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Разновидният смях на Матвей Вълев – 

преди и сега 

Андрей Ташев 

 

Първата книга на Матвей Вълев – сборникът с раз-

кази „Прах след стадата“ – излиза през 1937 г. По това 

време той вече е навършил трийсет и пет години, натрупал 

е солиден опит и стотици публикации в различни жанрове 

и на различна тематика из периодичния печат в България 

и Германия. С други думи, разполагал е с много богат ма-

териал за съставянето на дебютната си книга – тази, която 

ще го легитимира като писател. Изненадващо или не, от 

многобройните си текстове Матвей Вълев подбира само 

разкази, посветени на Бразилия. Сякаш още тогава е 

предчувствал, че точно „бразилските“ му произведения ще 

се превърнат в негова „визитна картичка“ и че десетилетия 

наред, и до ден-днешен, именно те ще привличат най-

силно вниманието на читателите, издателите и изследова-

телите му. 

Повишеният интерес към „бразилските“ текстове на 

Матвей Вълев е напълно закономерен и справедлив. Той 

отразява както приносния им характер за българската 

култура, така и високата им художествена стойност. Ак-

центът върху „отвъдните“ разкази на Матвей Вълев1 обаче 

има и своята негативна страна. Той води до силно подце-

няване на останалите му произведения, в резултат на кое-

то цели дялове от творчеството му незаслужено остават в 

                                                           
1 В изследванията за Матвей Вълев (вж. напр. Сестримски 1975, Бе-
ляева 1994 и др.) изразът „отвъдни“ разкази се използва в смисъл на 
разкази, в основата на които са залегнали впечатленията му от чуж-
бина. Разделянето на „отсамни“ и „отвъдни“ произведения в твор-
чеството на писателя е заимствано от заглавието на книгата му „От-
сам и отвъд“ (1940). 
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сянка. За тях малко се говори и пише, рядко се издават и 

преиздават и така остават неизвестни за съвременния чи-

тател. 

В пълна степен това се отнася за хумористичните и 

сатиричните текстове на Матвей Вълев. Те съставят най-

обемния и най-дълго създавания дял от творчеството му, 

който обхваща над 300 произведения (фейлетони, хумо-

ристични разкази, сценки, миниатюри, импресии, паро-

дии, вицове, памфлети, приказки), писани почти без пре-

късване през цялата му творческа кариера (1921 – 1944 г.) 

и публикувани в някои от емблематичните периодични 

издания на епохата, като „Маскарад“, „Българан“, „Слово“, 

„Мир“, „Щурец“ и др. Матвей Вълев започва творческия си 

път именно с хумористични и сатирични произведения. 

Приятел е с Христо Смирненски, който насърчава първите 

му литературни опити. Пролетарският поет не харесва 

стиховете на Матвей Босяка (както най-често се подписва 

Матвей Вълев през 20-те години), но му предрича добро 

бъдеще в белетристиката. В писмо до годеницата си Женя 

Дюстабанова от 9 август 1922 г. Смирненски пише по по-

вод по-младия си приятел: „Прочетох и стиховете. Те не 

ми се понравиха. В прозата той е силен и, струва ми се, ще 

бъде още по-силен“ (Смирненски 1995: 147). Тази прогноза 

се оказва напълно вярна – Матвей Вълев продължава раз-

витието си като писател и постига успехите си именно в 

полето на белетристиката. 

Той е особено активен в писането на хумористични 

текстове през последните пет години от живота си, когато 

публикува като подлистник поне по един фейлетон сед-

мично – във в. „Мир“ (в поверените му рубрики „Седмичен 

бележник“ и „Бележник на писателя“, но и извън тях) от 

1939 до 1942 г. и във в. „Щурец“ от 1942 до 1944 г. Освен за 

изключителна творческа продуктивност тези факти свиде-

телстват и за голямата популярност на Матвей Вълев и на 

неговите хумористични и сатирични текстове сред четя-



щата българска публика от края на 30-те до средата на 40-

те години на ХХ век. 

В част от текстовете за Матвей Вълев, публикувани 

след 1956 г., мимоходом се споменават (напр. в Сестримс-

11 

 

Установяването на комунистическия режим в Бъл-

гария на 9 септември 1944 г. става повратна точка за съд-

бата на Матвей Вълев. Няколко седмици преди предпола-

гаемата му смърт като доброволец на фронта на 7 ноември 

1944 г. новата власт го причислява към авторите, които са 

се поддали на „фашистки влияния“ (Делчев 1944). Тези 

обвинения са предизвикани не от самите текстове на Мат-

вей Вълев, в които няма и следа от фашистки послания, а 

именно от сътрудничеството му на вестници като „Мир“ и 

„Щурец“, както и на заклейменото списание „Златорог“ и 

на военните издания „Нашенец“ и „Устрем“. Така започва 

процесът по съзнателно заличаване на името и творчест-

вото на Матвей Вълев от картата на българската култура, 

който продължава повече от десетилетие. Априлският 

пленум на ЦК на БКП през 1956 г. и относителната либе-

рализация на обществения живот в България, която той 

носи, смекчават отношението към творчеството му. От 

края на 50-те до 1989 г. са издадени три тома със съчине-

ния на Матвей Вълев (1957, 1975, 1988), отделни статии и 

спомени за него, както и монографичното изследване на 

Христо Карастоянов „Матвей Вълев. Литературнокрити-

чески очерк“ (1982). Едва в последните години името му 

постепенно започна да възвръща полагащото му се място в 

историята на българската литература благодарение на 

публикуваните статии за творчеството му и най-вече на 

няколкото книги от и за него (Вълев 2017, 2018; Славова 

2019, Ташев 2020). Тази тенденция, разбира се, е много 

благоприятна за реабилитацията на Матвей Вълев, но тя е 

показателна и за това колко малко всъщност знаем за не-

го, колко много неизвестни за живота и творчеството му 

трябва да се запълнят. 
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ки 1975) или по-подробно се анализират (Ликова 1959 – 

1960: 345 – 346; Карастоянов 1982: 126 – 144) хумористич-

ните и сатиричните му произведения.  Появява се дори 

плаха препоръка „да се помисли и за издаването им в от-

делна книга“ (Сестримски 1975: 387). Но дали заради по-

литическата конюнктура, дали заради сложността на за-

дачата, или по други причини, до 1989 г. това така и не се 

случва. Вместо книга с избрани хуморески на Матвей Въ-

лев, като приложение към сборника с негови избрани 

произведения „Отвъд и отсам“ (1957), озаглавено „От кол и 

от въже“, са публикувани четири от неговите хумористич-

ни разкази – „Жакет и цилиндър“ (под заглавието „Офи-

циално лице“), „Гости и гостенки“, „Намереното право“ 

(под заглавието „Правото и кривото“) и „Приказка“ (вж. 

Вълев 1957: 278 – 302). Подборът в случая е безупречен, но 

същото не може да се каже за редакторските намеси на 

съставителя на тома Веселин Йосифов, които са значител-

ни, а на места дори граничат със съавторство. Навярно той 

се е опитал да направи текстовете по-приемливи за цензу-

рата, или пък е ползвал авторови ръкописни варианти, 

различни от публикуваните. Но последната хипотеза е 

малко вероятна, защото самият Йосифов не е отбелязал 

нищо по този въпрос в книгата. Така или иначе, в този 

сборник хумористът Матвей Вълев е представен непълно и 

изопачено. Първите два разказа са препечатани и в изда-

нието от 1975 г. (вж. Вълев 1975: 388 – 395). 

Падането на комунистическия режим с нищо не 

променя набелязаната тенденция – силен акцент върху 

„бразилските“ произведения на писателя, почти нулев ин-

терес към фейлетоните и хумористичните му разкази и 

спорадични призиви за издаването им в отделен том (Са-

рандев 2005: 64). Показателно е, че в статията за Матвей 

Вълев в „Речника по нова българска литература“ (Беляева 

1994) на хумора и сатирата му е посветено едно-

единствено изречение: „От 1922 публикува хумористични 
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творби в списанията ‘Маскарад’ и ‘Българан’“.2 Първият 

сборник с хуморески на Матвей Вълев – „Хумор и сатира“, 

бе отпечатан чак през 2018 г. под съставителството на Мая 

Славова.3 

Настоящият том бе замислен и подготвен години 

преди появата на „Хумор и сатира“. Той предлага коренно 

различна концепция на подбор, структуриране и поднася-

не на текстовете на Матвей Вълев, което мотивира реше-

нието ми да го предложа на вниманието на читателите 

въпреки скорошното публикуване на сборника на Мая 

Славова. Хумористичните творби на Матвей Вълев са тол-

кова много и разнообразни, че позволяват и дори изискват 

различни прочити и съставителства, за да може образът на 

писателя да се открои по-ярко и пълно, а произведенията 

му да достигнат до по-широк кръг читатели. 

 Водещи принципи при подбора на текстовете в „Та-

кова е времето“ бяха художествените им качества и акту-

алността им днес. Защото далеч не всичко, създадено от 

писателя, издържа проверката на времето, а някои от ху-

мористичните му произведения съдържат референции 

към конкретни съвременни за автора факти и събития (ка-

то например новоизлезли книги, публикации в тогаваш-

ния периодичен печат и др.), които са непознати на днеш-

ния читател и биха затруднили рецепцията. Сборникът 

включва произведения и от ранния (до заминаването му 

за Бразилия през 1931 г.), и от късния Матвей Вълев, за да 

може читателят да си създаде по-цялостна представа за 

него като хуморист и сатирик и да проследи развитието му 

през годините – от началните, понякога наивни и подра-

жателски опити, до създадените със самочувствие и май-

сторски обиграно перо фейлетони от края на 30-те и нача-

                                                           
2 Повече за рецепцията на творчеството на Матвей Вълев вж. в Ташев 
2020: 114 – 118. 
3 Мнението си за този сборник съм изразил в Ташев 2018. 
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лото на 40-те години. Сборникът обаче е структуриран не 

хронологично, а тематично. Редакторските намеси се ог-

раничиха до привеждане на правописа и пунктуацията в 

съответствие със съвременните норми на българския език 

и до някои дребни стилистични корекции, т.е. представе-

ните тук текстове са максимално близки до оригиналите, 

чиито библиографски данни са посочени в бележки под 

линия. 

Едва ли е необходимо в предговора към подобно из-

дание да се прави разбор или подробен анализ на произ-

веденията, включени в него. А в случая е и почти невъз-

можно, защото те са толкова разнообразни – и в тематич-

но, и в стилистично, дори и в жанрово отношение (опре-

делението „фейлетони и хумористични разкази“ е до го-

ляма степен условно) – че много трудно могат да се подве-

дат под общ знаменател. Но все пак има нещо, което ги 

обединява, и то е тяхната злободневност, връзката им с 

нерва на деня. Дори когато не са писани по конкретен по-

вод, те засягат актуални за времето си проблеми, които 

продължават да стоят пред обществото ни със същата ост-

рота и днес: полицейщината; безграничната човешка су-

етност; глупостта и духовното нищожество, скрити зад 

маската на лъскавата фасада; големите претенции на без-

дарника; чиновническото безхаберие; незавидното място 

на твореца и произведенията на изкуството в съвременно-

то общество и т.н. Такова е било времето през първата по-

ловина на ХХ век, такова е и сега, затова текстовете, вклю-

чени в сборника, звучат актуално и днес. Към тази „разно-

видна кал“ (както я нарича в едноименния си фейлетон 

Матвей Вълев) в човека и обществото авторът подхожда с 

цялата гама на смеха: от безобидната добродушна усмив-

ка, през директното осмиване и изобличение, язвителната 

ирония и сарказма, до горчивия „смях през сълзи“. Не му е 

чужда и самоиронията. Понякога той използва тези средс-

тва поотделно, но в други случаи срещаме комбинация от 
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няколко в един текст. Всичко зависи от конкретния проб-

лем или проблеми, към които авторът насочва вниманието 

ни. 

Друга отличителна характеристика на тези текстове, 

особено на късните (писани в края на 30-те и началото на 

40-те години), е тяхната силна автобиографична основа. 

