Намислих да си поукрася галерията. Може да е ниска, неудобна, но ще си я
направя приятна за окото. Нали ми е дом. Ще ушия пердета на прозорците. В
багажа, който ми дойде има от какво. Да не забравя да кажа, че Георги купи от Бит
пазар ръчна машина „Сингер". Е , не беше кой знае каква, стара, поолющена.
Нямаше даже дръвче на дръжката, та провирах пирон през дупката за да върти
колелото. Но вършеше работа и Яна ме научи да шия. Нали щях да преправям
много дрехи, няма да давам всичко на шивачка, я.
Споменах вече, че у дома, на Порой, се занимавахме с бубарство. Като се
завиеха пашкулите, майка отделяше по някоя ока за домашна употреба. Срещу
заплащане ги даваше да се източат от ханъмите, които бяха големи майсторки на
тази работа. Понеже имаше три момичета, още когато е приготовлявала чеиза на
Тасуда, се погрижила като тъче да изтъче и на трите наведнъж. Защото това
копринено платно е много тънко, финно и мъчно се работи. Основата му е от „100
парчи". Така се нарича преждата по тънкост. Тази основа е прошарена с тире
(финни памучни конци) за да изпъкват нишките-шарки. А пък вътъкът е чист
копринен. И се получава платно, тънко като паяжина. От тази красива и здрава
тъкан, майка ми беше приготвила два чаршафа, покривки (месали) и отделно бе
оставила доста метри неушито. Да си направя блузки когато си поискам.
Но аз реших всичко да направя за пердета. Нямахме си до сега, а бяхме
закнижили стъклата. Прозорците ни бяха много. И откъм „Витошка" и от към
„Гластон". Но и плат имах много.
Разтурих чаршафите, мерих, мислих, кроих, ших, издокарах ги. Тази работа
вършех, разбира, все вечер, след затварянето на дюкяна.
***
Георги си беше взел мярката на височината на галерията и търсеше да
набави гардероб. Разбира се, не можеше да бъде нормално висок, защото нямаше
да се побере, но той следеше на Бит пазар за нещо подходящо.
По това време този пазар беше на пасаж „Св. Никола" и ние гледахме от
него да купуваме всичко за у дома. По сергиите му се продаваха все употребявани
предмети на които продавачите се бяха мъчили да придадат горе-долу приличен
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вид. Лъснати, боядисани, почистени, пригладени. Като износените дрехи на някой
сиромах в празник. Моят Георги на Великден...
Какво ли не се намираше на този пазар?! Мъжки и женски горни и долни
дрехи, обуща, всякаква кухненска посуда, готварски и отоплителни печки, кревати,
маси, най-различни столове, мека и дървена мебел, ръждасяла железария, колела,
колички, какво ли не. Всичко от което някой богаташ се е отървал с облекчение,
след като си е купил ново и се е обзавел. И такива предмети спомени с които някой
несретник се е разделил със съжаление за да получи срещу тях някой лев. Хубава
ваза или стенен часовник. И без тях може да влачи жалкото си съществувание...
Продавачите на този пазар бяха хора на средна възраст и повечето бежанци
от различни краища на Македония. Там намериха препитание и моите чиковци и
още други поройлии.
Та, един ден Георги се връща от Бит пазар с дълго дръвче и закачалки в ръце
и един хамалин, който носи на гръб това, което ни е нужно. Не е гардероб, защото
гардеробите са високи. Не е съвсем и шкаф. Нещо средно, което ще може да се
побере в галерията. Ще се побере, това добре. Но как ще го качат по стълбичката,
като капакът е тесен и „мебелът" не може да мине? Трябва да се изтегли от улицата
през прозорците.
Хамалинът и Георги пуснаха въжета откъм „Витошка" и вързаха
„гардероба". Междувременно, бяха се спрели вече пред дюкяна няколко зяпачисеирджии как ще стане тази работа. Оказаха се обаче добряци и си предложиха
помощта. Почна изтеглянето.
Едни дърпат горе от прозореца, други с въже държат отдолу „мебела" на
разстояние от стената, за да не я олющи. След няколко „хайде, хо-оп" той беше
горе. Прилепиха го до отсрещната стена, а той като че за там направен. Точно по
мярка!
Късичък, широчък, така че да се хванат окачалките и доста дълъг. Прилича
на кухненско шкафче, но не е. Без врати е. Може би е бил библиотека? Нямаше
рафтчета, но личеше къде са се крепили дъските. Георги закова от страни трупчета
и сложи дългата, изгладена пръчка за окачалките. Готово.
Наслагах дрехите на окачалките, закачих ги. Е, късо е. Някои дрехи трябва
отдолу да ги подбивам, но толкова позволява височината. Новият ми гардероб има
долу чекмеджета в които прибрах кърпи, чорапи и на Юлия дрешките. Долното ни
облекло ще остане в сандъка.
Като окачих пердетата, като застлах кревата с хубав тъкан чаршаф с червено
шарило и плетена дантела от страна, като наредих вълнени, червени бродираш
възглавници, като постлах килим на дъските пред кревата, леле красота! Същинска
нашенска си, поройска одая! Не бях на себе си от радост...
***
Една сутрин, няколко дни по-късно, пак така съм се загледала в новата
подредба на галерията. Любувам й се и съвсем съм се унесла. Долу Георги продава.
Насъбрали се повече клиенти и има нужда от моята помощ. А ние си имахме знак
за повикване. Чуквахме с едно дръвче по дъската на стълбичката и този, който е
горе, слиза.
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Както се бях прехласнала от възхищение, чух ударите по стълбичката.
Георги ме викаше. Загасих примуса, грабнах тенджерата, без капака, с фасула
който бях сварила и запържила, слезнах бързо долу, оставих съда на чардачето и
почнах да продавам.
От бързане, забравила съм да затворя капака на галерията. Юлия, останала
горе сама, решила да слезе при нас. А ние, улисани в работа, хич и не забелязвахме,
че тя е на стълбата. Как е стъпила, как се е подхлъзнала не видяхме, но чухме как
падна, право с главичката в тенджерата с горещия фасул.
Разпищя се детето, разтичахме се ние с Георги, разтичаха се и клиентите.
Налагаме изгорялото със зелеви листа, мажем с мастило. Една немкиня, която беше
в момента в дюкяна, каза: „Бърже, бърже, налагайте с картофи стъргани на ренде!"
Нямаме ренде. Една жена изтича до хазаите, донесе и картофи и ренде. Почнахме
да стържем и налагаме. А това дете пищи от болка, та се къса! Изгоряло си челото,
част от темето, цялата една страна на лицето, та чак до ухото. Друга клиентка
изтича до аптеката срещу нас и донесе мехлем за изгорено. Всички тичат, всички
помагат кой с каквото може.
Но съветът на немкинята беше да продължаваме налагането с картофите, да
ги сменяме от време на време, за да отнемат огъня. Иначе щяло да остане белег за
цял живот.
Дълго време детето страдаше от болки, но наистина не му остана никакъв
белег на лицето
***
Нашият съсед Щерю продаваше и на вересия. С тефтерче. Клиентът
пазарува каквото пазарува и купеното се записва още веднага на едно тевтерче,
което той носи със себе си и отделно на голям тевтер, който е у бакалина. На края
на месеца мющерията си плаща и започва записването на новите покупки, но по
съветите на бат'то Мита, ние се въздържахме от такива продажби. Този начин
задържа капитал и изисква повече работна ръка, понеже записването става на две
места. Освен това, най-голямата опасност беше, че някой може да те завлече.
И така, макар че много клиенти ни предлагаха да пазаруват от нас на
изплащане, ние отказвахме. Нямахме възможност.
Щерю имаше мющерии, които пазаруваха от него с тевтерче, а като харесат
нещо от нас, купуваха си го с пари. Госпожа Дамянова беше една от тях. Тя често
идеше в нашия магазин и желанието й бе да се прехвърли при нас.
Мъжът й, Дамянов, беше председател на Народната Банка. Даже четяхме
подписа му върху банкнотите. Имаха седем деца, те двамата девет и една слугиня,
та десет. Десетчленно семейство. Дамянови попитаха Георги дали могат да се
прехвърлят от Щерю при нас, с тевтерче. Повечето покупки ги правела слугинята,
пък те искали тя по-малко да борави с пари.
Георги реши да се посъветва с бат'то и им каза, че ще си помисли и ще им
отговори на следния ден.
Димитър ни посъветва да се съгласим, понеже тука случаят беше по-друг.
Отнасяше се за едно голямо, заможно и почтено семейство. Щяха да правят повече
оборот и нямаше никаква опасност от завличане.
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Така Дамянови почнаха да пазаруват от нас с тевтерче и останаха едни от
най-добрите и дългогодишни наши клиенти.
А междувременно, капиталът ни нарастваше, магазинът ни се препълни със
стока. И то дотолкова, че някои продукти, които не можеха да се държат в мазето
се принудихме да ги качим и наредим в един край на галерията.
И докато се опасявахме от конкуренцията на нашите колеги, научихме се, че
„Дунавски лебед" на Витошка 53 прави разпродажба! фалирал! Той беше срещу
нас и ние отдавна гледахме собственика му, седнал на стол пред дюкяна, да чете
вестник и да се препича на слънце. Но работеше с голям капитал, имаше и двама
слуги. Даже и през ум не ни минаваше че ще фалира!
Сега, в този квартал, останахме ние, Щерю и, на ъгъла на „Витошка" и
„Солунска" в зданието на доктор Гергинов, двама братя от Кичево с колониален
магазин „Звезда". Способни, работливи хора и пълен дюкян със стока.
Оказа се обаче, че за всички има работа и хляб, стига да умееш да работиш,
да пестиш и най-важното: да не си жалиш труда.
***
Второто ми дете дойде на бял свят на 19 юни 1915 година. Пак в „Майчин
дом", където ми акушира доктор Досев. Беше момченце. Знаех вече, записаното
име на детето остава, затова пожелах да се казва Стоян. На бат'то Стоян, любимия
и единствен брат на Георги, трагично загинал в казармата на Демирхисар.