Разбира се, не можем да очакваме абсолютна фактологич-

на точност и прецизно възпроизвеждане на случки от жи-

вота на Матвей Вълев, макар че има и такива4. Все пак тук 

става въпрос за художествена литература, в която авторът 

видоизменя, доизмисля, хиперболизира дадено лице или 

явление, за да заостри вниманието към някоя негова осо-

беност. Автобиографичното тук присъства на друго, дъл-

бинно ниво. Детството на писателя в Пловдив, редактор-

ската му дейност, престоят му в Бразилия, работата като 

чиновник, като управител на тютюнева фабрика във Ви-

динско, дългите му пътувания и гуляи, войнишкият му 

живот – всичко това е намерило място във фейлетоните и 

хумористичните му разкази и ако ги прочетем и анализи-

раме внимателно от тази гледна точка, бихме могли да 

запълним много бели петна в биографията му. 

В коментарите си към творчеството на Матвей Вълев 

Иван Сестримски (1975: 387) пише: „Изглежда, че Матвей 

Вълев е чувствал недъзите на своите хумористични произ-

ведения и може би по тази причина не ги издава в отделна 

книга. […] Струва ни се, че може да се види една своеоб-

разна оценка на Матвей Вълев на собствените му фейле-

тони именно в тая негова също необичайна сдържаност по 

отношение на събирането на най-хубавите от тях и изда-

ването им в отделна книга“. В писмо до Владимир Василев 

от 10 юли 1944 г. обаче самият Матвей Вълев опровергава 

това твърдение, като съобщава, че е подготвил не една, а 

                                                           
4 Фейлетонът „Литературен конкурс“ например пресъздава точно 
обявения в бр. 12 на сп. „Маскарад“ от 1923 г. конкурс. 



две такива книги: „Взех един кабриолет и бях един ден 

при Георги Цанев. Оставих му книгата (хуморески и фей-

летони) и после него го мобилизираха и книгата така си 

стои. А веднаж в София ме срещна един млад издател, по-

иска ми книга (хуморески и пр.), даде ми пари и тука му я 

приготвих. Те са други работи. Надявам се след 30 – 60 

дни да излезе…“ (Великов 1990: 176). Вероятно за първата 

книга става дума и в писмото му до самия Георги Цанев от 

31 октомври 1944 г.: „Една молба имам към тебе – не давай 

сборника ми в тоя му вид, ще има някои работи да заменя 

и други да поправя“ (Цанев 1977: 392). В бележка под ли-

ния към това изречение Христо Карастоянов пояснява: 

„Става дума за един сборник с непечатани фейлетони, за 

който писателят е помолил Г. Цанев да препоръча в Дано-

вото издателство. Сега тази папка се съхранява от К. Апос-

толов, комуто я предаде през 1980 г. Г. Цанев“ (Карастоя-

нов 1982: 59). Каква е по-нататъшната съдба на тези ръко-

писи и кои произведения са включвали те, остава загадка. 

Но от цитираните писма става ясно, че и самият Матвей 

Вълев не би имал нищо против публикуването на книга 

като „Такова е времето“. А ако с разновидния си смях тя ни 

помогне да изчистим поне част от „разновидната кал“ в 

живота и обществото си, или най-малкото да пожелаем да 

го направим, значи е изпълнила целта си. 
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Какво ли още ни чака? 

  



Пазители на реда и тишината 

(Скица из съвременния живот)1 
 

Часът е два след полунощ. Пред вратата на поли-

цейския участък някак неестествено внимателно се раз-

хожда и като никога зорко се оглежда часовой. В цялото 

неприветливо здание светят само прозорците на стаята на 

дежурния стражар и на тази на старшията, който, кой знае 

по каква особена причина, не спи. Прозорецът на една от 

срещните къщи ненадейно се отваря, оттам скача един 

човек по долни дрехи и се втурва към часовоя. 

– Помощ! 

От грапавото лице на стражаря се появява отначало 

някаква тревога, после той внимателно се оглежда наоко-

ло и отново се успокоява. 

– Какво кряскаш? Я по-тихо! 

– Обраха ни, крадци! 

– Е, той старшията знае тия работи… 

След половин минута странният посетител разтре-

перан застава пред старшията. 

– Господин пристав, обраха ни! Двама души… аз бях 

случайно в писоара... и те – вътре… Бързо, да ги хванем! 

Старшията лениво си трие очите. 

– Кога това – снощи ли? 

– Не, те още са вътре. Бързо! 

– Ами много ли неща вдигнаха? 

– Касата е в същата стая… 

Това разлива блаженство по лицето на старшията. 

– Колко пари имаше в касата точно, а? 

– Петдесет и четири хиляди… Ще избягат, господин 

пристав… бързо! Ах, паричките ми…! 

                                                           
1 Текстът е публикуван във в. „Българан“, год. VII, 1922, бр. 30, с. 4. 
Подпис: Матвей Босяка. – Б. ред. 

20 

  



21 

 

– Значи така? Моля, моля, ще ги уловим, бъдете 

спокойни. Само почакайте… Разсъждавайте спокойно. 

Значи петдесет и четири? Ами защо не бяха повече? 

– Помощ! Обраха ме, бързо! 

– Моля, моля, някои сведения. Касата ви лесно ли се 

отваря? 

 

*      *      * 

 

Когато след полови час полицията отиде, констати-

ра, че касата е ограбена. А още след половин час в стаята 

на старшията влязоха две лица. 

– Колко? – запита ги той. 

– Десет хиляди, господин… 

– Кааак?! Ах, свини, ще лъжете, а? Там бяха точно 

петдесет и четири хиляди! Мене не можете изигра… Тол-

кова ли бяха? 

– Тъй вярно, господин старши! – отговориха изпла-

шени от знанията на своя началник двамата стражари в 

цивилни дрехи. 

Те бяха се вече разбрали, когато влезе и смененият 

часовой. 

– Моя пай, задето наблюдавах… 

  

 



22 

  

Пътьом1 
 

Газят низ шосейната кал. 

Младият стражар и племенникът му. 

Изгрев. 

На изток небесна мътилка. На запад локви. На север 

тиня. На юг кал. 

По всички шосейни измерения. 

– Лошо благоустройство. 

– Що е благоустройство, чичо? 

– Министерство. И това не знаеш. 

И чичото се муси. 

Това теле иска да става столичен стражар. На всяка 

дума „Що е“?, „Какво е?“ – ум да ти зайде. 

– Знаеш ли що е Народно събрание? 

– Не, чичо. 

– Засрами се, чичовото. Да помниш: Народно съб-

рание е парламент. 

– Пар… 

– Пар я, парламент, камара, съединението прави си-

лата, с партии, депутати и народни представители. Раз-

брано? 

– Не. 

– Та щом това не знаеш, не ще знаеш нищо и за пра-

вителството. 

– Това знам, чичо. То харчи данъците, управлява. 

– То управлява. Полицията изпълнява. Правителст-

вото е израз на народната воля. Например правителството 

на Цанков беше израз на Цанковата народна воля. 

– Цанков… 

                                                           
1 Текстът е публикуван във в. „Жупел“, год. III, 1933, бр. 14, с. 2 – 3. 
Подпис: Матвей Босяка. – Б. ред. 



23 

 

– Простак! Та може ли бе, айол? Цанков е спасител 

на България над всичко, а ти името му да не знаеш. 

Ляпчев, Мушанов… Колко ги има! Изразители на народ-

ното доверие. Избори… 

– Това знам. Лани нали трошаха глави и задници в 

село. 

– Глупости. Изборите са упражнение за полицията. 

Тя е на поста си. Партиите, които командват упражнения-

та, се съставят от правителственото болшинство. 

– Кое? 

– Хм... В тая кал да газиш и да обясняваш надълго и 

нашироко държавни въпроси – невъзможно. Болшинство-

то се състои от партиите на болшинството. Ясно? 

– Мътно, чичо. 

– Стига ме мъчи бе, чичовото. 

Пъшка. Спира всред локвата и мие ботушите. 

– Кал, кал, ама в главата ти е непроходима тиня. Ге-

рен. Блато. Ако не ги знаех тия работи, нямаше да ме пре-

местят от околийското в столицата. Болшинството се със-

тои от партии. Партиите се състоят от депутати. Депутати-

те са съставени от вътре и вън от законите. Работническите 

депутати са вън от парламента и вън от законите. Това 

значи два пъти вън. Те са изменници. И имат право, кога-

то ги бият, да протестират. Без последствие. Разбра ли? 

– Не, чичо. 

– Изменници на народа бе! Народът се състои от на-

рода и изменници на народа. Трудолюбиви народни маси, 

това е. 

– Маси? 

– Маси я! Народни маси, маси за народа. 

– И столове? 

– Няма, само маси, върху масите кресла. Вътрешно 

кресло, кресло на правосъдието, другите се редуват на час-

ти, по ред. Ясно? 

– Не ми е много ясно, чичо. 
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– Аман бе, чичовото! Разбери: по законен ред, казва 

се: „Арестуван си в името на закона“. 

– Кой, аз? 

– Не ти бе, дърво – народът! 

– Как е? 

– Кое? 

– Името? 

– Гледай ти, дебела глава! Името на закона е според 

случая. Щом трябва да се арестува някой, намират му и 

името на закона. Номерации разни. Номер едно, две, пет-

стотин. Знаеш ли нещо за Конституцията? 

– Знам. 

Младият стражар ненадейно спря. 

– Какво знаеш? 

– Нищо. 

– Защо дрънкаш тогава, че знаеш? 

– Страх ме е, че ще ме нахокаш. 

Чичото се позамисли. Омекна. 

– Конституцията е мечка за плашене на малки деца. 

Биех веднъж студент, а той ми кряска, че нарушавам Конс-

титуцията. Удрях, докато престана да ме заплашва. Поли-

цията не се плаши от подобни конституции. Почтен граж-

данин не нарушава реда и тишината, значи не се бърка в 

Конституцията. Почтен гражданин е, който има банка, 

магазин… 

– Кафене? 

– Кафене също. 

– Има ли кафенета за стражари? 

– Могат да пият кафе гдето искат. Не е прилично да 

сядат. На крак. Изпием го, бъркам в джоба и смигам, ка-

феджията не иска пари, маха с ръка. Ще се пазиш да не 

влизаш в преговори с работници. 

– Защо? 

– Беля е. Сега говориш с него, а след половин час го 

водят в затвора. Той ти кимне с глава, а старшията те под-



веде под разпит. Безделници. Живеят само от това: играят 

карти и пият кафе. 

– Кои, стражарите? 

– Не, работниците. 

– Че те не работят ли? 

– Че как ще работят, щом през ден-два току ги вла-

чат из участъците и затворите. Момче, свикни да се изра-

зяваш уставно, щом не искаш да те хокам. У, каква локва! 

Работниците се делят на агенти и заблудени. Агентите са 

болшевишки агенти, а заблудените са агенти на болше-

вишките агенти. 

– Що е болшевишки агенти? 

– Съветски оръдия. 

– Съветски… 

– Пст, мълчи. От тая дума ще се пазиш. Ще се пазиш 

и от разни митинги и демонстрации. Попаднеш ли там, ще 

откопчаваш кобура. И – храброст! Длъжност ли е, ще я 

изпълняваш. Искаш ли да стигнеш до моето положение? 

– Искам. 

– Кой те пита дали искаш? 

– Нали… 

– Не възразявай. Ще се научиш пред началство да 

не възразяваш. Искаш, ама не можеш. Да почна да разказ-

вам колко опасности съм преживял, колко кокали… Но 

остави! Служебни тайни. Не мисли, че службата е съставе-

на само от подобни страхотии, има си и сладостите. Ония 

червени устни… „Моля, господин стражар, спрете движе-

нието, за да пресека по-скоро, защото закъснях, а годени-

кът ми ме чака пред Военния клуб.“ Ееех… 

– Ееех… 

– Какво въздишаш бе, говедо? За тебе работа ли е? 

Ще се натъкнеш на някоя студентка или друга персона, ще 

те пита нещо – ума ще си загубиш, а след един час току я 

докарали в участъка. Ще ти се примоли да не я бият, уж 

позната де, а ще те вкара у беля. 
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– Ама и тях ли, чичо? 

– И тях я. Колко даяк2 обират. Уж работнички, сту-

дентки, ученички, а всъщност конспираторки. Искам да 

кажа, аз не съм имал неприятности от такъв род, но – за-

повед нали е, ще я изпълниш. Ще биеш и ако е нужно… Но 

остави! Друг път не си ли слушал истории от околийското? 