В четвъртъка, ден за посещение при родилките, очите ми изтекоха да гледам
към вратата и да чакам доата Милка. Най-после тя пристигна с голямо закъснение,
извини се и каза, че е била на погребение. Починал Екзарх Йосиф. Погребали го до
черквата „Св. Крал". Мъка ми стана за този изтъкнат духовник, този велик човек,
който така много милееше за българщината. За тези българи, които не бяха успяли
да получат свободата си и пъшкаха под старо и ново робство. За мен лично той бе
много скъп, защото неговата благословия разреши венчаването ни с Георги.
Мъката ми беше дълбока и искрена.
***
В училище „Денкоглу" все още имаше от настанените бежанци. Някои
немощни, стари или пък вдовици с деца, които не можеха да плащат наем за
жилище, колкото и малко да е. Между тях беше и поройлийката Мара Костова,
вдовица с две деца. По-малкото й момче на 11-12 години, беше кръщелник на
майка и се казваше Мицо. На бат'то беше кръстен.
Докато съм била в „Майчин дом", Георги уговорил да вземе Мицо при нас.
Да се навърта около децата, да помага с туй-онуй. Ще му плащаме по нещо, ще го
храниме, пък за спане ще е при майка си, в училището. А то беше съвсем наблизо,
през „Витошка".
Когато се прибрах с бебето Мицо беше вече у нас.
Юличка спеше на кревата при нас. Ами Стоянчо? Вързах му люлка от
кревата за отсрещния прозорец. И тя беше от чеиза ми. По нас, когато младите
майки ходеха да работят по полето, връзваха под някое дърво люлка за детето си.
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Затова, всяка мома имаше в чеиза си и няколко тъкани вълнени цедилки. С тях се
носеше детето на гръб или пък ги връзваха за люлки.
Та сега цедилката щеше да бъде на моето бебе и креватче и количка. Вързах
за люлката едно въженце и го спуснах през стълбичката до тезгяха. Когато Георги
отидеше на покупки, а аз съм сама в дюкяна и бебето заплаче, да го залюлея отдолу
с дърпане на въженцето. Не можех да оставям магазина без човек и да се качвам
горе.
***
А много ни се искаше да гледаме бебето си както в „Майчин дом". На
примуса не можехме да разчитаме, понеже често се запушваше, като почнеме да го
отпушваме цялата галерия се изпълва с такъв миризлив пушек, че чак очите ни
паряха. И се върнахме към мангала. Решихме да го палим пак на улицата, да
стопляме водата за къпане и пране и после да я качваме в галерията. А мангала
щяхме да внасяме само когато прегори. Колкото въздухът да омекне, да подтопля
пеленките, да окъпя и повия бебето. И веднага после да го сваляме долу, защото
веднаж му ядохме попарата.
Почнахме така. Стори ни се добре и продължихме така. Съвсем ни излезна
от ума мисълта за някаква опасност.
Една сутрин окъпах и пових бебето, сложих го в люлката и Георги свали
мангала. А на мен нещо ми е лошо, нещо свят ми се вие. Не можех да изпера
пеленките, полегнах си на кревата.
Юлето беше престанала да се попикава и ако това се случеше някога, то
беше съвсем, съвсем рядко. Но сега, тя се обади: „Мамо, начишкала съм се!"
„Стани, чедо, вземи си гащички от сандъка и се подсуши сама, защото ми е лошо",
рекох й аз.
Тя слезна от леглото и още не направила две-три крачки, тупна на дъските.
Разпищях се, дойде баща й, взе я и изтичахме на улицата, той с нея, аз с бебето.
Свестихме Юлето, Стоянчо се размърда. И оцеляхме по чудо. Проветрихме,
прибрахме децата.
От тогава вече никакъв мангал не влезе в галерията, ако навънка и двайсет
градуса под нулата да беше.
И никакво къпане на децата. Когато им миехме глава , крака това ставаше
зад тезгяха вечер, след затваряне на дюкяна. Колкото и дълбоко да спят,
събуждахме ги едно по едно, омивахме ги, преобличахме ги и ги качвахме пак в
галерията да спят на студено.
А зад тезгяха пак си служехме с мангала както преди. С какво ако не с него?
Там Георги беше сковал въртележка, върху която досушвахме прането, там
готвехме, там топлехме вода, там се хранехме. Там протичаше живота на
семейството ни.
И в Македония се топлехме с мангал, но никога не се бяхме тровили от
кюмур. Както и да е, отървахме живота си и си взехме поука от двата урока.
***
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В първите месеци Стоянчо беше, общо взето, кротко бебе. Мируваше си в
люлката, играеше си е ръчички и с дрънкалката. Ще заплаче някога - ще подръпна
въженцето от долу, ще го залюлея и пак ще се укроти. Но колкото по-растеше,
толкова по-плачлив ставаше. Стигна до там, че като отвори една уста - вряк, вряк,
вряк, ден и нощ. Не можех да разбера какво му е. Само на гърдата ми млъкваше за
малко.
Като врякнеше посред нощ, като почнеше да върти глава и да зее не
затваряше уста. А ние с Георги капнали от умора, умирахме за сън. по някой път
той ядосан ще рече: „Иде ми да зема това дете, та да го фърля под трамвая, да
млъкне едноч за винаги!" Но това е само на думи, разбира се. Ако случайно
заспивах и бебето заплачеше, той ставаше и ми го слагаше на гърдата. Аз бях потежка на сън, лесно заспивах и мъчно се будех. Особено когато съм уморена. А
той, томно обратното. И най-малкия шум му пречеше на съня. Тъкмо онова
малкото се е умирило и той се унесъл и аха да заспим ето пак врякнало, пак
отворило уста. Сега пък Георги ставаше за да ми го сложи на другата гърда. А аз
нищо не усещах. Но и той не ме будеше, защото знаеше колко бях уморена. И как с
разсъмването, всичко започваше пак отначалото. Щом ще е безсънна нощ, нека
бъде поне само за единия. Такова беше сърцето на Георги. Така ме пазеше и
трепереше над мен...
Люлката беше неудобна за спане на малкия през нощта. Ето защо баща му
купи бяло креватче от страни с табли украсени с разни цветчета и шарки. Юличка
много го хареса и затова решихме, че е по-добре и двете деца да спят в него.
Стоянчо нагоре с главичката до нас, а Юли с главичката на долния край на
креватчето. хем по-спокойно да спят, хем да не си пречат.
Отдавна вече бяхме престанали да купуваме стар хляб от казармата. Ядяхме
от чудесния хляб-душичка на дядо Никола. Той ни печеше даже фасул и гювеч - с
месо или постен.
Сега можехме да плащаме и друг наем. Замислихме се за квартира с една
или две стаи и кухня. Намъчихме се в тази галерия!
Но работата излезна по-сложна от колкото си я представяхме. Квартирите
бяха кът около нас, а ние искахме да бъдем близо до дюкяна. Разбрахме се да не
държа за цената на наема, стига да ми харесаше помещението.
Намерих стаи в един сутерен. Беше влажно. Галерията макар и неудобна
беше суха.
На други две места стаите ми харесаха. Като кажех, обаче, за какво съм
дошла, първо ме питаха колко души сме. Кажех ли две деца и ние двамата четирима, едни мънкаха „ще питам мъжа ми", други направо ме отрязаха.
Вървях по улицата и се чудех: „Какви хора! Бре-е-й! Та нали ние искахме
по-хубаво за децата..."
Георги ме утешаваше: „Разни хора има, Марие, ним се ядосвай! ке намереме
полека, полека. Ако нема по „Гладстон", се ке намереме по „Цар Асен" ли по
„Неофит Рилски".
***
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Един ден стигнаха до нас лоши новини от Порой. Почти всички наши стари
хора, които си бяха останали по домовете, гърците ги подбрали и ги изпратили на
заточение на остров Левкада в Егейско море. Между тях били майка ми, свекър ми
и вуйчо Коста, пръв братовчед на майка. До тази страшна вест все живеехме с
надеждата, макар и малка, че някога ще видим отново родителите си. Ей го къде е
Порой! На хвърлей растояние от Горна Джумая и Петрич, оттатък Беласица. Все
някога ще се отворят границите, няма вечно да е така, я!
Сега вече не остана никаква надежда. Коварни и зли бяха гърците, искаха до
крак да затрият българщината. Младите бяха избягали, старите щяха да измрат по
островите...
Бат'то Мицо знаеше чужди езици и писал някъде - не знам точно къде, но
предполагам до Международния Червен кръст - и научил адреса на майка ми.
Пратил й два-три пъти пари. И ние с Георги изпратихме на татко. Но затворени в
лагер, при много лоши условия и глад нещастните заточеници започнали да
измират...
Една сутрин, бяхме си и двамата с Георги в дюкяна, когато влезе Димитър
Кокошкаров. Той беше наш по-далечен роднина и знаехме за него, че е заточен
заедно с другите поройлии. Разказа ни как е успял да избяга от Левкада и да се
добере до София при домашните си. Не си спомням вече всичките премеждия, през
които беше преминал по време на бягството. После Димитър слезе надолу към
Горноджумайско или Петричко и никога повече не се срещнахме...
Та беше ни дошъл на гости за да ни разправи за теглата на заточениците.
Майка се била смъкнала до неузнаваемост от глад. По цял ден седяла край брега на
морето или ходела нагоре, надолу и все гледала към хоризонта - сигурно очаквала
някаква помощ, горката. Непрекъснато кършела ръце от мъка. Разделили я от Илия,
който останал в Порой, безвреден за гърците загубен в света на вечното си
мълчание и глухота. Чикото Митре го прибрал да го гледа. Този ми чико, жененият
за гъркиня, беше останал в Порой.
Когато Митрето Кокошкаров решил да бяга поканил и вуйчо Коста и свекър
ми. Но Коста отказал: „Доата Яна е веке но-о-го тежко болна! Ас ке остана да га
гляам. Бегай сам! Една душа да се спасе, една е!". А пък татко бил толкова
изтощен, че не се решил да тръгне. Нямал сили да подхване такова рисковано и
трудно бягство...
Божичко, като си представех само до преди две години какъв як и здрав
човек беше, макар и вече на възраст! Камък да стисне, вода щеше да пусне. Какво
беше изтеглил, та да се промени толкова... Да няма сили живота си да спаси...
Голяма мъка ни легна на сърцето и на двамата с Георги. Тъгата ни по
близките и родния ни край се разгоря отново с голяма сила след разказа на
Димитър Кокошкаров. Тя никога не бе угасвала, а само тлееше някъде дълбоко в
нас. Улисани в борбата за съществуване и препитание нямахме много време да
ровим в пепелта ида раздухваме въгленчетата на спомените, но те никога не бяха
угаснали. Песните, които си пеехме заедно посред нощ в мазето, поройската ми
подредба на галерията бяха все от тези живи въгленчета в душите ни...
***
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А мисълта за майка и татко не ни напускаше. Когато бат'то Мицо изпрати за
трети път пари на майка, му ги върнаха със съобщението че тя е починала. А когато
и Георги изпрати на баща си пари за втори път ни ги върнаха обратно със същата
къса, печална вест.
Така Георги нямаше вече баща, а аз майка.
***
Сега българите в Македония бяха под ново робство. Сръбско и гръцко.
Хиляди пъти по-лошо от турското. Новите поробители бяха решили или да
претопят българите или да ги унищожат. И не подбираха средства. По-будните
избиваха и пращаха на заточение, останалите посръбчваха и по-гърчваха. Искаха и
помен да не остане от истинското население на тази вековна люлка на
българщината. Макар още да кървяха раните от първата война България реши пак
да се бей, за да помогне на брата-роб. Плъзнаха слухове, почна усилено да се
говори за нова война...
***
И Вида, другата сестра на Георги беше хубава жена. Приличаше много на
Милка и имаше особените черти на Бояджиевци, които веднага ги приобщаваха
към рода им. Като видиш някой от тях не можеш да не познаеш, че е от
Бояджиевския сой. Особено характерни бяха в главата. Гъста, права или леко
начупена черна коса с малко изтеглени в страни и нагоре черни очи. Скулите им
бяха някакси високи и заоблени. И кожата на лицето беше особена, плътна,
жизнена, лъхаща на здраве. Цветът й не беше съвсем бяла, но изглеждаше гладка и
опъната. Тези от рода им, които бяха доживели до дълбока старост, умираха без
бръчка по лицето.
Казах вече, че доата Вида беше женена за Вельо Маджаров. Още докато си
бяхме в Порой им почина от дезинтерия момиченце на четири годинки - Милева.
Нямаха други деца.
Срещу Военния клуб имаше голямо празно място, обраснало с бурени и
няколко черничеви дървета. Имаше широк кръгъл ров от към сегашната улица
„Раковски", ров, който си стои и сега. Между черниците и рова беше стоварен
строителен материал и бяха сковали доста широка дървена барака. Подготвяше се
някакъв голям строежи Вельо бе назначен за пазач. Живееше в бараката. Той
решил, обаче, да прегради бараката на две, та в другата половина да дойде да живее
брат му Тануш с жена си Сирма и детето им Иван.
Тануш беше почнал вече да продава стари обуща на Бит пазар, Сирма и
доата Вида ходеха да чистят и перат чуждо и искарваха по нещо. Караха горе-долу
някакси.
Но сега като се заговори усилено, че ще почва нова война и като приберяха
мъжете, как щеше да се живее?
Дойде Вида в дюкяна, разприказвахме се за предстоящите съдбоносни
събития. Плаче си тя, вайка се как ще бъде, що ще бъде... А тя чакаше бебе...
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Омърлушихме се и ние с Георги. Таман ни потръгна работата, поотпуснали
се бяхме малко, търсехме нова квартира, надявахме се на по-добър живот. А то...
война!
Чудехме се какво да правим. Вида ни предлагаше да дойде да живее при нас
и да ни гледа децата, защото беше неграмотна и не можеше да продава в магазина.
Аз щях да съм там. Така да сме живеели докато свърши войната. А тя нямало много
да трае. Всички говорели, че ще свърши набързо, набързо...
Че като настръхна оня народ, като плиснаха хората по дюкяните да купуват,
да грабят, да се запасяват... Леле, ще ни дигнат! Почнаха и стоките на едро да се
повишават...
Загрижи се Георги, че при това положение няма да мога сама да се справям
в магазина, защото и на пазар трябваше да се ходи.
Вдовицата на чико Георги с децата си и Доста бяха в училище „Неофит
Рилски" на „Гладстон" и „Цар Самуил". Не бяха се преместили на квартира, нямаха
възможност. Чичата переше чуждо за изхранва децата си.
И Георги реши. Щом Вида ще бъде около децата, ще освободи Мицо и
вземе за чирак Мито, който беше на 16-17 години.
Почна да ми заръчва от къде какво да купувам, в кой търговец какво се
продава и къде му е магазина. Каза ми още, че е член на Бакалското дружество,
което беше на пасаж „Св. Никола". От там да взимам цигари и кибрит. „Не ке
можете да набавяте сичко, оти и търговците едва ли ке имат. Ама колко е, толко!
Здраве да има!".
***
Мобилизираха мъжете: Георги, Вельо, Тануш. Бат'то Мито и Христо пък,
които бяха по-възрастни, отидоха доброволци. Доата Вида и Мито бяха вече при
мен. А онзи народ, като се струпал, купува ли купува. Дюкяна щеше да опразни!
Мито и аз, тичахме да набавяме това от което имаше нужда. А се търсеше всичко.
Като почнеш от дървения кюмур, та до кафето и черния пипер. Брашно, ориз,
царевица, фасул, сапун, захар, цигари. У търговците на едро започнаха да липсват
стоки, пък на други се повишиха цените, ние, което можехме набавяхме, а друго не.
***
Нашите мъже бяха събрани на „Лагера", дето ставаха конните състезания.
Отидохме да ги изпратим и да се сбогуваме с тях. За колко ли от нас това щеше да
бъде последното виждане с бащите на децата ни и нашите любими? Затъкнахме им
китка здравец, сложихме децата в ръцете им, облегнахме глава на гърдите им. И
техните и нашите очи бяха влажни, и те и ние се смеехме и се окуражавахме през
сълзи. Жени и деца изпращаха мъжете и бащите си, майки и бащи синовете си,
сестри - братята и любимите. Навред се чуваха последни грижовни заръки, които
прикриваха нежните чувства свързващи по между им тези хора събрани за
„сбогом". Може би последно... „Ето ти два чифта вълнени чорапи, да има да си
сменяш." Пази децата! Ще продадеш там нещо, но гледай да не гладувате!"
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Сложила съм ти дебели ръкавици.... Намерих и ти купих дълги гащи, да не
студуваш." „Тука съм ти разточила баничка, каквато ти обичаш." „Няма да плащаш
наем! Не могат да ви изхвърлят! Военно време е. Парите, само за храна!" Сложих
ти сухи сладки, та да ти траят повече." „Онзи там, ако се опита, главата ще му
счупа като се върна. Така да знаеш. Па ти си опичай акъла." „Сне, не сваляй
кожухчето от гърба. Знаеш, едва те отървахме."
***
Заминаваха за фронта войниците събрани в казармите на 6-ти пехотен полк
на „Патриарх Ефтимий".
На „Витошка" гръмна музика. Развяха се полковите знамена-светини под
ситния есенен дъжд. Задвижи се войската, залюля се, заточи се, безкрайна. Целият
град се изсипа по улиците да изпрати героите, които отиваха да освободят
поробена Македония. За втори път. Войниците пееха заедно с музиката, хората
плачеха и се смееха, хвърляха цветя, подвикваха от тук, от там: „Таткото!...Иванее!.. Бате-е!"
А те вървят ли вървят, целите накичени със здравец и цветя. По гърдите, по
коланите, по шапките, па раниците и пушките. Вървят, сдържано се усмихват и
леко кимат с глава, както подобава на на войници. Сърцата на хилядите изпращачи
бяха се слели сега в едно огромно българско сърце, което казваше на своята войска:
„На добър час, деца мои! И върнете се победители!"
***
- Доде, къде е Юлето?
- Тук беше, Марие, пред дюкяно.
- Нема га, доде!
- Алла-а-а, дек е това ите?
Затюхкахме се двете с доата. Юлето я нямаше! когато минаваше войска
винаги излизахме всички да гледами и да изпращаме. И тя също. Потропваше с
крачета и пляскаше ръчички с музиката. Но все стоеше пред дюкяна и не се
отдалечаваше. Сега, като се източи войската и мина суматохата около
изпращането, Вида рекла да я прибере, а се оказало че я няма. Бре! Тук дете, там
дете, няма го и го няма! Ами сега, къде да я търся? Хладно е, превалява час по час,
есенно време. Пък и още е малка, опасно е - трамваи и файтони...
Тичам в отсрещната аптека, където имаше телефон. Хората любезни ме учат
как да търся болници и участъци. Телефонирам, питам... Не е ли докарано такова и
такова момиченце? Не е ли намерено момиченце на две годинки? Няма я и я няма
Юлия... Стана четири часа след обед. Брей какво ми дойде до главата.
Най-после от един участък ми отговориха, че при тях имало едно такова
дете. Участъкът бил при „Шарения мост". Къде сме ние, къде е Шарения мост!
Капнала от умора и страхове не знам как да стигна до участъка. Това
намерено момиченце беше тя, моята Юличка!
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Прибрал я някакъв стражар. Плачела по „Мария Луиза". Питала я,
разпитвали я къде живее. Не знае. Казала си само името: „Аз съм Юлия, на татко
Геолги и мама Малия".
Подслонили я хората на топличко, дали й да яде. Нали и сред тях има бащи!
После зачакали някой а я потърси. А тя седнала на едно столче, скръстила си
крачетата и си приказва със свободните от служба стражари. Щом ме видя, спусна
се към мене и почна да плаче. Разплаках се и аз. Бре, как щях да си загубя детето!
Като се поуспокоихме, питам я:
- Защо се изгуби, Юле?
- Татко с музиката и войниците, виках, не чува, ходи бълзо, тичах да стигна.
Вече два дни бяха минали откак изпратих Георги на фронта. Детето се бе
припознало в някакъв войник. Мислейки че е баща му, то бе викало и тичало подир
войската, за да го настигне, тя се бе източила и някъде към „Шарения мост" Юлето
беше разбрало че го няма дюкяна на ъгъла и беше започнало да плаче.
***
Затъркаляха се тежки военни времена. Тежки и за тези, които бяха на
фронта, тежки и за останалите зад него. Още по-тежки за нас, бежанците. Едва
почнахме кой квартира, кой препитание, кой работа да си намира. Едва почнахме
да се изправяме на крака и ето сега пак война. Пак раздяла, немотия и гладуване...