– Не, чичо. 

– Хм… Тежка е службата, но си има и сладостите. 

Замълчават. 

Газят. 

Всеки с мислите си. 

В далечината изникват черковни кубета и червено-

стрехови здания. Племенникът гледа захласнат. 

– Чичо… 

– Това е я! Гледай я – ние я управляваме. Не се зве-

ри, а се готви, и туй, що днес ти казах, нека ти служи за 

поука. Стегни цървула, връвта се влачи. И помни: движе-

нието вдясно. 

– Ама ти току-що мина вляво. 

– Аз съм аз, ти си ти, а движението се отнася за фай-

тони и автомобили. Хората могат да се блъскат един други 

на воля, няма опасност от катастрофи. Накриви калпака. 

Така! 

 

  

  

                                                           
2 Бой (тур.). – Б. ред. 



Око за око1 
 

За работниците зидари на Жозе Амарало днес е 

празник. Не религиозен. Не национален. Празник стома-

шен. 

Богат е Жозе Амарало. И стиснат. Обича да събира 

работници по улици и площади. Да се пазари. Да къса сто-

тинка по стотинка от надницата. Троха по троха от залъка. 

Напоследък откри нов философски начин: работници с 

негова храна. Кухнята е под ръководството на дона Жови-

на. И тук се пестят средства. С ум и разчетливост. Готвач-

ката и миячката не остават без работа. В употреблението 

на долнокачествени мазнини и продукти спестовната до-

макиня постига чудеса. 

Госпожата съобщи на работниците: 

– Днес мъж ми не е тук, замина по доставки. Скрито 

от него ще ви нагостя по царски. Но работете честно, за да 

го зарадвате. 

Стомахът е бутон за настроението: празничен дух. А 

работата, тя си е същата. Зидарска. Тухли и камъни. Ци-

мент и релси. Пясък и чакъл. И други тежести. 

 

*      *      * 

Обяд. 

Във всяка паница къс тлъсто месо. 

Кокошка? Не, заек. Не, петел. 

Вкусно и мазно. Двадесет и един чифта челюсти 

тракат доволно. Кокошка? Не, заек… Двадесет и един. 

Жозе, общ работник, доогризва кокала. Разглежда 

го внимателно. Част от опашка на някакво животно. 

Хм… Свиня… не е. Телешко – не е. Кокошка – не е. 

Заек – не е. 

                                                           
1 Текстът е публикуван във в. „Жупел“, год. III, 1933, бр. 41, с. 3. Под-
пис: Матвей Босяка. – Б. ред. 
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Жиралдо се оглежда за котарака. Пис-пис-пис… Ис-

ка да му хвърли огризано ребро. Днес Шанино не иска и да 

знае за тях. Пис-пис-пис… И котаракът използва отсъстви-

ето на господаря. 

Шанино, котаракът. 

Те мислят за него. По свой почин умът сравнява ко-

калите с размерите на котарака. Жозе отива към кухнята. 

Търси котарака. Обикаля тенекиите с боклука. 

– Педро, това намерих в боклука – подава той ня-

какво парче кожа на младия майстор. 

Краят от дебелата котешка опашка. Попълзена от 

мравки. 

Ясно е: кокалът на Жозе съвпада напълно с края от 

опашката. Реброто на Жиралдо съвпада с ребрата на Ша-

нино. Краката, гръбнакът… 

Пръв плюе майсторът. Пръв пие английска сол Жо-

зе. Пръв си събира инструментите дърводелецът Хенрики. 

Пръв бие камбаната Жиралдо. 

Стои на пътната врата. Отвътре, на украсената с цве-

тя веранда, госпожата, готвачката, миячката, бавачката, 

шивачката, слугата, градинарят… Навън, между тротоара 

и трамвайната линия, работниците, минувачите, велоси-

педистите, каруцарите, шофьорите. 

– Жозе Амарало да си строи сам зданието. Магази-

ните, гаражите, фабриката! Обяд с котешко месо! Ето 

опашката на котарака Шанино! Ето ребрата! Ето гръбнака! 

– Лъже. Света Богородица ми е свидетелка – лъже. 

Мария, донес перушината и главата. Тичай! Не е котарак, 

петел е. Сготвих го и го разделих в двадесет и една чинии. 

Вижте перушината, вижте главата, човката. Котакът няма 

човка, Шанино няма перушина. 

– Не е петел – котка е. 

– Лъжеш, ето перушината! 

– Това е твоето ядене. Нашето беше котка. 

– Перушината – човката… 
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– Опашката – ребрата… 

– Мария, тичай, донес трътката! 

– Изядох я, госпожа. 

– Ето свидетелка – изяла трътката, котаракът няма 

трътка. 

– А петелът има ли опашка? 

Естествено: трябва да се намеси полицията. Пази-

телката на реда и тишината. Отвежда нарушителите в 

участъка. 

– Опашката. 

Госпожата и слугинята незабавно се явяват. 

– Човката, свидетелката, трътката. 

– Тя изяде петела, а ние котарака. 

След дълги дебати делегатът решава: 

– Понеже не можете да докажете, че госпожата е 

изяла петела, уличени сте в публична лъжа и ще получите 

заслуженото. 

Получават го. 

У нас бият с каквото завърнат. 

Тук, в Бразилия – с приклади. 

 

*      *      * 

 

Жозе Амарало казва: 

– Глупачка! Къде ще намеря сега зидари? Как забра-

ви да изгориш опашката? 

Дона Жовина отговаря: 

– Ти като знаеш повече, можеш сам да си готвиш, 

разбра ли! 

В резултат на тия шумни сцени и останалият персо-

нал напуска дома на Жозе Амарало. 

Случи се, че братът на общия работник Жозе се цани 

за слуга на Жозе Амарало. И понеже дона Жовина си раз-

строи здравето и лекарят ѝ препоръча ежедневно пуешка 
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супа, на Висенти се пада длъжността да обиколи града и да 

търси пуйки. 

*      *      * 

 

Минават две седмици. 

Срещат се край града двама ловци. Менят поздрави. 

Кибрит, царевични листа за цигара. Тютюн. Познати. 

Единият – Жозе, общият работник, другият – уволнен оня 

ден войник от споменатия участък, изпълнител на прик-

ладното налагане отпреди две седмици. 

– Заповед беше… 

– Ееех, заповед беше! – набляга Жозе на въздишка-

та, като притваря очи. – Но Жозе Амарало не ще намери 

вече зидари. 

Надничат в чантите си. Чантата на Жозе е пълна. 

– Урубу? Защо ти е? 

– Така, поръчка. 

Има тук, в тропическите страни, орел лешояд. Тлъст 

и дебел, свещена птица, живее по покриви и край населе-

ни места, на стогодишна възраст снася първо яйце, търси 

му сметката на живота. Допреди да се установи, че разнася 

болести, беше забранено да се убива. Служеше, значи, за 

публичната чистота, доколкото умрели котки, кучета, во-

лове и други подобни е застрашавал. 

– Поръчка за урубу? 

– Десет милрайса парчето. 

– Къде? Кой? Още утре ще занеса сто. 

– Купуват един на ден. 

– За лекарите? 

– Не, за супа. 

Припомня му Жозе историята и му обяснява тайнст-

вено: 

– Разбираш – а това сега е пуйката за дона Жовина. 

Така… 

Другият се кълне да мълчи. 
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Обирникът…1 
 

Историята, която ще ви разкажем, се е случила от-

давна, много отдавна – може би преди хиляди години. 

 

*      *      * 

 

В широката мраморна зала на двореца, постлана със 

скъпи килими и окичена със злато, се събираше множест-

во народ. Това беше цветът на обществото, избраниците на 

племето – това бяха все боляри, военачалници, сановни-

ци, министри, управители, жреци. 

– Защо ли ни повика царят днес? Защо ли ни сбра 

всички тука? 

– Кой знае. Сигурно има нещо много тържествено да 

ни съобщи. 

– Или някакво празненство да устрои! 

Но ето – изведнъж дванадесет царски слуги надуха 

до пукване своите дванадесет медни извити тръби. 

За един миг настана мъртва тишина. 

Всички с наклонени глави се загледаха в парадната 

врата. 

Тя се отвори. 

Всред един бляскав шпалир от тежковъоръжени те-

лохранители влезе в залата царят с бавна, горда и тържес-

твена походка. 

Всички притаиха дъх. Всеки се поклони смирено. 

Царят, без да каже нещо, загърнат във великолеп-

ния си балдахин, се отправи към високия трон от слонова 

кост, изкачи се и седна. 

Тогава присъстващите се осмелиха да го погледнат. 

                                                           
1 Текстът е публикуван във в. „Ново време“, год. II, 1931, бр. 160, с. 2, 
под заглавие „Обирника…“. Подпис: Матвей Босяка. – Б. ред. 
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Царят хвърли един дълъг, строг поглед по цялото 

събрание. Всички наведоха отново глава. 

– Аз имам да ви говоря нещо твърде важно. Затова 

съм ви и събрал. Нещо извънредно важно, а в същото вре-

ме и печално. 

Всички вдигнаха глава и учудено погледнаха царя. 

Този продължи: 

– След дълги старания аз успях да открия, че един 

сановник, който в настоящия момент се намира между вас, 

краде!... 

Всички трепнаха. 

– Той е обрал грамадни суми от държавното съкро-

вище, той е взимал рушвети, тъпчел правата на народа, 

вършил хиляди беззакония… 

Мъртва тишина. 

– Но денят за неговото наказание дойде. И то ще бъ-

де жестоко… О, нещо повече от жестоко. То ще бъде ужас-

но. Повтарям: в този миг той се намира между вас, той е 

един от вас. Макар че е много висок сановник, това не ще 

го спаси. Наказанието му ще бъде небивало ужасно… 

Мрачно мълчание. 

– Аз зная кой е той. Той е в ръцете ми. Аз мога ей се-

га да ви го посоча. Но не ще направя това. Нека сам той 

дойде пред мене, падне на колене и поиска прошка. 

Ужасна тишина. 

Царят продължи със сурово-тържествен глас: 

– Заповядвам на крадеца още тази минута да падне 

на колене… Той е тука, аз го виждам, не ще ми избяга… 

Нещо необикновено стана тогава. 

Като че ли под замахването на някаква магическа 

пръчка цялото събрание – всички тия министри, воена-

чалници, боляри, сановници – падат на очите си и с глас 

умоляющ завикват: 

– Прости ми, милостиви царю! Прости мене, обир-

ника! 
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Царят тогава се опита да стане, за да изрече страшни 

проклятия, но кръвта му нахлу в сърцето и грамадната му 

и тържествена фигура грохна в изнемога на земята. 
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Държавна парà1 
 

Имало – така почва малката историйка – имало 

един човек и той бил през целия си живот секретар-

бирник, все с държавна пара боравил, вземал и давал и 

никога нито един лев не му е липсвал от касата. За да из-

тъкна още повече честността на тоя секретар-бирник, нека 

подчертая, че по онова време – в далечното приказно вре-

ме, когато той е живял – по света не са били измислени 

нито бюджетно-контролните отделения, нито щабовете от 

финансови инспектори и контролни органи, така че чест-

ността си е била вродено качество, а не проявление на 

страх от окръжния затвор. Всичко по онова време си вър-

вяло по простото счетоводство, машините се състояли са-

мо от карандаш и тефтер, а сметките били много по-точни 

от сметките на много сегашни секретар-бирници, гдето си 

служат с най-модерни постижения. 

Работил, значи, нашият човек и над работата заста-

рял, пенсионирали го и ето че почнало тук да го боде, там 

да го наболява, ту стомах да го присвива, ту сърцето му да 

спира. 

Усетил, другояче речено, че се готви да похлопа на 

вратата му гостенката, оная кльощавата, гдето я рисуват с 

череп вместо глава, с бял саван загърната и с дълга коса 

през рамо. 

Поуплашил се човекът, па като си нямал никого и си 

бил стар ерген, пратил да повикат братовия му син. 

– Слушай чичовото… – заговорил тихо пенсионира-

ният секретар-бирник. – Стар съм вече. Чувствам, че ми 

иде краят. 