От бакалниците по „Витошка" останахме отворени само Щерю и ние.
Стопаните на „Звезда" отидоха на фронта и тъй като нямаше кой да ги замести,
удариха ключа на дюкяна.
Чудна работа! Щерю беше млад, пък не беше на фронта като всички. Някои
казваха, че бил боледувал от тежка болест, от охтика. Дали за това беше освободен
от служба или беше намерил друг начин. Не знам. Всеки случай беше здрав и
работеше яката.
Тръгнаха комисии по дюкяните да правят реквизиция. Влезнала една от тях
в магазина на Щерю, прегледала му стоката и му описала три каци сирене.
От там пристигна и при нас. Трима души. Прегледаха дюкяна, слезнаха в
мазето, качиха се в галерията. Почнаха да описват колко каси сапун има. А аз
продавам и цялата треперя от страх. Реквизиция! Нали всичко е ново за мен. Нали
не знам как стават тези неща.
Вида, зад тезгяха, дърпа ли дърпа въженцето на люлката. Разплакал се е
нещо Стоян, та тя го люлее отдолу. Юлето си играе до нея.
- И двамата мъже ли са войници? - попита ме единият от тримата.
- Да. И двамата.
- Тук никакво описване! - обърна се той към другите двама. Да вървим! Сбогом,
госпожа!
- Сбогом, господине. Благодаря ви!
Ох, божичко, имало и хора със сърце, да се смилят над две жени, които се
борят за хляба на децата си и за своя залък!
***
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От ден на ден, Стоянчо ставаше все по-плачлив. Какво му е на това бебе?
Доата, горката, го повива, разповива, люшка го, приспива го. Не ще и не ще! Като
ревне, не спира. Нещо не помагаше. Доата беше вече отежняла, към края е. Скоро
щеше да ражда. Но вземаше Стоян в ръце, поведе и Юлето и хайде на разходка по
„Витошка". Но по някога това бебе като викне да плаче по улицата, та чак от
далече му се чува гласа.
Един ден Вида пак така се връща с разпищялото се бебе. „Марие, измислих
нещо. Чекай, ке опитам!" Взе тя едно джезве, сложи в него грис, водичка и малко
захар и ги свари на огъня. Стана кашичка. Турна я в една марлена кърпичка,
направи я като цицка и я сложи в устата на Стоян, да смуче, полека, лека, детето
изсмука всичката каша, успокои се и заспа.
- Марие, изглежда млекото ти е намалело. Леле, как идехме от глад да го умориме!
Гиздавото итенце! По що за що ке си го загубехме!
Почна Вида да храни Стоянчо е грис и да му го дава с лъжичка. Онова бебе
се укроти, почна да спи и да се оправя. Да става като топчица.
***
Как да не ми намалее млекото, като растяха грижите? Като излезнем на
пазар, Мито или аз, мъчно вече можехме да набавим стока. Това което имахме в
дюкяна се топеше, хората се запасяваха. А аз не можех даже и за децата си да
отделя по нещо. Имаше вече Комисарство по прехраната, агенти сновяха, влизаха
ненадейно по дюкяните и правеха ревизия. Само смей да туриш нещо на страна!
Веднага глоба и конфискация. Научих вече и „реквизиция" и „конфискация".
Нямаше нужда Яна да ми ги обяснява.
Почна всичко да става кът, някои продукти и не се намираха вече. От
полунощ Вида трябваше да чака на опашка пред фурната по за 1/4 кило хляб на
човек. Бяха ни дали карти, на които беше вписано от колко члена е семейството. Но
никъде не се отбелязваше, че вече веднаж е взет хляба за определен ден. Така, че
такива които бяха свободни ходеха от фурна на фурна, показваха картата и вземаха
още по-четвърт на човек. Ами такива, които не бяха свободни, като нас например и
още много? Хората се принуждаваха да чакат от среднощ, за да не останат без
хляб. Така беше и с месото, което се отпускаше много рядко.
Турна се ред, чак когато въведоха купони, нормираха всичко. Дрехи, обуща,
храни. Бакалските стоки имаха вече строго определени цени и на едро и на дребно.
По цял ден тичахме с Мито ту в Бакалското дружество, ту на други места.
Очакваха нещо да им дойде, та да обикаляме. И ние все „обикаляхме". Като
дойдеше някоя каса цигари или тютюн в Бакалското дружество, разпределяха ни я
и още на път за магазина тръгваха клиенти подир нас. Стигнеме ли, дюкяна се
напълваше с хора, разграбваха веднага всичко. И понеже продавачът беше само
един, Мито или аз, току виж откраднали ни нещо...
По такова време, Вида се принуди да се навърта около тезгяха и да наглежда
да не стават кражби. Така, макар и неграмотна, по етикетите на цигарите научи кои
са първо, второ, трето качество. Познаваше вече различните сардели, сапуни и пр.,
знаеше кое колко струва. Почна и тя да ни помага.
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***
Много работа и най-различни неприятности имахме, когато ни отпускаха
някаква стока за раздаване на гражданите.
Дадат ни сол на камък. Но кажат, че ще се раздава по 100 или 150 грама на
човек. Трябва, например, да я продаваме на следния ден. Знаехме, че хората ще се
трупнат, защото солта е недостатъчна и можеха да останат без нея. Но ние
трябваше да сме подготвени за продажбата. Солта беше на големи буци, дажбата малка. Затваряхме дюкяна, вечеряхме и слагахме децата да спят. Вида, Мито и аз
постилахме по средата на магазина дебели книги и чували и почвахме да чукаме
буците, дробяхме на парчета с тесла, теглехме ги, та дажбите да са готови за
следния ден.
Така по някога осъмвахме...
Веднаж в Бакалското дружество ни казаха, че на членовете си отпускат по
един чувал захар. Но трябвало всеки да си го плати в Народната банка и с вносния
лист да отиде да си го получи от Захарната фабрика.
Тичам аз, връщам се у дома, взимам пари и отивам в банката да платя.
Висях що висях на опашката, свърших работа и право в дружеството да науча кога
и от къде ще си получа захарта. Казаха ми: „Утре сутринта с листа на Захарната
фабрика".
Ами като не знам къде е тази фабрика? За мен София беше голям, непознат
град и аз нямах понятие кое къде е. Счетоводителят на дружеството ми обясни:
„Ще се качиш на трамвая, който върви по „Пиротска" и ще слезнеш на края. Там
има един разсадник, ще го минеш него и ще видиш фабриката".
На сутринта, беше навалял сняг и студ бе сковал всичко. А аз, съвсем
неподготвена за такова софийско време, с късо палтенце и тънки обуща. Нямах
други, пък и да исках да си купя, нямаше от къде. Завих се с един голям шал и
тръгнах.
Слезнах на последната спирка на трамвая, попитах случайно срещнати хора
къде се намира фабриката. Сочеха ми: „Ей там" и махаха с ръка неопределено
напред. Докато се мяркаха къщи, всичко беше добре. Но сред разсадника нямаше и
следа от някакъв път. А нямаше и жива душа, та да попитам. Тръгнах на посоки.
Сняг, до колене. Времето притъмно, още вали сняг. Ходя, затъвам в снега. Почнах
да се отчайвам. Съвсем сама! Хвана ме страх. Беззащитна жена сама в полето. И
както вече се олюлявах, съвсем отчаяна, чувам мъжки и женски говор! Макар да не
виждах никой, почнах да викам: „Помощ! Помощ!"
А това са били мои колеги, бакали. Наели си една кола за превоз на захарта
и накачени в нея отивали във фабриката. Прибраха ме при тях. Качих се, седнах,
поотдъхнах си, успокоих се...
Подир малко се подхвана разговор за цената на захарта. Тя беше вече
повишена на едро и ние внесохме в банката 130 лева за чувал от сто кила. По 1.30
лв. килограма. А цената й на дребно била нормирана 1.35 лв. Превозите не са
нормирани, та коларите взимат кой колкото си иска. Този тука, дето ни возел,
искал по 2.50 лв. на чувал, но се съгласил и на 2 лева. И така, на нас ни оставаха по
3 стотинки печалба на кило! Приказвахме си: „Какъв е смисъла, за 3 стотинки
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толкова труд?" Като почне да се размерва захарта, няма и 3 стотинки печалба да
останат. Но от къде и от какво повече?
Там пък на фабриката, докато отворят, докато се разпоредят докато
разпишат листовете, до като ни предадат захарта, всички измръзнаха. Но от всички
- най-много аз. От ходенето в разсадника краката ми бяха мокри до коленете, а и
обувките ми бяха протекли. Цялата бях се вкоченясала.
Най-после, към 11 1/2 ч. тръгнахме със стоката.
Пътьом, коларят стоварваше по един чувал на тези бакали край чиито
дюкяни минавахме. По едно време, човекът рече: „На който магазинът му е подалеко от Бакалското дружество не искам да карам!" В това число попаднахме аз и
Милан Андреев, който имаше дюкян на булевард „Дондуков". Милан Андреев
беше възрастен човек, родом от Смилево, много добър приятел на Георги.
Почнахме нов пазарлък с коларя. Давахме му още пари, само и само да ни
закара захарта. Той обаче не искаше. Не ще ни пари, ни нищо. Премръзнал бил и
той и кончето, и искаше да се прибира. Тръсна чувалите пред склада на
дружеството, вън на снега и си замина. Ами сега?
Тръгнах да търся друг колар. Намерих един, спазарихме се и се запътихме
към склада. Не щеш ли, точно наближаваме, изправи се пред нас един мъж.
- Сто-о-о-й! Колата се реквизира!
- Аман, бе господине, моля ти се, нека ми пренесе човекът захарта! Близо съм, ей
тука на „Витошка", замолих се аз.
А той не ще и да чуе. Подкара колата с коларя и даже не се обърна...
Отидох за друга кола. И този питах, и онзи питах, и трети... всички коли
реквизирани! Какво да правя? Захарта е навън, чувалът се е намокрил...
Реших да взема хамалин. Намерих един. Уговорихме се, но той иска 2 лева и
едва се съгласи за 1.50.
По това време се връща и Милан да си прибере захарта. И неговият хамалин
едва се е съгласил за 1.50.
Милан ми каза: „Госпожа Бояджиева, при това положение, захарта ни е вече
на нас по 1.35. Защото има и размер, стопена е по чувала. Аз ще я продавам о 1.40.
Продавай си я и ти на тази цена! Не вярвам, че може да има някой да ни направи
беля."
Разбира се, че се съгласих. Ясно беше като бял ден, че захарта ни беше
поскъпнала с по 5 стотинки на кило. И щом ни разрешаваха 5 ст. печалба, значи
трябва да се продава по 1.40.
Хамалинът дигна чувала и тръгнахме.
Но като стигнахме до към „Св. Крал", тресна ми захарта в снега и рече: „Не
искам никакви пари! Не мога да го занеса!" „Бре, какво стана пък сега! Моля го аз,
придавам му още 50 ст. Не ще и не ще човекът. Отиде си...
Остана чувалът на снега, насъбра се народ около мен. Какво да правя? Къде
да търся хамалин? Как да оставя чувала, като могат да се нахвърлят и да разграбят
захарта? Военно време, немотия, гладни хора. Всякакви... Кой край да хвана?
Хеле, дойде един хамалин и ми каза:
- Ако дадеш 2 лева, ще ти го занеса. Нали там, на „Бистра вода"?
- Там, там, разбира се, че ще ти дам 2 лв. Дигай!
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Тръгнахме. Той с чувала на гърба, аз до него, а подир нас цяла опашка
купувачи...
Хамалинът стовари захарта, а аз мокра, премръзнала, ни закусила, ни
обядвала, почвам да разтварям чувала. Вида и Мито - на линия. Че като почнаха
клиентите: дай кило! дай две! дай кило! дай две! почти хвръкна захарта! Плащат си
я по 1.40 и никакъв въпрос не правят. Доволни са хората, че са намерили да си
купят.
Дойде и доктор Разсолков. Тогава беше още студент. Бяхме съседи.
Живееше на „Витошка" и „Солунска", на ъгъла. Купи си едно кило и при
плащането ми направи забележка, че захарта била нормирана 1.35, пък аз съм я
продавала по 1.40. Обясних му, че съм платила много превоз и че ми е станала на
мен по 1.35. Той не каза нищо, отиде си.
Но още с връщането си у дома, вдигнал телефона и съобщил в
Комисарството, че продавам захарта над нормата. Захарта беше почти на
свършване, на дъното на чувала дали имаше още 3-4 кила, когато пристигнаха
двама агенти от Комисарството да ми съставят акт.
Тогава вече мъките ми прелеха, потекоха ми сълзите. Разплаках се.
Обяснявам как едва съм я докарала, колко ми е станала на мен цената й. Вида,
натъжило й се за мен и тя почна да плаче. Ала агентите пишат ли пишат. И на
свидетели имената и адресите вземат...
Тогава излезна напред една от клиентките и почна да се разправя с агентите:
„Оставете жената на мира, бе! Не виждате ли колко е малка разликата от нормата?
Нали е платила и превоз? От джоба си ли да ги вади? Как ще си гледа тая жена
децата? Вие сърце немате ли, бе?" Подкрепиха я всички, които бяха в дюкяна и
единият от агентите скъса акта. Тъй или иначе, актът бе вече унищожен, но аз бях
така убита от преживяното, че едва се държах на крака. Дрехите ми бяха вече
изсъхнали върху мен. Не усещах тялото си, не чувствах ни топлина, ни студ.
Изтръпнала бях. Цял ден не бях сложила залък в уста, но нямах нужда от храна.
Само исках да си легна. Та ако ще и да не стана вече...
***
Вида вече навреми да ражда. Но тя не искаше да отиде в „Майчин дом",
притесняваше се. Искаше да се освободи по нашенски. Отиде си у дома в бараката
на „Аксаков" срещу Военния клуб при етърва си Сирма с която много добре си
живееха. Двете жени извикали нашенката баба Стойка да й бабува. Така Вида роди
момиченце, Лиляна. Чичата Гергевица пък, майката на Мито, идваше да гледа
моите деца докато доата се върне.
***
Не мина много време, доата Вида се изправи на крака и се върна с бебето си
при нас. Ние бяхме селски жени, изпечени и здрави. Та като родяхме, няколко дни
след това пак бяхме на крак, готови за работа.
Откакто се помнех, до времето което описвам, никога не бях боледувала. От
нищо. На Порой майка казваше, че нито съм се шарила като другите деца, нито съм
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лежала от гърло. Издържах и бягството от Македония и бурята в Кресна. Освен
това когато се отрових от кюмура, никога не ме беше боляла глава. Бях здрава като
камък...
Ала напоследък взех да се чувствам нещо недобре. Река да се кача по
стълбичката до галерията - свят ми се завива. Наведа се нещо да взема, като се
изправя - черни колела пред очите ми. Бях отпаднала, безсилна. Най-малката
работа вече ме плашеше. Аз, фурията на работа като майка ми, на която нищо не се
опираше! А работата извираше. Мъж във военно време не можеше да се справи с
дюкян, а аз жена! Добре, че беше с мен доата, та да има кой да се грижи поне за
децата. А те, миличките, с Лиляна бяха вече трички. И на Вида не й беше лесно...
Гледа ме тя известно време, па ми каза:
- Марие, от не идеш на доктор, ма? Не ти е арно!
- Верно, доде, ич не сам добре.
- Иди, джанъм, немой се оставай!
Срещу нас на „Витошка" живееше доктор Янков, специалист по вътрешни
болести. Дигнах се аз и отидох при него. Прегледа ме човекът много внимателно,
прислуша ме.
„Нищо ви няма, госпожа. Обща слабост. Давам ви тези прахове да взимате и
засилете храната: мляко, яйца, месо и пр. Непременно обърнете внимание на
храната!".
Върнах се у дома, разправих на доата, а тя се зарадва: „Уф, това да е!"
Понабавихме от пазара някое яйце, малко масло. От млекарницата вземахме по 1/2
кило мляко на ден, по толкова даваха. За месо и въпрос не можеше да става!
Почнах „лечението". Дечицата около мен въртят очички, гледат ме, а на мен
залъците ми се редят на гърлото. И както е надробено млекцето, ха на тебе
лъжичка, ха на другото лъжичка. Зееха като чавчета и гълтат ли гълтат. А на мен
ми дра-аго, дряго, като че аз съм изяла попарата. Майка!
Покарах така известно време, па зарязах леченето. кой ще се разправя с тази
работа? Мляко. Хубаво, ама едно, че е с опашки и друго, че понякога закъсняваше,
та се налагаше с часове да се чака. Къде имахме ние това време?
***
Веднъж се чу, че членовете на Бакалското дружество ще имаме много важно
събрание в неделя. Отидох и аз. А там, всички бакали на София. Председателят на
дружеството Чичовски, ни съобщи, че се е взело решение по-главните продукти да
се дават с купони. С книжката, както било до сега, не можело да се контролира и
разпределението не могло да става правилно. Всеки бакалин ще си запише
клиентите и според тяхния брой ще ни се отпуска и стоката за продан. Който от нас
е съгласен на такава продажба, да се запише в списъка на дружеството още сега. Да
се знае колко бакали ще продават с купони.
Разшаваха се хората, разприказваха се по между си. Едни се записваха,
други - не. Чудех се какво да правя. Записах се. Стоката, която Георги ми бе
оставил се беше вече стопила. Събрала бях малко пари, но колко бяха! Така и така
не можехме с Мито да набавяме продукти. Реших, ще се запиша, па да става
каквото ще!
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Записах се, но се уплаших дали ще мога да се справям със сметките по
купоните. Изтичах при доата Милка. Като разправих какво ми предстоеше да
върша, Яна ми каза: „Учинайке, запиши се и не се страхувай! Аз ще ти помагам за
списъците на Комисарството! Каквото не ти е ясно, всичко ще ти обясня. Не бой се,
ще се уредят нещата!".
Раздадоха купоните на населението, съобщиха че всеки трябва, по избор, да
се прикрепи към някой магазин за покупките си. А на нас ни наредиха да обявим,
че записваме клиенти. На събранието, когато съобщиха за въвеждането на
купоните, Щерю се назландисваше и не се записа. Но като видя нашата табела,
почна да разубеждава някои от своите клиенти да не се записват при мен, защото и
той щял да продава с купони. Отишъл в дружеството да иска да го включат в
списъка, но му отказали. „Там на „Витошка" ще продава Бояджиева. Вие сте
наблизо и ще си пречите. Не може!".
На Стоянчо храната му беше вече осигурена. Давах му грис и растеше
добре. Юлия беше все още така слабичка. Бежанско дете. Недохранено от самото
начало. Беше кака и се радваше на Стоянчо. Понечваше да го вдигне, не може. Тя
слаба - той пълничък и ха, ще я събори.
Един ден чувам, че Юлето се смее нещо горе и вика: „Мамо, ма-амо!"
Подкачих се на стълбичката и подигнах капака да видя защо ме вика. Тя
продължаваше да се смее и сочи към Стоянчо. А той, поизправил се в люлката,
хванал се от страни с ръчички и се опитва сам да се люлее. Друска се.
Видях, че вече не може да стои в люлката, ще падне. Къде да го сложим?
На витрината откъм „Витошка" имахме малка будка за цигари, заградена от
всички страни. Откъм дюкяна беше с вратичка, която се затваряше, а от към
улицата с малко стъклено прозорче, през което се подават цигарите на купувачите.
Докато си беше Георги, тази будка играеше важна роля в нашата работа.
Неделен ден беше забранено да се продават бакалски стоки, можеш само
плодове, пред дюкяна. Стражари шареха по улиците и ако те видеха, че продаваш веднага акт за глоба. Пък ние правехме така. Пускахме ролетките, Георги отвънка
продава плодове, а аз в дюкяна, зад будката чаках поръчки. Какво да премеря и
приготвя. После подавах през прозорчето на улицата, уж че са цигари, по този
начин, в неделя имахме по-голям оборот.
Но сега, през войната, нямаше какво да се продава и от двете страни на
рафтчетата на тази будка бяха подредени (за лице) празни кутийки от сапун и
цигари. В тази будка сложихме Стоян да расте.