– Не думай, чичо! – разтревожил се племенникът. 

                                                           
1 Текстът е публикуван във в. „Щурец“, год. X, 1942, бр. 490, с. 4. Под-
пис: Матвей Вълев. – Б. ред. 
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– Ех, чичовото, отброени ми са дните. А нямам дете, 

нямам жена и семейство, никого си нямам, ти си ми най-

близък от всички. Наследник искам да те направя. Не е 

малко богатството ми. Ето нà, тапиите са тук: три къщи и 

шест дюкяна, ниви, лозя и градини, старо злато и безчет 

книжна пара имам. Всичко това искам ти да го получиш. 

Кажи ми дали си съгласен, че да пиша завещанието. 

Не скочил племенникът от радост. 

Прехапал той долната си устна и след дълго раз-

мишление така отговорил: 

– Преди да ти кажа едно или друго, искам да зная 

отгде взе ти всичкото това богатство. 

Позамълчал чичото, понавъсил се и смъмрил пле-

менника: 

– Отгде? Не знаеш ли отгде? Тридесет и девет годи-

ни служба съм служил, заплата съм получавал. Оттам го 

имам. С труд е спечелено – нито от хората съм го ограбил, 

нито някой ми го е подарил. 

Изправил се момъкът, изпъчил се: 

– Зная, всичко зная. А като пресметна колко заплата 

си получил през цялата си служба, всичката да си я пестил 

и нито стотинка да не си харчил, със сложна лихва в бан-

ката да си я държал, пак не би могъл да имаш и едната де-

сетинка от твоето богатство. Затова не искам да ти стана 

наследник, че крадено имане мене не ми трябва. Това е, и 

търси си друг роднина да ти носи греховете. 

Отишъл си глупавият момък, а пенсионираният чес-

тен служител мислил, мислил и повикал слугата. 

– Ще идеш – заповядал му той – и ще повикаш 

всички мои близки и далечни роднини за утре на обяд. 

Десет души са и аз един – единадесет. Ще сготвиш добро 

ядене и ще извадиш от избата най-старо вино. Зер иде 

време да се прощаваме едни с други и нека се повеселят, та 

да ме споменават с добро. 

Събрали се роднините. 
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Дотътрил се болният до масата, седнал в големия 

стол с възглавниците отзад и от двете страни, изгледал 

всички, па се обърнал към племенника си и му казал: 

– Я прескочи долу до касапина. Кажи му да отмери 

свинско сало2 една ока. Ама да е точно една ока и нито 

драм3 горе или долу. Като ти го отмери, да го направи на 

топка. Както ти го даде, така го донеси. 

Зачудил се момъкът, на езика му било да отвърне 

нещо, но отишъл, зер на болен човек не може да се възра-

зява. Взел топката от една ока сало и я донесъл горе. Заба-

вил се има-няма пет минути – тогава по касапите нямаше 

тия дълги хилядоглави змейове. 

– Подай сега топката на татка си! – посрещнал го 

чичото. – Нека той я подържи малко и след туй да я пода-

де на леля ти. И тя като я подържи, да я подаде на кака 

Цанка и тъй нататък. 

И така се изредили тогава всичките десет души род-

нини, всеки подържал мазната топка по няколко секунди, 

а когато се свършили роднините, поел я пак племенникът. 

– Сега – разпоредил чичото, – сега ще идеш пак при 

касапина и ще му речеш да ти я премери. Точно гледай да 

я мери, ни драм долу или горе. 

Понамусил се момъкът, ама отишъл, сторил каквото 

му рекли и подир малко се върнал. 

– Колко е? – пита чичото. 

– Точно една ока, чичо. 

– Нещо драм долу или горе? 

– Нито ексик, нито зайде – колкото си беше, пак е 

толкоз. 

Чудят се роднините, чуди се и племенникът: полу-

дял ли е богатият скъперник, или вече му е дошъл часът, 

та не знае какво върши и какво говори. 

                                                           
2 Мазнина, лой. – Б. ред. 
3 Стара мярка за тежина (гр.). – Б. ред. 
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А старецът ги оглежда един подир друг и им казва: 

– Покажете си ръцете, искам да ги видя. 

Показват си всички ръцете. 

– Е, като държахте мазната топка, какво им стана? 

– Нищо не им стана, само гдето се омазниха. 

Клати глава чудакът и се обръща към племенника. 

– Слушай, чичовото – заговаря му той, – ти вчера 

рече тежка дума. Набеди ме, че туй мое богатство не съм го 

спестил по честен път, а съм го крал. В сърцето ме бодна, 

като ми го каза туй нещо. Затуй те накарах да донесеш 

онази топка от сало. Ти я държа, всички я държахте – и 

пак си остана колкото си беше, само вие ръцете си омазах-

те. Така е и с държавната пара. Да помниш, че и нея като я 

държи човек в ръцете си, без да я краде, без да я крие, те се 

омазват. Разбра ли? Това запомни и друг път не говори 

такива неща. 

Поумнял оттогава племенникът и приел да стане 

наследник на богатствата на честния държавен служител. 

Забогатял след смъртта му и чак до днешни времена до-

живя. 

Дядо е сега, мой близък приятел. 

Седим си оня ден в кафенето. Той чете във вестника 

нещо за един закон, според който щели да дирят кой богат 

чиновник отгде е забогатял. Разказва ми тая история за 

чичо си, също като него така завършва: 

– Няма безчестни служители, това си е. Че може ли 

толкоз пара да минава през ръцете им, пък те да не се 

омазнят! Щом парата не е ексик, какво ѝ е на държавата да 

знае отгде чиновникът е взел богатствата си! 

Прав е човекът. 
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Горе ръцете!1 
 

Минавам край оградата на двореца, между двореца 

и градината, стигам до ъгъла срещу „Балкан“ и падам. 

Единият ми крак се изкълчва, два пръста се счупват, а вес-

тникарят радостно се провиква: 

– Дръж се, тук е хлъзгаво! Вие сте седемдесет и пър-

вият от тази сутрин. „Мир“, „Пряпорец“, „Знамето“! Голе-

мите реформи на председателя! България очистена от ле-

довете! Срещата на Омарчевски с китайския император! 

Животът и дейността на бай Иван… 

– Ех – пъшкам аз, – кога ли ще се върне председате-

лят да очисти и този лед… 

А от носа ми шурти кръв. Това ме ужасява. 

– Нищо, нищо – успокоява ме вестникарят, – вие сте 

седемдесет и първият… Горе ръцете и кръвта ще спре… 

 

*      *      * 

 

В трамвая е тъй широко, както на сарделите в ку-

тийката им. 

– Ах, вашите ръце ужасно ми пречат… в хълбоците… 

– Господине, дръжте ръцете на мястото си и не пи-

пайте с тях где трябва и где не трябва… 

– Такава блъсканица! Не се виждат никак ръцете. И 

някой преспокойно може да те обере… 

Това са разговорите наоколо. Изведнъж на кондук-

тора дохожда спасителна идея. 

– Господа – вика с могъщ глас той, – горе ръцете! 

 

*      *      * 

                                                           
1 Текстът е публикуван в сп. „Маскарад“, год. I, 1923, бр. 6, с. 7. Под-
пис: Матвей Босяка. – Б. ред. 
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Елегантен салонен господин с костюм по последната 

мода се движи из мъглата. 

– Горе ръцете! – ненадейно му заповядва опърпан 

великан, с каскет, маска, два револвера и вътрешен джоб, 

издут от богатия лов през целия мъглив ден. 

Елегантният господин се усмихва, вдига ръце. 

– Нямам нищо… 

Нападателят го претърсва, взима му портфейла с 

няколкостотин лева и като вятър изчезва. Когато се спира 

да види какво е взел, надава ужасен вик. 

Целият му отличен лов от мъгливия ден е изчезнал 

от вътрешния му джоб. 

 

*      *      * 

 

– Миличка, мъж ти не е тук… 

– Ах, недей, недей… 

– Но защо? Остави, аз те обичам… ах… 

– Недей… 

– Горе ръцете, миличка… 

Часовникът тържествено удря дванадесет и когато 

свършва, всичко е утихнало. 

 

*      *      * 

 

Банковият чиновник Петров, от разреда на ония 

банкови чиновници, на които парите са неимоверно 

страхлив враг, готов да бяга всеки миг, получи тринадесе-

тата заплата и радостно се отправи за дома. 

– Двеста лева тук, триста там, ще ми останат и за тю-

тюн, и за черпня… 

Отвори вратата и влезе в стаята. „Тя“ – жена му – 

беше там. Погледна го и разбра всичко. 

– Дай ги! 

– Миличка, чакай… 
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Един налъм се ухили под носа му. 

– Горе ръцете! 

„Тя“ стана господарка на тринадесетата заплата. 

 

*      *      * 

 

Унижената и оскърбената Българийка се размърда, 

огледа се с трепет. 

– Никой не ме гледа… 

Тя се улови за въжето на скрипеца, чрез който мис-

леше да повдигне своята валута, и започна бързо да тегли. 

– Така – два зъбеца… Още два пункта… Ура, пет! 

И може би щеше да я вдигне чак до швейцарския 

франк, ако вратата не се беше отворила с трясък и безми-

лостната тъща Репарация не се беше явила. 

– Горе ръцете! 

Българийка изпусна въжето, а скрипецът тихичко 

запя лебедовата песен на мършавия ни лев, който почна 

малко по малко, от ниско по-ниско да пада… 

 

*      *      * 

 

Господин Живота ненадейно изскочи из студената 

печка и усмихнат застана пред мене. 

– Горе ръцете! 

Той удобно се намести на раменете ми и започна да 

ми гадае по дланите на ръцете. 

– Каквото е било вчера, това ще бъде и утре. От глад 

няма да умреш... Не мърдайте, моля ви се! Когато оглупе-

еш съвсем, ще бъдеш щастлив... Но не мърдайте! Ще се 

ожените... Горе ръцете, уважаеми!  
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Фатално перо1 
 

На млади години реших да се занимавам със съби-

ране на пощенски марки. За да се снабдя с чуждестранни 

такива, писах на един известен италиански тимброфил да 

ми прати марки, а вместо марки получих съобщение, че 

той умрял; писах веднага на друг един, немец – току-що 

бил ликвидирал предприятието; третият, който беше по 

народност французин, намери трагичната си кончина два 

дена след получаване на моето писмо в спора си с някакъв 

буен мексиканец. 

Зарязах марките и изучих есперанто. Първо писмо 

писах на един японец – не ми отговори, понеже трамвай 

му отсякъл дясната ръка; обърнах се към един испанец – 

отговор не дочаках, защото – какво нещастие! – той полу-

дял и изгубил всякаква представа за каквато и да е азбука. 

Зарязах и есперантото и обърнах погледа си към 

журналистиката. 

В скоро време се уверих, че моето перо, до неимо-

верност фатално в частните ми отношения, показа същата 

си способност и в новата ми дейност: щом дадях някъде 

фейлетон, вестникът на всяка цена спираше. 

Този си забележителен литературен път започнах с 

в. „Свят“. 

– Добър ден, господин редакторе. Ако бъдете така 

добър да прегледате тоя труд… 

Редакторът навири малкото си носле към мен и ме 

изгледа с радостно изумление. 

– Фейлетон?! 

– Да… 

                                                           
1 Текстът е публикуван в сп. „Маскарад“, год. I, 1923, бр. 20, с. 6 – 7. 
Подпис: Матвей Босяка. – Б. ред. 
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Очите му светнаха. Той разтвори свитъка и бързо за-

чете. 

– Отлично – каза той, – превъзходно! Чудех се как 

да стъкмя вестника… Провидението сякаш ви изпрати! 

И този добродушен редактор ми подаде хонорара и 

ме помоли да му сътруднича и занапред. 

На утрото се научих, че вестникът бил спрян „отго-

ре“. 

След няколко дни аз се отправих към редакцията на 

в. „Време“. Там се повтори горе-долу същата история: взех 

пари, пийнах, хапнах и се научих, че редакторът на „Вре-

ме“ бил интерниран и навярно вече, седнал до някой 

блюстител на закона, броял тунелите по Искърското де-

филе. 

След два дни се явих с фейлетон в „Народно мне-

ние“. Нямах удоволствието да чета и този си труд напеча-

тан, защото администраторът побягна, като отнесе със себе 

си цялата каса на акционерното издателство. 