Изправяше се той в нея и почваше да нарежда по рафтчетата паднали
кутийки, като се наведеше да вземе някоя, нали е пълничък, с дупенцето събори
кутиите от другата страна на будката. Така по цял ден събаряше и нареждаше
кутийки. От магазина за детско облекло „Голото детенце" бях му купила хубаво
матроско костюмче е червена връзка. И като го обличах, хората които минаваха по
„Витошка" се спираха да му се радват и питаха „Продавате ли това детенце, да си
го купиме?" А то едно дете, да му се ненагледаш!
Вида имаше много мляко. Като вземе Лиляна да я кърми зад тезгяха, сложи
нея на едната гърда, Стоян на другата.
- Глей, глей го, Марие! Кеф!
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- Недей, ма, доде, му дава да цица млякото на Лиляна. Он е голям, може и друго да
яде.
- Лилето е малка, не може да изяжда сичкото млеко. Оти да ми тече по дреите!
Сучи и поглежда към мен доволен. Аз го закачам, той се усмихваше и
продължаваше...
***
Съседният до нас магазин от към „Витошка" беше месарница. Делеше ни
само една тънка стена. Хазаинът ни беше общ. Тази месарница се държеше от
двама братя от Банско, бай Павле и бай Георги. Не си спомням вече фамилията им.
Те бяха между 55-60 годишни и си приличаха като две капки вода, макар че не бяха
близнаци. Ниски, пълни и набити, с обли плешиви глави и добродушни светли очи,
мъчно можеше човек да ги различи един от друг от пръв поглед. Трябваше добре да
ги познаваш, за да схванеш кой е бай Павле и кой бай Георги. Имаха обаче, една
физическа разлика. На бай Павле липсваха върховете на показалеца и средния
пръст на лявата ръка. Изглежда, че някога, при кълцане на месо със сатъра, беше си
отрязал пръстите.
И зиме и лете витрината и вратата на месарницата бяха широко отворени, а
двамата братя вътре стояха съвсем леко облечени. Хайде, лете иди-дойди. В реда
на нещата е. Ами зиме? Просто се чудех как стоят на този студ. Бай Павле и бай
Георги бяха женени, но нямаха деца и много обичаха нашите дребосъчета. Бяха
добри хора. като ни гледаха как се мъчим две сами жени, стараеха се да ни помагат
с каквото могат. Щом чуеха, че Стоянчо се е разплакал, ще дойдат да го вземат от
дюкяна или ще го извадят от будката и да го занесат в месарницата. „Ела си,
чичковото, ела си при мене!" Държат го на ръце, милват го. Като минеше време и
детето се успокояваше, донасяха го обратно. Това се случваше много често.
Веднъж бай Георги чукна отвън на витрината на дюкяна и извика:
„Георгьовице, ела, ела, да видиш нещо!" Застанахме вънка пред месарницата и
гледаме: Стоянче се изправил сред дюкяна, а бай Павле му показва една лъскава
кутийка. Детето иска да я вземе от ръцете му, но бай Павле отстъпва назад, а
Стоянчо неуверено стъпва напред и се мъчи да стигне кутийката. Така обиколиха
дюкяна. Стоян беше проходил при нашите добри съседи бай Павле и бай Георги.
***
Доата Милка не ни забравяше, макар, и тя без мъж, да беше улисана в
сладкарницата. Сега голямата и помощ беше, че често взимаха Юлия у тях, и то за
дълго време. Казах вече, че Ружа много обичаше детето, а и то нея. Ружа учеше в
търговското училище Ана Карима на ъгъла на „Гладстон" и „Цар Асен" и
минаваше край дюкяна за да отиде на занятия. И като мине, понякога се отбиваше
да ми каже: „Учинайке, днеска ще водя Юлето на дълга разходка" или „Учинайке,
днеска ще водя Юлето на дълга разходка" или „Учинайке, ще взема Юлето у дома".
А детето литваше от радост! Затваряше се в галерията и почваше да си изважда
дрешките. Ако е за разходка - най-новите. Ако е за у тет'та Милка - пообикновените. Тя си знаеше кои. Надипляше ги грижливо и ги слагаше на купче. И
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почваше да чака. Очите й изтичаха да гледа по ул. „Гладстон". Понякога отиваше
чак до училището. Като се върнеше Ружа от училище започваше обличането.
Когато тръгваха хванати за ръчичка, Юлето беше на седмото небе от щастие. Почесто обаче, Ружа взимаше приготвеното от Юлето багажче и казваше:
„Довиждане, учинайке! И да не ни чакаш! Ще я взема в нас!". А като отидат у тях,
то бе за по цяла неделя и повече. Почнахме записването на желаещите да се
продоволствуват с бакалски стоки. На един списък отбелязвахме името на
прикрепения, улицата и номера на дома му и колко членно е семейството. На края
събирахме колко карти има общо на брой, и колко членове за продоволствуване.
Всеки продавач подпечатваше картите на прикрепените към неговия магазин с
печата на фирмата си. Това се правеше за да не се смесват дюкяните при взимането
на дажбите. Продукти не се отпускаха според броя на записаните. Списъците,
които изготвяхме ги правехме в два броя един за нас и един за Комисарството.
Така направиха и за хляба и за месото, та се турна добър ред. Не ставаха
вече опашки и блъсканици. Но ако не си вземеш до следващия ден хляба и месото
купонът ти изгаряше. Само при нас срокът беше по-дълъг - 20-25 дни. Ако обаче
някой си потърсеше дажбата след като сме се отчели пред Комисарството и при нас
купонът му изгаряше.
На хлебарите и месарите беше по-лесно. Продаваха само един продукт.
Особено пък месото. Даваше се много рядко.
При нас се създаде огромна писмена работа. Всеки продукт, който щеше да
се раздава, трябваше да се обяви отвън на табелка. Какво се дава, по колко на член,
с кой купон и колко струва. А след като се продадеше пък се изготвяше отчет.
Колко кила са раздадени, на колко члена, какво количество е останало и има в
наличност. Към списъка за Комисарството носехме и отрязаните купони. След
проверка, у нас оставаше един проверен и подписан списък, а другият с купоните в Комисарството.
Когато имаше дажба за получаване, слагахме една маса на вратата на
дюкяна. Клиентите - отвънка, а аз от вътре режех купоните и смятах колко трябва
да дам от продукта и колко пари да взема. Вида и Мито ми подаваха вече
размерената на дажби стока - а аз на клиента. Някога имаше по-малко хора, някога
се натрупаха повече. Но винаги затваряхме късно вечерта, защото се работеше без
час. Докато спрат да идват клиентите. Нямахме даже и часовник... Когато всички
легнеха да спят, тогава почваше отново моята работа. Броях купоните, смятах,
вписвах в списъците... бързах, защото на сутринта трябваше да се отчитам.
Случваше се, когато привършвах работата да се разсъмваше. Легнах си за час два и
ставах омърлушена пак на работа...
Когато четете моите спомени, навярно ще си кажете: "Какво ли пък толкова
сложно е имало в работата с купоните, та тази жена така се е затормозвала с тях!
Броиш, събираш, умножаваш, вписваш и готово! Вярно. Може да е така за една
градска жена, с по-добро образование. А какво бях аз? Двайсет и пет, двайсет и
шест годишна бежанка, селянка с втори клас, чедо на полето и на кърския труд.
Оставил ми мъжът ми малко капитал в стока и аз треперех не само да не го
разпилея, а и да изхранвам пет гърла със съвсем скромните печалби, които той ми
носеше. А за да спечеля за залъка ни трябваше да се боря в надпреварата с опитни в
търговията мъже. Аз, Мария-Руша от село Долни Порой...
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***
Имаше хора записани на друго място, но идваха при мен и питат: "Аз съм
записан еди къде си, но искам да се прехвърля и да пазарувам от тук". Това ни беше
забранено. Можеше да става, но трябваше желаещият да отиде в Комисарството, да
се отпише от единия магазин и да получи подпечатана бележка за записване на
другия. Но някои хора не си жалеха нито труда нито времето и току донасяха
такава бележка при мен. Такива се бяха насъбрали около 8-10 семейства.
Един ден пристига в дюкяна разсилна от Комисарството със едно
съобщение: "Донесете списъка и всички бележки и елате в комисарството при
председателя Денков за справка". Бре, какво ли ще е, защо ли ще е? Отидох.
Комисарството беше на четвъртия етаж. Качвам се по стълбите, но не мога да се
изкача. Задушавам се, въздух не ми стига... Отворих един прозорец, постоях...
подишах... И пак поех нагоре. Чукнах и влезнах.
Как съм изглеждала не знам, но Денков ми каза: „Защо така, госпожа,
успокойте се! Ние тука не колиме хора!" Поднесе ми стол да седна и си продължи
работата. Остави ме така малко да се посъвзема. После ми взе документите,
прегледа ги и рече: „Редовно. Извинявайте, че ви обезпокоихме!"
А то какво било? На ъгъла на „Солунска" и „Ангел Кънчев" имаше един
бакалин, Ставри Петров. Той носеше войнишки дрехи, но си работеше в дюкяна.
Не беше на фронта. Та той се оплакал в Комисарството, че съм му била взела много
клиенти! Затова била справката...
***
Минаха осем-девет месеца от мобилизацията. Заговори се, че почнали да
пускат войниците в домашен отпуск. Зачакахме и ние с Вида мъжете си. Работя
каквото работя, а очите ми все към вратата на дюкяна. Ако съм на пазар, бързам да
се върна. Може Георги да си е дошъл до като ме е нямало...
Един преди обяд, децата си играеха пред магазина и по едно време, Стоянчо
се затича от улицата вътре към мен. Погледнах да видя защо... Георги на вратата!
Юлето го познала, хвърлила му се в ръцете и бърбори: „Татко, татко, виж, имам си
обички!". Бяхме й пробили ушичките, та носеше копринен конец, щипнат с восък
за да не падне. А пък Стоянчо, понеже не го познава, избягал когато баща му рекъл
да го прегърне. „Изплаши се! Ха, добър ден, Марие!" смее се Георги. С вечната си
бодра, подкупваща усмивка. Смея се и аз от радост, че го виждам здрав и жив. При
нас! И сълзите ми са едновременно за всички неволи, които със стиснати зъби съм
понасяла сама... без него. Сега могат да текат свободно, защото ще изглеждат само
сълзи от радост. Нямах право да плача до като го нямаше. Само да се боря, за да
преживееме с децата и да го дочакаме...
***
Още с идването си, Георги веднага прегледа какво има и какво не в дюкяна
и тръгна по пазар, за да ни понабави каквото може. Почна да води със себе си и
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Мито, та хем да види от къде може да се купи нещо, хем и ангросистите да го
видят. Да знаят когато ходи сам, че купува за Георги Бояджиев. Макар ние и да
продавахме на определени цени, те си взимаха малко повече на едро и заради това
не смееха да продават на всекиго.
Споходи ни и друга голяма радост! Хазаинът ни каза на Георги че ще му
покаже къде да копае в мазето, та да се свържем с канал. Георги му предложил да
продължиме до дюкяна и от касапите да прикачим тръба за чешма. Зимно време
водата в двора замръзваше, та хазаите я спираха. Бяха ни казали да ходиме и
точиме от тяхната кухня. Но ние чувствахме, че не сме желани и бяхме принудени
да си наливаме вода от фурната на бай Никола.
Но хазаинът каза „не!". Макар, че Георги му предложи да плаща и водата на
касапницата. Е, щом не, не. И на това бяхме благодарни. Няма да изнасяме
нечистата вода на уличния канал когато переме в мазето.
Започна Георги изкопа. Копа, копа човекът... Кога... оказа се, че каналът не е
там дето е посочил хазаинът! Хайде, сега пък на друго място започна. Ато-о-о...
копане! Не шега работа. Такова копане, че на Георги му се натърти и инфектира
ръката. На него, дето от дете работеше най-тежката работа! Поду се ръката, зачерви
се, едва изкара човекът ноща, докато иде на болницата.
Доста време изгуби с идими, дойдими на превръзки. Но, слава Богу, ръката
му мина. И каналът беше готов...
Броените дни бързо минават. Свърши и отпуската на Георги. Пак раздяла,
пак сама с грижи и трудности. Единствената светлинка в живота ми бяха децата и
малките радости, които ми създаваха. Думичките, които произнасяше Стоянчо,
молитвичките, които Юлето си повтаряше когато я подканиш. „Айде, Юле, помоли
се за татко!". Застане детето на коленца, залепи една срещу друга ръчички, вдигне
очички нагоре и занарежда: „Божичко, божичко! Да ми дойде та-а-тко ми, да ми
купи шапкичка с перо и симидче!"
***
С купонната система доста бяхме посвикнали и не ни тежеше вече така
както в началото. А и клиентите не ни главоболеха с непрекъснати запитвания.
Научиха се да четат вънка на табелката, да си сверяват номера на купоните и си
получават дажбите, тази система се оказа най-практична. Въведе я генерал
Протогеров. Той беше и комисар по продоволствието.
Него лично не го познавах, но майка му ни беше клиентка. Чак когато
започнах да записвам за купоните включих в списъка: Ана Протогерова, 2 члена.
Живееше близо до нас, в къщата на Шахов, до фурната. Сега вече, когато
пазаруваше, знаех коя е.
Една вечер, късничко, клиентите бяха поразредили и Мито си беше отишъл.
Ние с Вида правехме нещо, когато в дюкяна влезна един генерал. Помислихме, че
иска да пазарува, но той най-напред попита дали имаме писмо от Георги и в кой
полк е. След това почна да разпитва какво сме давали днес, на кой купон и по
колко на човек. Но като разпитваше за продажбата, личеше, че се интересува от
всичко. Попита, като сме сами дали можеме да се справяме. Аз му отговорих, че от
началото доста ни беше трудно, но сега посвикнахме. почувствах, че е доволен от
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отговорите. „Лека нощ! - Лека нощ!" и си излезна. Генералът излезна, в дюкяна
влезна друг клиент, а Вида ми казва: „Тоо офицер и друг път сам го видовала да
минува и да завива по „Гладстон". На което клиент се обади: „Този е генерал
Протогеров".
***
Двете жени се борехме мъжки с живота. Като си легнех и се замислях по
някой път, сън не ме хващаше. Аз с децата, трима. Вида и Лиляна една, защото
детето е още малко. Мито един, всичко петима. Двама мъже на фронта на които
сегис, тогис пращахме по колетче. На Георги по-редко, но Вельо е пушач и
трябваше по-често, па като му изпратиш колетче, не може да му сложиш само
тютюна или цигарите. Трябва и нещичко за хапване...
Освен това и наема. Понеже Георги беше войник, законът ни даваше право
да не го плащаме. Но той ми беше заръчал да правя, да струвам, да гледам да си
плащам наема редовно. Да не се събира, защото рано или късно, пак ще трябва да
се издължаваме на хазаина. Тогава ще ни бъде по-тежко да дадем пари на куп. Та
имахме си много разноски, колкото и мизерно да живеехме...
Няма да забравя. На децата им се беше втръснало от фасул. Днес фасул, утре
пак, други ден пак. Не искаха вече да го погледнат. Какво да им дам да ядат? Месо?
От къде? Няколко яденета се редуваха на сандъчето-масичка постна яхния с
картофи, кашичка, по някога някое яйце и... пак фасул! Това ни беше основното
ядене.
Беше зима. Като свил един студ... камик и дърво се пука. По „Гладстон"
вятърът фучи и блъска в прозорците детското пране, простряно на въженцето.
Чукат по стъклата заледени ту ръкавчета на рокличка, ту ризка, фанелка или
крачолчета на панталонки.
На галерията е един студ. Но не смея да вкарам мангал. Навлекла съм върху
децата всичките топли дрешки, които имат, турила съм им шапки и шалчета. И за
да не ядат долу зад тезгяха където е още по-студено и духа от мазето, качила съм ги
на галерията и съм сложила пред тях топъл... фасул! Гледаха го, гледаха, па Юлето
рече:
- Мамо, ма, нема ли нещо друго? Се фасул, се фасул, не мога да го гледам вече!
- Не иска фасу-ул!, обади се и Стоянчо.
- Не искате, ама виждате ли си дрехите навън? Станали са на дърво. Ако не ядете,
ще си останат такива и няма на вас ни рокличка, ни панталонче, ни долни дрешки!
- Ама верно ли ма, мамо?
- Верно, я! Не чувате ли как чукат по прозореца и казват: „Юли и Стоянчо, ако не
слушате и те си изядете фасула, ще останем дървени! Няма да имате дрехи!" Яжте
бързо докато е топло!
И те, горкичките, ядат и поглеждат от време на време към прозореца.
- Мамо, а сега защо пак чукат, нали ядеме?, рече Юлето.
- Казват, че са доволни от вас и ще станат пак дрешки от плат!
***
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Един ден през есента, чичата Гергевица ми каза:
- Руше, отвориле са техническо училище. Сакам Мито да си го запишам да уче. Шо
ке кажеш? тя ми викаше „Руше". Нали си беше от моята рода, та знаеше, че си
обичам това име.
- Ке го пратиш, чиче! Да си уче момчето. Младо е.
- Ами вие шо ке праете без него?
- Ке му се найде колая, чиче.
Казах й така, за да я окуража, макар че се чудех сега пък как ще караме без
него. Омърлушени сме с Вида и се чудиме кой край да хванем. Освен домашната
работа, която вършеше, доата много ми помагаше и в дюкяна. Беше много
остроумна и макар и неграмотна, сметките ги правеше на ум безпогрешно. Сечеше
й главата. Лошото е обаче с тези купони. Като отида за получаването на някой
продукт, как ще се справя сама с клиентите и децата? Мито беше вече записан на
училището, но пак прескачаше към нас, та да мога да отида поне на пазар.
Бакалското дружество беше мястото, където ни съобщаваха какво ще
получиме и от къде. При получаване на стоката, Милан Андреев беше на кантара.
Той мереше, той разпределяше, та като се видяхме сега в дружеството, разпита ме
за новини от Георги, а аз му разправих за новото ми положение, как ще връщаме
хората от дюкяна когато ще трябва да се идва за стока? „Не се тревожи, Бояджиева,
ке се нареде. Неле сум на кантаро? Щом е таква работ'та, ти нема да идеш. Ас ке
пазара превозо, ас ке га мера стоката и ке ти га прата. Ти ке подпишеш бележката
дека си га получила, ке ми га върнеш и ке го задържиш бордерото. На каруцаро ке
пиша колко да му платиш".
Като се върнах у дома, разправих всичко на чичата и на Вида и те се
поуспокоиха.
Мито тръгна на училище. Когато има нова дажба, или Сирма ще дойде да
вземе Лиляна в тях, или чичата ще остане при децата. Въобще, правехме всичко
така, че клиентите даже не почустваха промяната.
Когато си беше Мито, един от нас двамата се качваше на колата със стоката,
та и да се случи някои крадлив каруцар, не може да открадне, но сега каруцарите
пристигаха сами и когато караха някой открит продукт, като сирене например,
Виждах, че липсва някоя буца. Но какво мога да направя. Безсилна съм. Така
карахме. Когато Мито не е на училище, ще дойде за малко в дюкяна, аз да отида да
се отчета или разплатя. Чичата, и тя ни наобикаляше.
Милата старица! Спомням си я като сега. Дребничка и слабичка, съвсем се
загубила в черните си дрехи под черната забрадка, които не свали до края на
живота си. Ситни, ситни по „Гладстон" и като дойде, първите й думи са: „Добър
ден, Руше! Как сте, що сте? Имате ле абер от Георги? А сега кажувай шо да
работа!" Кога ли не работеше?! И като ходи да пере по чуждите домове за да си
храни децата, и като иде при нас в „сволодните" си дни и след като е прала цял ден!
Вдовишка и бежанска зла участ...
***
От фронта почнаха да пристигат все по-лоши и лоши новини. Губехме
войната. Помръкнаха лицата на хората, оклюма се народа. Пак бяхме победени.
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Човешки жертви, немотия, гладуване. И всичко напразно. Втора национална
катастрофа за българския народ, единствено за това, че бе пожелал да помогне на
брата-роб...
Съглашенската войска настъпваше. През София, по „Витошка", мина една
част черни арапи. Била френска войска от Африка. Но сега, в победените не се знае
кой пие, кой плаща. Черните почнали да посягат на млади жени, ужас обхвана
всички. Изпокриваха се жени и моми. И не с Вида, горките, като им чуеме още от
далеч музиката, пускаме ролетките и ключиме дюкяна. Не смеехме да се покажеме
и погледнеме през прозорците. Ако нахълтат черните, няма кой да те спаси. А пък
Юлия и Стоянчо тичат на галерията да гледат.