Една сутрин при мен дойде един от ония писатели, 

на които книгите години подред висят по витрините. 

– Не мисли – започна да ми се оплаква той, – че 

книгата ми не е добра и затова не се продава. Причината е 

в зложелателството на тия мръсни същества вестникарите. 

Ето – вестник „Дума“ е излязъл пак с критика против ме-

не… 

Накрая той ми предложи да бием редактора. 

– Остави тая работа на мен! – казах му аз. 

Той се съгласи и си отиде, а аз написах фейлетон и се 

отправих за „Дума“. 

– Моля ви се, тази работа… 

– Нямаме място, господине! 

– Но аз не искам пари… 

– При все това. Имам за сътрудници хората от две 

дузини спрели по разни причини вестници… 
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– Ще ви платя за напечатването му, като обявление 

го поместете… 

След дълги одумвания той се съгласи. 

Платих му, останах без пари, отидох си, легнах на 

кушетката и се замислих за начина, по който ще престане 

да съществува „Дума“. Изведнъж се разнесоха гърмежи, 

викове. Погледнах през прозореца: пожар. Отидох – горе-

ше „Дума“. Изгоря редакцията, печатницата също, а вест-

никът не излезе вече. 

Понеже днес е време, в което всички дарби се изпол-

зват, аз реших да използвам оръжието си и да се впусна в 

обществения живот. Затова се представих пред началника 

на обществената безопасност и му казах: 

– Вместо да спирате насилствено вестниците, пла-

щайте ми толкова и толкова на парче и аз ще се нагърбя с 

тая работа. 

Той доложи на министъра, министърът ме прие, 

разговаря с мене, тупна ме приятелски по рамото и изрече 

тези думи: 

– Добре, батенка, добре. 

Почнах. 

Спрях почти всички вестници от опозицията с най-

разнообразни методи. На едни давах фейлетони, на други 

статии, на трети просто написвах из някое градче известие 

за убийство или кражба – въобще действах усилено и, 

главно, резултатно. Името ми се прочу, славата ми се раз-

несе из книжовния свят и всички заговориха за моя фата-

лизъм. Редакторите започнаха да се пазят от мен като от 

огън. Имах един подобен случай с не помня кой вестник. 

– Добър ден. Тук ли е редакторът? – запитах врата-

ря. 

Той ми каза: „Тук“ и съобщи по околен път в редак-

цията, че „той, човекът с червения нос и четинестите мус-

таци, се качва при вас“. Влязох в редакцията – редактора 

го нямаше. Не че го нямаше – единият му лакът се показ-
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ваше иззад шкафа – но принуден бях да мисля, че го няма. 

Изиграл ме, а? Хе-хе… Написах аз обява: „Иван Драганов 

търси съдружник“. Пратих едно хлапе. Освен дето я по-

мести, хитрият редактор, който умееше да се крие зад 

шкафовете, даде и бакшиш на хлапето. А на другия ден 

вестникът не излезе, защото редакторът, като вървял из 

улицата, се заплеснал в някоя красива особа и в знак на 

искрено възхищение от нейните птичи пера и изящни 

форми се вмъкнал под колелата на автомобил, ако се не 

лъжа. 

Когато спря и последният опозиционен вестник, аз 

бях вече именит общественик със завидно положение, соб-

ствена вила извън града и държавен автомобил на свое 

пълно разпореждане. Това е и до днес. Дадени ми са всич-

ки права на виден държавник, освен едно: да влизам или 

да сътруднича в кой да е правителствен вестник. 

З а б е л е ж к а : Нямайки възможност да давам пари 

за специално обявление, накрая считам за дълг да заявя 

на интересуващите се, че търся място на фейлетонист в 

кой да е неправителствен вестник. 
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Нещастната Темида1 
 

Веднъж се сбиха трима души. Макар че съм привър-

женик на американската система – бият ли се, гледай и се 

наслаждавай – дяволът ме подведе да ги разтървавам. От 

благодарност, дето не го биха както трябва, нападнатият 

си отмъсти на мен: писа ме свидетел. 

Някога нравите бяха по-простички. Щом станеше 

бой, мъжете се бъхтеха и после се разотиваха – едни при 

зъболекаря, други в лечебницата, останалите на домашно 

лекуване. И никой не се сещаше да търси права и отговор-

ности. 

Тимовете на махленските клюкарки се състезаваха 

тогава също по друг начин. Викаха, докато прегракнат. 

Често се стигаше и до скубане на коси. Но щом си изкаже-

ха семейните тайни, неприятелките се примиряваха и пос-

тъпваха доброволки в някоя чужда битка. 

И днес се случват такива неща. 

Но какво сме виновни за тия свади и махленски бо-

ища ние, случайните минувачи, ние, съседите, та да ни 

разкарват като свидетели? Какво е виновен съдията, та се 

мъкнат при него? Законът ли ги кара да се бият и псуват, 

та после ровят параграфите му? 

Като агне на заколение влязох в Четвъртото отделе-

ние на Околийския съд. Намъкнах се в залата и заех място 

между публиката. Съдията – млад мъж, прям и простоду-

шен правник – почна. Колелото се завъртя. 

Понякога искрено вярвам, че народът ни е напред-

ничав, единен, трудолюбив, озарен с всички най-висши 

добродетели, каквито може да измъдри писателското и 

вестникарско перо. А в съда, като се сблъсках с частица от 

                                                           
1 Текстът е публикуван във в. „Мир“, год. XLVI, 1940, бр. 11 966, с. 3. 
Подпис: Матвей Вълев. – Б. ред. 
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тоя народ, разбрах друго. Че той вече знае по-добре от ад-

вокатите параграфчетата на закона, чрез които би могъл 

да напакости на съседа и родственика, на колегата и съг-

ражданина си. Че с радост зарязва нивата, фабриката, 

канцеларията, магазина, за да се влече низ адвокатските 

кантори и съдилищни коридори, та да се яде и ругае и 

заплашва на законно основание, озлобен и непримирим. 

При всяко ново дело съдията убедително и човешки 

увещаваше страните да се примирят. Никой не сбърка да 

послуша съветите му. Всеки искаше на всяка цена да вкара 

другите в затвора, всеки за всекиго бе роден престъпник. 

Отива, значи, зълвата да иска от брата си пари и 

дрешки за детето от първия му брак. Намира снахата сама. 

Никой не видял какво е станало между двете жени. През 

прозорците се чуло как се взаимно ругали. Тръгнала си 

зълвата разплакана, а след нея един глас извикал „мръс-

ница“, а друг „алирюти“! 

Адвокатите съвсем млади. Почва единият: 

– Външно ответницата прилича да е почтена жена, 

но всъщност тя е олицетворение на заядливостта. Поглед-

нете я, господин съдия, вижте колко е фалшива! Цяла 

България пропада, светът се тресе от това, че е посмяла да 

иде при снаха си. Ако не я осъдите, преизподнята ще глът-

не българския народ. 

Почва сега другият: 

– Аз няма да си служа с литература като колегата. 

Само искам да обърна внимание, че снахата е съвременна 

Медея, тя иска да умъртви детенцето, миличкото, сладич-

кото, на мъжа си, като го остави без дрешки и хляб. Моята 

доверителка, благородница, с необятно голямо сърце… 

– Оф, оф, едно сърце!... 

– Колега, не ме пресичайте така арогантно! 

Че като се хващат сега двамата млади адвокати за 

яките, че като почват една кавга – зданието се тресе, ма-

зилката почва да пада. 
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Ново дело. Един тенекеджия предложил на една 

жена хиляда лева, посегнал къмто нея. Тя го дала под съд, 

задето вдигнал ръка към физиката ѝ. Той я дал под съд, 

защото тя му казала „мискинин“ и му строшила от яд три 

прозореца. Две дела, две преписки, две заседания, два пъ-

ти разпити на свидетели от четири краища на столицата. 

– Ако софийските нощни пеперудки научат, че моят 

беден, скромен, тих крайградски тенекеджия плаща по 

хиляда лева, те ще задръстят улицата от натискане! – каз-

ва единият адвокат. 

– Зависи! – гледа другият любовно клиентката си. – 

За дама като моята доверителка човек може и цяло състо-

яние да даде. 

А тя, навила букли, скромна, тиха, само очите ѝ ня-

как стрелкат тенекеджията, та кръвта ми замръзва. 

Съдията оправдава. Той е млад човек, не е паднал от 

небето. Знае той, че всички хора всеки ден се карат и по-

пържат и всяка жена си прави илюзии, че я закачат и тър-

сят, и умират по нея. Неговата задача не е да пълни затво-

рите с хора и рафтовете с присъди – той оправдава. 

– Аз минавах по улицата – обяснява свидетелят. – 

Но нищо не видях. Като чух крякането, извърнах се и из-

бягах, за да не ме пишат свидетел. Те пак ме писали! И 

днес работилницата ми е затворена, а тъкмо сега е сезо-

нът… 

Какво ги интересува тях работилницата и труда на 

гражданина! Свидетели им трябват на тях – че още преди 

да почнат да се бият и ругаят, те се оглеждат кой ще им 

бъде свидетел. 

Едно дете ударило друго. Майката на второто леп-

нала две плесници по задника на първото. Два процеса! 

Сега пък тъжителка е някаква мома изпод Витоша, 

хубавичка, шикозна, с оксиженирани коси. Обвиняемата е 

здрава, червендалеста селянка. 
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– Вярно ли е, че си я била? – пита съдията. – Приз-

наваш се? 

– Па бих я! – отвръща селянката. – Ама не се приз-

навам. Я съм я била, че она ме е обидила. 

Свидетелите са сгърбена бабичка и висок дядо. 

– Бабо, на колко си години? 

– До русите шестнайсе, сине. 

– Е, какво ще ни кажеш по тая работа? 

– Те тая отиде при невестата, па се караа, па се ка-

раа, па се сбиа. 

– А какво си думаха, бабо? 

– Срам ме е да кажем, сине. Невестата си седеше до-

ма. Момата отиде тамо да се кара. Она си е кавгаджийка. 

Лоши думи ѝ нарече, да ги не чуя пак! 

Разказва сега селянинът: 

– Момата много ѝ каза. А невестата се смееше. Нали 

е загорка, тя е веселячка. Ама като ѝ рече да си закопа де-

цата, разсърди се за децата, па взема една върбова пръчка, 

та я нашиба. 

– Ти видя ли кога я наби? 

– Оно не беше бой. Она само я изгони из къщата си. 

Като стар мъдрец отсъди младият съдия: 

– Оправдавам подсъдимата. Тоя процес е сбъркан: 

подсъдима трябваше да бъде тая госпожица, а не селянка-

та. 

И такива процеси има: съди оня, който би трябвало 

да бъде съден. То на някои не им е толкоз до правото, кол-

кото да задоволиш природата си: да повлечеш хора по съ-

дилищата, да разтуриш спокойствието им, да излееш гър-

не отрова пред Темида. 

Пристига цяло селско семейство и десет души свиде-

тели. Сбили се. Свидетел е и наместник-кметът. Той казва: 

– Всички се биха. И снахите грабнаха по един колец, 

та ръгаха мъжете в гърба. Отидох да ги разтърва, а те и 
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моята глава строшиха. А тоя синковец се измайстори, та 

повлече баща и майка, брат и снаха по съдилищата. 

О, здраво българско патриархално семейство! 

Следва още по-важен случай. Изгубил се ключ. До-

като майсторът прави нов, Исак казал, че комшийката от-

краднала стария. Като чула за жестоката и невиждана 

обида, тя го дава под съд. Редят се свидетели – стражарят, 

майсторът, разни хора. Това е: Исак казал, че тя го от-

краднала. Тук Исак, там Исак – Исак за всичко виновен. А 

като завеждала процеса си, обидената дала под съд вместо 

Исака някой си Моше. 

После дойде нашият ред. Свърши се, разотидохме 

се. 

Вчера, драги читателю, разбрах защо съдилищните 

коридори на цветуща България са задръстени от хора, ар-

хивите отрупани от преписки, съдиите заровени в проце-

си. Разбрах защо се чака по четири и осем часа, щом имаш 

работа в съда. И защо истинските престъпници у нас тъй 

мъчно се наказват. 