***
България капитулира. Скръб заля страната. Почнаха да демобилизират
нашите войски.
***
А в София избухна една епидемия, наречена испанска болест. Коси навред,
не гледа ни старо, ни младо. Изтощени от недохранване, хората мрат като мухи. По
това време нямаше Дом на покойниците, като сега, та мъртвите си бяха по
домовете. Погребална кола отиваше да ги прибере. Тръгне черната катафалка, а по
нея върволица хора. Отиват на погребение. Където и да погледнеш, по „Витошка"
или по другите улици, все погребения. Като някогашното чумаво време в Порой,
когато Вкачи Никола влачел с ченгел мъртавците към ямите на общите гробове. Е,
сега не влачеха умрелите с ченгел, а ги возеха на кола. За разлика от някога, подир
мъртвеца вървяха повече или по-малко хора. В зависимост от общественото
положение на умрелия. Имаше погребения с музика и венци и дъ-ъ-лга върволица
зад катафалката. А тя., украсена с дърворезба и черни копринени ресни се тегли от
два чифта черни, охранени коне. И всичко се движеше бавно и тържествено под
звуците на музиката.
И погребения при които простата погребална кола, теглена от две дръгливи
кончета, вървеше бързо, бързо, следвана от неколцина близки на покойника. Побързо да го заведе на гробищата, защото и други чакаха. Съвременно
преобразования на някогашния Вкачи Никола. Но и едните и другите мъртавци
отиваха на едно и също място, от където за никого нямаше връщане...
Болно, чумаво време, през което много народ изгина.
***
Епидемията беше в разгара си, когато започнах нещо да не се чувствам
добре. Отпаднала съм, мускулите ми треперят. Да е от недояждане ... не е. Верно,
не се хранехме кой знае колко изобилно, но откакто бях ходила при доктор Янков,
обръщах повече внимание на себе си. Заради децата, кой ще ми ги гледа, ако... та
не може да е от това. помъчих се да работя в дюкяна.. Ъ-къ.. не мога. Най-после
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казах на Вида, че много ми е лошо и ще ида да си полегна. Добре, че поне скоро
бяхме давали дажбата, та в момента беше по-спокойно откъм клиенти.
Ясно беше, че съм заразена от испанската. Разкарахме веднага децата.
Лиляна при Сирма, Юлия и Стоян при доата Милка, пък аз, дето не знаех в живота
си какво е това болест, не мога да стоя права и легнах. Здравата легнах, дойде
чичата, разтри ме с камфорово масло от аптеката,. даде ми аспирин и хинин.
Извикаха и лекар да ме прегледа. И той даде някакви хапове. Аз хич и не го
попитах от какво съм болна, защото знаех, че няма да ми каже. Долу обаче рекъл:
„Испанската!"
А страшна болест беше. От лекарствата които взимах, никаква полза. Като
на камък. Термометър нямахме, та не знаех колко ми е температурата, но чувствах,
че и да имам, не е висока. Ала това вкоченясване на телото.. като че съм от дърво.
Дървена, неподвижна, не мога да мръдна. И това дето не мога да заспя. Отворили
ми се тези очи., умирам за сън и не мога. Клепачите ми, и те неподвижни. Да
можех поне да зажумя, и това не мога!
Чичата се върти около мене: „Руше, ай чедо! Земи прахче! Глътни чайче!"
Изпълнявам подканите й, но избягвам да говоря. Езикът ми нещо надебелява...
Един такъв голям, голям е в устата ми, та цялата я изпълва...
Само мозъкът ми, изглежда, е още в ред. С голямо усилие успях да се
пообърна малко на лявата страна към прозореца, та като не се затваряха очите ми,
да гледат поне улица и хора, а не стената с гардеробчето ни.
По „Витошка" пак минаваше погребение. „Ето, това ме чака и мен в найскоро време". Жал ми стана за децата и за Георги. Исках да заплача, пък не мога.
Мисля си: „Ако си поплача, ще ми стане по-леко. Много се измъчих от как
избягахме от Македония. Не бе ден, не бяха два, а години наред... Колко ли са?...
Четири или пет?... Не мога да ги сметна... Пък това тукашно смятане... докато го
науча... какъв зор видях!.. Едно кило има хиляда грама.. или две по половин кили...
или четири по четвърт... Един лев е сто стотинки.. Ех, пък сега какво ми се въртят
тези грамове и левове в главата!... Добре, че нямаме дажба за раздаване... как ли ще
се справи Вида?... Ето, вече съм си пътница... Защо не си е тука Георги, та поне да
му кажа, че никога не съм съжалявала, че ме дадоха на него, а не на Кочовия
Тимо... Леле, каква свадба беше, какво чудо... Какъв хубав си беше животът в
Порой... Работехме, верно... но всичко си имахме... Пълно, равно... Да не би па тука
по-малко да работиме... Ама си е немотия, военно време. А ние, бежанци... Е, пак
успяхме да дойдем живи и здрави в България.. при свои, които ти влизат в
положението ... И те жалят... помагат с каквото могат... А пък майка и свекърът
ми... Няма ги вече. Не бяха толкова стари, та да не си поживеят при нас... Какво ли
е станало с горкия Илия?... Както съм се разболяла, няма вече изглежда да видя
бат'то Мицо... Тасуда... Доста.. Брей, пък хич никой не дойде насам... Само чувам
от нашенци това, онова за тях.. След някой ден и друг, ще научат, че съм умряла..
За погребението ми ще дойде някой от тях.. Ще ме откарат с простата черна кола..
След нея ще вървят петнайсетина души.. Додини, Сирма, Вида.. Тя няма да може
да дойде., на кого ще остави дюкяна?..А, на Мито.. Да, ама той е на училище?..
Чиковците, чичите и братовчедите.. Това ще са всички.. И колата ще кара бързо,
бързо.. Не е важно погребение.. На Мария.. Не, на Руша от Долни Порой,
Македония. Ще бърза, защото има и други мъртавци и Вкачи Никола има много
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работа.. Ех, георги, Георги, защо ли не и тук?., толкова важни неща имам да ти
казвам.. За нас двамата., за децата.. Преди езикът ми да е надебелял толкова, че да
не мога да го обръщам в устата.. Къде ли си?.. Жив ли си?.. Защо не мога да
заплача, божичко, да се стопи тази топка дето е заседнала на гърлото ми?.. Да се
отпуши мъката ми.. Да ми по-о-ле-е-кне.."
...Два дни и две нощи вече съм между живота и смърта..
Устните ми хванаха дебела кора.. Не мога нито лекарства да взимам, нито
чай да пия.. Чичата държи чаша с вода.. топи в нея памуче и ми мокри устните..
...Трети ден... умирам.. на прага съм.. и мозъкът ми вече не работи.. само
слухът ми още долавя откъси от говор.. капакът на галерията е отворен.. от долу
пристигат думи..
- Къде е Мария?
- На галерията. Ного тежко е болна.. испанската.. май душа бере.. веке чайче нике
да зимува.. не може да преглътнува..
- Бегай на аптеката да земеш синап! Скоро, скоро.. скоро...
А.. Георги! Това е гласът на моя Георги.. Дошъл си, дошъл! Дано ме завари
жива да го видя..
Чух ролетката да се спуска с голяма бързина и тропот от войнишки ботуши
по стъпалата на стълбичката. Георги! Още с раницата на гърба!
- Добър ден, Марие, усмихна ми се той.
Исках да му кажа „добър ден", раздвижих устни, и бръмнах нещо, но какво е
излезнало.. незнам. Щеше ми се да му поръчам нещо за децата преди да умра, но и
от това нищо не се получи.. Пак млъкнах. Ех, този език.. В такъв ли решителен
момент не може да се размърда..?
Развъртяха се чичата Гергевица и Вида, пригонвиха синапа върху дълга,
тънка кърпа. Обърнаха ме по корем, за да ми го сложат. И като го залепиха от
вратните жили, плешките, кръста, та чак до опашката.
Вида слезна на дюкяна, а чичата и Георги седнаха до мен. А аз както ми
бяха отворени очите, клепачите ми се спуснали и съм заспала.. Дълбоко..
Непробудно..
Чичата казала на Георги да видят дали не ми се е зачервил достатъчно гърба,
та да махнат синапа. „Нека си спие", отвърнал той.
„Колко време съм спала.. незнам. Но по едно време се събуждам и почвам да
викам: „Олеле, изгорях! На гърба имам огън!". Извадиха синапа, но кожата ми така
изгоряла, че се надигнали плюски! Почнах да плача, а Георги ми се смее: „Щом
заспа, а сега плачеш, имам вече надежда оти ке оздравееш!". Намаза ми гърба със
свинска мас, лепна ми синапа на гърдите.
- Ама, Георги, да не го държиш колко на гърба..
- Нема, нема, Марие. Умерено ке е. И после на краката и ке те остава на мира.
Знаеш ле, найдох си една арна тамбу-ричка и си га купих. Мога и да сврам.. Сички
нашенски, по-ройски пясни. Ти ке траеш сега синапо, па ас ке ти посвира. Да ми
чуеш мурафето!"
И той разбърза раницата, от горния край на която се подаваше дръжката със
струните на тамбурата му. Извади я. Мъничка, кафява, лъскава. После седна до мен
на дървеното столче, това дето бе сковал за трапезарийката ни. Дрънна по струните
с перото и започна да пее тихичко и да си приглася на тамбурата:
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Брала мома ружа цвете
Дек е брала, там заспала.
От дол иде лудо младо
Девойка си буде:
„Стани, стани, мор' девойко
Доста си спала
това цвете шо си брала
Е овехнало."
Постепенно ми стана леко.. леко.. макар че синапът пареше кожата на
гърдите ми. Неусетно, несигурно и на пресекулки, и от устата ми заизлизаха
думите на песента:
„Ако вехне, нека вехне
Друго ке набера".
„ Това любе, шо го любеш
Се е згодило".
„Ак се згоде, нек се згоде
От мене просто, от Бога арам,
Друго ке залюба".
...Унесени, ние бяхме разровили в душите си пепелта и сега, заедно,
раздухвахме в нея живите въгленчета на спомените от родния край...

София, август 1981 г.
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