Виним властта. А май че сами сме си виновни. 

Че са се навъдили из народа ни едни заядливи, 

дребнави, затънали до гуша в съседски и роднински, и 

всякакви вражди хора. Те мразят и себе си, и другите. Те 

отрупват участъците и съдилищата, и министерствата с 

цели товари глупости, задръстват администрацията, не 

дават възможност на правника да се посвети на истински-

те свои задачи. 

Двадесет пъти каза вчера съдията: 

– Присъда! 

Всички ставаха на крака. 

– В името на Н. В. Цар Борис III, оправдава се… 

Да би могъл да извика: 

„В името на България – не ме затрупвайте със съсед-

ските си кавги, не внасяйте тук помията от вашите дворове 

и улици!“. 
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Па и да извика – ще има ли кой да го чуе? 

Че ето нà, и аз бих искал да кажа нещо повечко. Но 

ме е страх някой от вчерашните тъжители и обвиняеми и 

мен да не даде под съд за уронване на достойнствата му. 
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Променлива съдба1 
 

Щастливи и доволни си живеем ние, свободните 

граждани на нашата провинция, живеем си в съседство на 

Втория полицейски участък, съвсем близо, тъй да се рече, 

до закрилата на закона. Нека си го кажа и между нас да 

остане, но когато речехме едно време „полицейски учас-

тък“, в съзнанието ни се мяркаха изключително апаши и 

съмнителни личности, конспиратори и младежи разхай-

тени. А без ние да узнаем, излязла преди години някаква 

наредба, според която някои присъди се отлежавали и в 

участъците. И ето че почнаха по силата на тая наредба да 

стават и в нашия полицейски участък едни особени рабо-

ти. 

Нека свърнем за малко назад. 

Не ми е известно точно кога, но трябва да е било 

преди година и половина, влязла уважаемата съгражданка 

Стифуца Бакалката в ръкопашна разправия с една своя 

клиентка. Преминали двете тигрици от юмруците и зап-

лашванията към скубането на косите и от скубането на ко-

сите към заявленията до прокурора. Минали няколко ме-

сеца в разпити и свидетели, и процеси, а накрай се отзова 

госпожа Стифуца, по силата на гореспоменатата наредба, в 

нашия Втори полицейски участък, за да отлежи в стаята 

над пътя с ръждясалите решетки един месец затвор. Ех, 

няма що, законът си е закон – всяко чудо за три дена. Ако 

има нещо несправедливо, то беше само туй, че прибраха 

почтената госпожа тъкмо когато привършваше новата си 

къща и късо време след като даде съгласието си за втори 

законен брак с един вдовец, който я успокояваше всячески 

през време на делото. 

                                                           
1 Текстът е публикуван във в. „Щурец“, год. XI, 1943, бр. 537, с. 4. 
Подпис: Матвей Вълев. – Б. ред. 
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Седеше си госпожата в стаята полицейска, храна и 

всякакви удобства се носеха изобилно от къщи, седеше си 

тя на прозореца, наслаждаваше се на есенното слънчице, 

гледаше към реката и чакаше, докато веднъж дочака скъпа 

гостенка. 

– Ах, мила госпожо Стифуцо – викна долу от пътя 

госпожа Партения. – Помислете само! Живея чак на 

Смърданската капия, довлякох се в Калето да ви видя и 

попитам как сте и как поминувате. 

– Добре съм, мерси и благодаря! – отвърна начуме-

рена Стифуца. – Напразно сте си трепала краката. 

– Ах, не говорете тъй, госпожа. Как да е напразно, 

молим ти се! Ами вие, таквоз, нали строяхте? Тази ли е 

новата ви къща? Добре ли излезе по плана? Стаите широ-

ки ли са? Имате ли си вътре баня, клозет и осветление? 

Мебелировката кожена ли е? Ние всички мислехме, че 

къщата ви ще бъде на два етажа и с големи прозорци, по 

софийски, съвсем отворени и слънчеви, пък вие схлупихте 

къщата, че ѝ гудихте и тия железа по джамовете… 

– Змия такава! – тропна с юмруци по прозореца гос-

пожа Стифуца и се отдръпна далеч навътре във временния 

си апартамент. 

Че не ѝ ли стигаха мъките танталови арестантски – 

нито може бакалията си да върти, нито къщата си да до-

върши – ами сега и подигравки от келещурка като Парте-

ния трябва да понася! 

Но ядът ѝ бързо мина. Тя се опомни от нанесения 

удар и се върна на бойното поле. Открехна прозореца, зав-

ря лице между двете железа решетъчни и сладичко заго-

вори: 

– Ох, госпожа, много си се загрижила за мен, благо-

даря ви за пожеланията. Ами я се погрижи ти и за твоята 

си къща. Както чувам, там братовчедка ти е вече сайбий-
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ка2, а теб мъж ти в кухнята те натикал. Дали е вярно, не 

знам. Аз, както ти е известно, от някое си време тук живея. 

Рекох да се отделя от хората и да си оправя сметките, пък и 

писма имам да напиша на спокойствие. За тебе тъй гово-

рят хората и щом го говорят, все ще има крушка опашка. 

Госпожа Партения си прехапа езика. Огледа се. Ни-

кой не подслушваше приятелския им разговор. Доближи 

още една крачка към прозореца и почна да стреля: 

– Теб и косите ти скубаха, и в затвор те натикаха. 

Ама оная никаквица аз така ще я настаня, че в ареста ще 

изгние. Да знаеш! И нека ти го кажа – ти се погрижи за 

твоя хубостник, гдето уж за сватба те чакал, пък моя аз са-

ма ще си го настаня! 

Госпожа Стифуца Бакалката презрително напусна 

прозореца. 

Това беше лани през есента. От тогава до днес доста 

вода изтече, доста дни и месеци се изтърколиха. Госпожа 

Стифуца излезе отдавна от участъка и си влезе в бакални-

цата. Хората говориха що говориха по нейните истории и 

ги забравиха, животът си тръгна в отъпкания стар път. По 

едно време се дочу нещо за някакви мълниеносни събития 

между госпожа Партения и братовчедката ѝ. Но какво е 

било в подробности, не се узна до нашия край, остана си то 

махленска случка. Туй добре, ама ето ти сега сензацията: 

явява се оня ден госпожа Партения във Втори полицейски 

участък, за да излежи един месец присъда. 

Стифуца Бакалката беше жена богата и заможна, за 

нея леко мина курортният месец. 

Пък госпожа Партения май че и мъжа си изгуби 

покрай кавгите с братовчедката – той нито на официални, 

нито на неофициални посещения не се яви и нищичко не 

ѝ прати, та чак се наложи бедната жена до далечни родни-

                                                           
2 Господарка. – Б. ред. 
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ни писма да праща и да иска помощ по въпроса за прехра-

ната и удобствата. 

Лежи си смърданската лъвица на фотьойла стария 

виенския, гдето го донесе от къщи да си изкара на него 

месеца, лежи си до прозореца, гледа навънка и тъжно 

пъшка, че от тая стая проклета арестантска дори и в чужди 

дворища не може да се наднича. Лежи си тя, а по едно 

време се понавдига: откъм долния край на кривата уличка 

се чуват звънци, оттам иде файтон насам. Просветва в ду-

шата ѝ – все пак ще мине денят по-леко, щом може да ви-

ди кой се вози из тия забутани краища с файтон. Навдига 

се тя, долепя чело до хладното мартенско стъкло и чака 

търпеливо. 

Наистина иде файтон. 

Иде, иде и спира тъкмо под прозореца. 

Седи във файтона госпожа Стифуца Бакалката, седи 

натруфена и наперена, като че е тръгнала на заседание в 

женското дружество. Поизправя се във файтона, понавеж-

да се къмто прозореца и така заговаря: 

– Ах, вие ли сте, мила госпожа Партения? Дойдох да 

ти върна посещението. Не зная как прекарвате, ама аз ла-

ни тук добре си отпочинах. Хубаво е, нали? Халал да му са 

парите на архитекта, който е направил плана на тия апар-

таменти! Пък вчера, мила, вчера като минавах във вашата 

махала да пазаря бояджии за новата си къща, гледам мъж 

ти нещо шета. И братовчедка ти – каквато е чевръста! – и 

тя му помагаше. То у вас, мила, няма кой знае колко ба-

гаж, но все стига за талига и не можах да разбера мъж ти 

твоя ли багаж изхвърля, или своя си прибира. То зависи от 

това чия е къщата… 

Госпожа Партения не напуска бойното поле. Тя по-

отваря малко прозореца, тика лице между двете железа 

решетъчни, гледа, без да мигне, неприятеля и поема хвър-

лената ръкавица: 
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– Не можах да чуя добре какво искаш да кажеш, 

госпожа. Багаж ли си забравила тука? Наистина има една 

възглавница и два стола, май че у вас съм ги виждала. Ах, 

не се грижете, може да се случи наскоро пак вие да наеме-

те тоя апартамент и пак да ви дотрябват нещата. Нали сега 

вие, стопанските деятели, все между банките и затвора 

сновете… Не правете, моля ви се, излишни разходи, днес и 

хамалите са едни скъпчии… 

Не ми е работа да предавам историята в подробнос-

ти. 

Искам само да кажа, че едно време гражданките си 

скубеха косите и си нанасяха словесни и ръкопашни удари 

без намесата на закона. Редът ли беше тогава друг, или 

съдиите и прокурорите бяха други, не зная, но на всеки 

случай времената се измениха и нашият участък почна да 

заема все по-завидно място в градския живот. 

Поуката ли? 

О, тя е само едничка – там, гдето се намесва законът 

със своите разнообразни параграфи, там съдбата е твърде, 

твърде променлива. 
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В лапите на звяра1 
 

Много горчиво ми се оплака денеси приятелят бай 

Станоя през часовете на едно пътуване низ българската 

запролетена земя. Като си седяхме на междинна ичкия2 в 

пирдопското село Лъджене и като прехвърлихме опреде-

лената законна доза, бай Станоя се облегна на стола, по-

изпъчи корем, притвори очи и почна да разказва. 

Женен е той за собствената си съпруга от четириде-

сет години. Спестовен човек, какъвто си е, сполучва преди 

войните да понасъбере малко пари от заеми и ипотеки и 

да си струпа едно къщуре на два ката: първият кат наполо-

вина в земята, вторият върху него. Отгоре три стаи и кух-

ня, а отдолу мазе за кюмюр и килер за туршии, сиренета, 

дини, лук и чесън, също за всякакви вехтории. 

Добре, ама нашли се приятели, та му рекли: 

– Не бъди прост, бай Станоя, направи от долния кат 

стаи за живеене, а кюмюра и другото го прибери в една 

барака на задния двор. Дай долния кат под наем и си гле-

дай кефа. 

Речено – сторено. Извиква бай Станоя майстори, 

сам запретва ръкави. Стават долу две стаи. Като донав-

нажда наема къмто заплатата, просветва му пред очите. 

Но дошло време, поотраснали децата и станали го-

леми, почнали все по-начесто да хленчат за отделни стаи. 

Момичето иска да си кани приятелки и журфиксове3, 

момчето пък се готви за изпит и му е необходимо да се по-

затваря заедно с една студентка, че да учат заедно. 

                                                           
1 Текстът е публикуван във в. „Щурец“, год. X, 1942, бр. 489, с. 4. Под-
пис: Матвей Вълев. – Б. ред. 
2 Питие (тур.). Тук и в целия сборник – ракия. – Б. ред. 
3 Гости (фр.). – Б. ред. 
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Мисли, мисли бай Станоя – и маха квартирантите, 

пренася долу трапезарията и кухнята, разполага семейст-

вото си горе по-нашироко. 

Къща голяма, работа много. 

Вика бай Станоя на жена си: 

– Е, жено, ха сега да ти зема една вакарелка за двес-

та на месеца, че да ни помага. 

– Чужда жена ли ще ми мъкнеш в къщата?! – скърца 

със зъби жена му. – Да не съм толко проста, че да я пусна 

да влезе, тя да господарува, а аз да ѝ слугувам?! 

– Е де, е де… – отстъпва той успокоително. – Щом не 

сакаш, няма. Аз само така… 

Гледа тя къщата вече четиридесет години. 

Щом стане сутрин, и почва: стаите разтребва, кю-

мюр и дърва изнася, готви, пере, мете, чисти, глади, шие, 

плете. Дорде свърши с горните стаи, долните се набоклу-

чили. Долу почисти, горе се запраши. Където я срещне – 

по улицата или в двора, по стълбите или из стаите – тя все 

носи нещо, все шета цял ден, та и до късна нощ, зер след 

вечеря чиниите трябва да се измият. Горе четири стаи и 

долу две, отпред двор и отзад двор, клозет на двора без 

водно промиване, а с клекало – и само то да е! Колкото е 

мъка през лятото, двойно повече през зимата: шест печки 

чисти и пали, от шест печки сгурия изнася, за шест печки 

кюмюр донася, а студ, та дърво и камък се пука. 

Иде си бай Станоя по обед дома. Пътьом се срещнал 

с приятели, та се почерпили по сто грама троянска сливова 

и по две халби Прошекова. Весело му е на душата, светло 

пред очите. Пристига дома напращял от студ и здраве, и 

жажда за красота. А ето я жена му, иде отдолу и носи две 

тенекета с кюмюр. Ръцете ѝ до лактите полепени с брашно 

и разни консерви и зарзавати, полата ѝ мокра от прането. 

На краката навлякла четири-пет чифта скъсани чорапи и 

едни стари галоши, шляпа с тях като слон. Облечена е в 

старо дрипаво палто, а на главата засукала три парчета 



58 

  

шалове шарени, за да не ѝ изстине косата. Да е само това, 

все пак се ядва. Ами на всичкото отгоре печката не теглила 

и тя чистила буриите, пък от бързане време нямала да се 

измие, та е цялата черна от сажди. 

– Ех, брате! – въздиша бай Станоя. – Звяр бе, звяр от 

джунглите. Само очите ѝ останали чисти и ей така – той 

прави шепите си на бинокъл и ги слага на очите – като два 

прожектора светят. Гледа ме, тръпки ме побиват. Ха иди 

сега я прегърни и целуни, да разбереш, че си женен и се-

меен! Ха иди и не съжалявай, дето не се съгласяваше да си 

зема вакарелка, та и на жената, и на мене да поолекне жи-

вотът! 

И то не е всичко, има още много друго. Като се изос-

тави външният вид и се мине към душевните качества – и 

там ужасии и страхове. Ами парите? Всяка сутрин го из-

праща с едни и същи думи: „Дай пари, дай пари“. Всеки 

обед го хока: „Малко пари даваш, какъв си такъв мъж“. 

Всяка вечер му опява: „За всичко друго намираш, само за 

вкъщи нямаш“. 

Думите са си думи, а като мине край гащите и пал-

тото, все ще бръкне и ще му опразни джобовете. Рече той 

да скрие кесията под възглавието, щом захърка, тя като 

таласъм се навдигне и му я измъкне. 

Четиридесет години страда той в лапите на звяра, а 

хората току му се подиграват: 

– Щастлив си ти, бай Станоя, че имаш жена вярна и 

къщовна. А виж нашите, ела дома… 

– Защо ми е жена вярна и къщовна! – гневи се той. – 

Нека си е невярна, и две слугини ще ѝ дам, само да прили-

ча на човек. Да ходи и да ме посреща тъй с рокличка до 

над коляното, па със сутиен и коприна изотдолу и изотго-

ре, с перо в капелата и цървени нокте на ръцете. Че и аз да 

разбера малко нещо от модата, да не се облизвам подир 

чуждото. Няма, няма награда за многострадалните съпру-

зи! 
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Един чиновник, да речем, дето цял живот си отива в 

осем и дванадесет, в два и шест на работа и от работа, дето 

все си седи на стола и си чете вестници, като минат петна-

десет години – хоп, медал за гражданска заслуга. Минат 

още десет години – ето му и орден, па и пенсия, отгоре на 

всичко и юбилей му дадат, че да се наяде и напие на чужди 

разноски. Друг, по-късметлия, стане началство. Той пък в 

канапето седи и го мързи дори и вестник да чете, а по гър-

дите му броеници от медали и ордени. Всички му се кла-

нят, портретът му по вестниците кога трябва и кога не 

трябва се мъдри. А тоя мъж като бай Станоя, дето от чети-

ридесет години търпи такава жена, на него ни пенсия и 

юбилей, нито дори една проста значка се полага. 

Честно ли е, справедливо ли е това? 

Не съм аз народен представител. Не ми е работа за-

кони да правя. Но след дългата ичкия с бай Станоя аз се 

уверих в едно: трябва да се помисли и за тия хора, дето 

къщата им на джунгла прилича и цял живот мечка ги га-

зи. 

Нека се създаде едно макар бронзово колело и на 

него да се напише: 

„На търпеливия съпруг – от признателното отечест-

во“. 

Не може ли да им се позволи да пътуват с намаление 

в трамвая, влака и парахода? 

Ако не може на отиване и връщане, то поне само на 

връщане да им се взема половин цена. Зер такивато зас-

лужили люде, веднъж като се откъснат от къщи и изфиря-

сат нанякъде, никак не мислят за връщане. И редно е, и 

наложително е държавата да поощри някак връщането им 

от рая в ада. 

Пък за страданията на буля Станойковица има също 

много да се каже, ама допъти. 

 

 



Монетата има две страни1 
 

Запознаха ме с една здрава и корава българска гос-

пожа. Щом узна в мене личността, която лани описа стра-

данията на бай Станоя в лапите на собствената му жена, 

госпожата ме стрелна сразително и ми откри втори фронт: 

– Аз съм въпросният звяр. Същата, която е цял ден 

накюмюрена, с дрехи, които смърдят на манджа и лук. 

Моите са очите, които светят във вид на прожектори из-

между петна от сажди и прах. 

– Аз, тъй да се каже, само принципално… 

– Именно, принципално! – пресече ме тя. – Пиши 

сега какво аз ще ти кажа. Да видим няма ли тая монета две 

страни! 

Господ мене е създал за страдания, а бай ти Станоя е 

паша и мъчител. Още преди да се съмне, аз ставам и влача 

въглища и дърва от мазето в кухнята. Докато се свари ча-

ят, аз надничам по бакалите да узная какво ще се дава. 

Донасям хляб и събуждам децата за училище. Те се обли-

чат и закусват, аз пък събирам бялото за пране. Щом за-

минат, почвам да будя Станоя. Милостта му е чиновник, 

подначалник на отделение. Изтегнал се е като котарак в 

кревата, завил се презглава и хърка изтънко, както е при 

радиото, когато има фадинг2, та бръмчи. Сбутвам го, а той 

се извърне на другата страна и промени посоката на зву-

ковете. 

– Стани бе, човече – увещавам го аз. – Ще вземат да 

те уволнят, че какво прайваме после! Да си кадърен за 

всяка работа като други мъже, все ми е едно. Ще си наме-

риш служба в частна фирма износителка – там и разсилен 

                                                           
1 Текстът е публикуван във в. „Щурец“, год. XI, 1943, бр. 530, с. 4. 
Подпис: Матвей Вълев. – Б. ред. 
2 Затихване на сигнала (англ.). – Б. ред. 
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да си, пак ще вземаш повече от сегашното. А ти си проспа 

живота, че съсипа и моя. 

Той си подава едното око изпод юргана, наполовина 

още спи, ама и през сън знае да ме нахока: 

– Ти си гледай кухнята, в държавна работа не се ме-

си. Виж на какво приличаш – чорлава си като африканска 

чума. 

Такава ли била работата! Бъркам аз под юргана, 

улавям му краката, гъделичкам го по ходилата. Още от 

годеническите години му зная слабото място. Той цвили, 

крещи, рита, вие се на кълбо, ругае ме – накрай скача, го-

ни ме да ме бие, но вижда часовника и почва по другите 

ноти: 

– Ай, вече осем без четвърт. Защо не ме събуди ма, 

каква си такава жена! Давай де! Давай обущата! Къде ми е 

палтото? 

И хуква. Веднъж, с извинение, навлече моите кюло-

ти памучните с двойно дъно вместо панталон, друг път, 

като си диреше бомбето, за малко, с извинение, да нахлу-

пи цукалото на кратуната си. И моля ти се, все аз виновна! 

Пък оня ден, като си вързал връзките от единия чепик за 

връзките на другия, че като залетя по стълбите – щеше да 

се претрепе, ако не беше се уловил за прозорчето. 

Махнат се децата, махне се и негова милост. Аз оста-

на самичка. Почивка ли? И дума да не става! Нали трябва 

да се готви! А какво? Днес е по-лесно да си каквото щеш, 

отколкото да си проста домакиня и да готвиш ядене за ня-

колко гърла. 

„Не може – думам си, – не може и не бива така, ще 

събера пари и ще си купя готварска книга, че от нея да си 

вадя рецепти, вместо да си мъча мозъка.“ Ех, отворѝ някой 

път готварската книга, та да видиш какви яденета препо-

ръчват. „Взема се – пише някоя кокона – едно канче пряс-

но мляко, вземат се и три лъжици бяло брашно, номер сто, 

че краве масло, че буца сирене, че шест яйца, па се бърка, 
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па се вари, па се пече, докато стане омлет натюрел дьо 

гран фасон и той се поднася подир свинско печено.“ Зара-

ди една само рецепта човек в затвора ще иде или на Са-

мотраки ще доплува. В цялата готварска книга има готови 

поне две хиляди години затвор и четири хиляди курортис-

ти за Самотраки. Ох, не помагат готварските книги, нито 

съветите за хранене и опазване на здравето по радиото, 

нищо друго не помага, освен домакинския билет и туриз-

ма по бакали и магазини. Навличам аз стари дрехи и чо-

рапи, завивам си с шала ушите, ще тръгвам по опашките. 

Всичко дотук добре. А като посягам да взема пакета с ку-

поните, снабдителните книжки, бележниците, легитима-

циите и адресните листове – завива ми се свят. Че преж-

ния ден ги оставих на скрина в кухнята, а сега ги няма. 

Боже господи, отче наш, знаеш ли що значи да си изгубиш 

снабдителната архива! По-добре скачай направо под 

трамвая! 

Вие ми се свят, гърлото ми пресъхва, цялата треперя. 

Къде, къде – та право в аптеката: 

– Ало, ало, моля, свържете ме… 

А мъж ми, господине, той като пристигне на работа с 

половин час закъснение, от закачалката право на радиато-

ра. Там вече се събрали колеги с дълги физиономии и ко-

лежки с къси фусти. Бистрят политиката. Оправят фрон-

товете. Обсъждат стратегия по географската карта, която 

виси във всяка канцелария. Създават нова Европа. Аз пък, 

старата жена, човекът звяр, чорлавата африканска чума, 

аз цялата треперя и слушалката ме чука по сляпото ухо: 

– Станоя бе, мъжо бе, не си ли взел случайно със се-

бе си вестника, в който са завити купоните и картите? 

– Стига ма! – хока ме той по телефона. – Стига! Аз 

тука толкова работа имам: мен главата ми се върти от тия 

пусти преписки, а ти с купони ще ме занимаваш! Я се при-

бирай дома и ми приготви нещо за обяд, че ми го донес 

тука – свят ми се вие от безсилие и преумора. 
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И щрак – затваря слушалката. 

Връщам се дома. Стоя, стоя обезпаметена. Почвам: 

кухнята, стаята, другата стая, коридора, килера, мазето. 

Обиск, с други думи, обиск парче по парче, та чак и гарде-

робите отместям и под тях гледам. Нищо. Децата се връ-

щат от училище, хапват на крак и нацупени излизат. Аз 

все диря. Диря и диря напразно, а къмто четири и полови-

на ме лъхва изотзад на ракия и мезе, извръщам се – стои 

там нацупен мъж ми и сумти: 

– Чакам за обяд – никакъв обяд. Пристигам тук – не 

заварвам къща, а ад. И това било дом! 

– Бе мъжо, мили мъжо, загинахме. Във вестника бя-

ха завити купоните и картите, какво ще правим сега… – и 

както цивря и нареждам, виждам в джоба на балтона му 

същия вестник. 

Мъж ми сякаш се досеща нещо. 

– Ще ида – мънка той, – ще ида и аз да потърся. 

Влиза в стаята и след половин минута се връща. 

– Ето ти – подава ми той вестника, – ето ти това, ко-

ето търсиш. Всяко нещо си има цаката. Ти знаеш да дър-

дориш, ама да търсиш системно и по планове, не умееш… 

– Не те е срам! – извиках му и не издържах, та цап с 

чехъла през физиономията. 

После ли? После пак аз виновна – за едно дребно 

цапване и досега ми са сини месата. 

Оставам аз дома да мисля и да премислям веднага 

ли да се разведа, или да чакам Бог да го накаже, а той пое-

ма и право в кафенето. Наиграва се там на карти, блъска 

таблата. Оттам в кръчмата. Здравей и прочее на кръчма- 

ря – и почва ядене и пиене, зер по кръчмите все се намира 

за в устата. На третото шише му просветва пред очите. Аз 

стоя вкъщи и вече ме гложди червеят дали няма да при-

падне от глад, а той едни разговори води, да ги чуеш и да 

се смаеш: „Аз ако бях на мястото на Хитлер…“, „Утре да ми 

рекат, ела стани министър, ще кажа: не и не“. Ехее! Нали 
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приятелите му разказват всичко на жените си. После поч-

нат да пеят, накрая ги изтикат в полунощ от кръчмата. И 

ето го че пристига. 

– Абе Станоя – почвам аз примирително, – че може 

ли на гладен стомах… 

– Млък! Ако се клатя, то е от преумора, разбираш 

ли! Преписки, конференции, заседания! А ти си такава 

чорлава… Мен душата ми жадува за любов, търся човек да 

ме разбере, а ти като папуанка именно – не дръж, няма да 

падна. 

Хвърли палтото наляво, панталоните надясно, обу-

щата към прозореца, яката към вратата, ляга и след поло-

вин минута свири като сирена, а аз събирам дрехите, на-

реждам ги, после си лягам. Той мирише на винарска изба, 

хърка и бълнува, а аз до сутринта премислям как да нах-

раня и обуя и облека децата, какво да сготвя, как да се 

справям с гозбите – цели нощи все за това си мисля, а той 

хърка ли, хърка! 

Това ми разказа госпожата. 

 



65 

 

Ароматичен фасул1 
 

Такова е времето, драги приятелю, че хора, които 

по-рано живееха в самостоятелни къщи и апартаменти, 

днес са доволни да изкарат един зимен курорт в някоя 

селска къщурка. Така например в малката вила „Пролетен 

кукуряк“ с една горна стая и долу стая и кухничка се съб-

раха няколко души. Тази къщурка е притежание на човек с 

благородно сърце, който има много приятели. И ето ги, 

един след друг пристигнаха – всеки уверен, че там ще на-

мери приятен живот всред природата. А като се нанизаха 

цели четири семейства гости плюс притежателите, вилата 

на всичко друго заприлича, само не на природа. Че хората 

как да е ще се поместят, но багажът, багажът… Ах, какво 

ли се не натрупа в тая вила! Ски и щеки, раници и куфари, 

нощни гърнета, саксии с цветя, дамаджани, чували, ден-

кове, пишещи машини и грамофони, радиоапарати и ки-

лими, учебници ученически и книги за прочит, и продук-

ти, и корита, та чак и една филодендра в дървено буре, с 

която баба Милица не можа да се прости, зер от десет го-

дини всеки ден я е гледала и поливала. Но вилите имат 

добро свойство, да се разтягат – така и нашият „Пролетен 

кукуряк“ се поразлисти и всичко се побра. После дойде 

вечерта и всички – три малки деца и три големи, петима 

мъже и пет съпруги, една баба и една роднина – всички, 

значи, насядаха около голямата маса подвижната и хапна-

ха, и пийнаха, и си поговориха за това, за онова, после 

пуснаха радиото и младежта дори се опита да танцува, а 

къмто седем вечерта децата почнаха да мигат на парцали 

и трябваше да си легнат, последваха ги бабата и роднина-

та, после госпожите и госпожиците. Долу останаха мъжете, 

                                                           
1 Текстът е публикуван във в. „Щурец“, год. XII, 1944, бр. 579, с. 4. 
Подпис: Матвей Вълев. – Б. ред. 
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към тях бяха причислени и двамата гимназисти. Един из-

мъкна отнейде табла, друг карти за игра, гимназистите се 

заловиха да играят шах. И до късно през нощта изотдолу, 

от мъжката стая, се носеха странни звуци – тракане на пу-

лове и възгласи „трупа“ и „шах“, и „мат“, и „шахмат“. Пос-

ле мъжката стая стихна, но не биде задълго. Че когато ви-

лата „Пролетен кукуряк“ изпадна в сън дълбок, из мъжка-

та стая се понесоха други звуци. Някои хъркаха като царе, 

които владеят света, други пък бяха доволни с къси радос-

тни въздъхвания без съответните издишания. Тръбачи 

надуваха бойни тръби, звънтяха поточета сред мрачните 

скали. Гърдести тонове издаваха тъга от тая орис земна – и 

изведнъж тъгата се преобразяваше в рязане на дърва с 

трион, и то не какви да е дърва, а дебели стволове. Извед-

нъж музикални звуци завладяваха простора и сред небес-

ната хармония скърцаше саксофон или цигански тъпан 

надаваше луди тонове. Но как бих могъл аз тук да опиша 

всички тия звукове, та то лесна работа ли е в думи да пре-

дадеш тия песни и симфонии, и какофонии! 

В женската стая пък последна заспа госпожица 

Люси от колежа. 

Часове наред се вслушваше тя в шума откъм мъжка-

та стая и в ученическата ѝ душа настъпи смущение. 

До вчера и оня ден само животът бе тъй красив, ся-

каш море синьо и безкрайно, из което тя плува в ладията 

на младостта. И често в пътя из журфиксове и забави тя 

срещаше други ладии със смели гребци, които тръгваха 

редом с нейната и я гонеха, и ѝ правеха любовни призна-

ния. А сега… 

От лявата ѝ страна лежи бабата. Тя постоянно мър-

да, постоянно тегли юргана към себе си. От другата страна 

на младото момиче лежи майката. Щом бабата попридър-

па юргана, майката го улавя, поизвърта се и наново пече-

ли загубения терен. 
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„Боже, боже… – мисли си Люси. – Срам ме е да лежа 

в средата. Те двете ту се завиват, ту се отвиват, само аз съм 

си все на топло. Утре ще легна аз от края. А тия двамата 

дангалаци, уж са вече в седми клас, догодина цивилизация 

ще стават, пък нито знаят румба негра, нито умеят конвер-

зацион да водят, като тутманици мълчат и ме гледат, ся-

каш съм свинска пържола в петъчен ден. Ах, как ще се жи-

вее тука!“ 

В пресипналото свирене на локомотива Люси позна 

баща си, оттам по асоциация си спомни за дамаджаната, 

която той донесе, и за розовата вода, която майка ѝ на вся-

ка цена искаше да вземе със себе си, за да не губи свежест в 

новите условия на живот. Но баща ѝ носеше една дама-

джана и тя беше с карабунарското. Къде ли ще е останала 

другата – с розовата вода? Ах, дано не е забравена, че как-

во ще прави Люси, ако лицето ѝ загрубее! 

На третия ден провизиите почнаха да намаляват. 

Общежитието реши да мине към народна храна. 

– Люси! – заповяда майката. – Днес ние се грижим 

за храната, нашият ред дойде. Аз ще приготвя другото, а 

ти ще свариш фасула. 

Гимназистите се разтичаха. Нацепиха дърва, изне-

соха сгурията, запалиха готварската печка. Помогнаха на 

Люси да очисти боба, а тя от благодарност им се усмихна и 

многозначително каза: 

– Ще дойдат и по-добри дни. 

Тенджерата весело шумеше, из къщата се суетяха 

жените, мъжете играеха табла и белот, а в кухнята, сврени 

в ъгъла, три млади същества клюкарстваха като дърти 

махленки. 

– Люси… – загрижи се по едно време Данко. – Вода-

та извряла, бобът е засъхнал. 

– Вземи дамаджаната и налей вода! – отсече готвач-

ката. 
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Данко взе една дамаджана, вдигна я към прозореца. 

Отвътре прозря червено. Вино е. Остави тази, взе другата. 

Празна. Да, третата – тя е с вода. 

И той наля вода в тенджерата. А когато след някое 

си време водата кипна, в кухнята се разнесе чуден аромат. 

Тънкото носле на Люси първо го долови. То се размърда, 

понаведе се над печката. 

– Данко! Какво си направил! Та ти си излял розова-

та вода във фасула! 

Късно за противомерки. Вилата се размириса на ро-

зи. Жените се затюхкаха. Люси сведе глава над лука за ка-

вардисване, из очите ѝ капеха сълзи. Гимназистите изчез-

наха. На сцената се яви бабата. 

– Голямо чудо станало! – рече тя. – Че не е газ я! Ще 

си го изядем бобеца, както се ядат трандафили, и готово. 

Я, Люси, нарежи повечко лук, че и джоджун ще гудим по-

вечко, пък и други миризми имам в старата кутия от пис-

мата с двете ръце сплетени отгоре на капака, тя миризмата 

сама по себе си ще се загуби. 

И ядоха на обяд всички ароматичния фасул. Отпър-

вом не допадаше на езика, нито на носа, но след няколко 

лъжици – на какво не свиква човек в тия времена! – всич-

ко си тръгна по реда и хората добре се набумкаха. Няколко 

кила вино сложиха капак на розовия аромат, и кафето по-

могна, обядът щастливо свърши, духовете се успокоиха, а 

щастливият стопанин на вилата стана и каза: 

– Бъдете гостени! Хапнахме добре. Но на България 

трябват здрави мишци и спокойни умове, затуй сега да си 

полегнем. Всички ще дремнат по един час и никакъв шум 

наоколо – това е нашият закон. 

И си легнаха. 

Сега Люси бе на края на леглото. Но пак не можеше 

да заспи. Откъм мъжката стая наново се разнесе музиката. 

О, това хъркане!... А сега – какво е пък това сега? 
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Да, това съвсем не беше хъркане. То не идеше от 

гърлото, а от боба. Люси тихичко стана. Отиде на пръсти 

до вратата. Понечи да я затвори. Но се сепна. 

Че отдолу не идеха обичайните за подобни звуци 

миризми, а се носеше аромат на рози – сякаш бе цъфнала 

същинска Розова долина. 

Люси заклати глава, после бавно затвори вратата, 

легна си и прехапа нежните си устни: 

„Ах, боже, боже, какво ли още ме чака…“ – помисли 

си тя. 
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Мечти и планове1 
 

В нашия съпритежателски дом си имаме едно на 

друго единадесет домашни работнички. Ако се биха съю-

зили, никоя от госпожите и госпожиците не би могла да 

им излезе насреща. Но слава богу, че и те като нас, прос-

тосмъртните люде, са разделени на различни групировки. 

Преди време, когато си се наричаха направо слугини, до-

машните работнички бяха съвсем други. Те идеха най-

често откъм Вакарел, ходеха с тежки сукмани и дълги тън-

ки плитки, бяха снажни червендалести моми. Тежко и 

горко на оня, който, без да е войник, посмееше да закачи 

някоя от тях. Такъв вятър го подухваше, че целият се сма-

ляваше, а само бузата му от плесницата порастваше. Ех, 

промениха се хората и времената, промениха се и домаш-

ните работнички. Сега те повече на модата държат. За ви-

соко общество се препоръчват. На литературен език гово-

рят. А по фризура и тоалет често пъти господарките си в 

сянка държат. 

От снощи наша Станка е тъжна и като цвете неполи-

вано посърнала. Нито „Лили Марлен“2 пее, нито радиото 

пуща, когато прибира стаята, нито на огледалото се по-

глежда, колчем мине край него. Като некролог снове из 

къщата. Работата ѝ не спори. В яденето не внимава: два 

пъти го насоли, третия път го прегори. 

Намери тя вчера време да шавне из магазините. 

Друг път, като я пратим по някоя работа следобед из гра-

да, тя от пет до седем на бърза ръка в някое кино отсяда-

ше. А вчера тръгна из „Леге“. Къде ходи, къде се нареди, не 

зная, но се върна с цели два чифта копринени чорапи. 

                                                           
1 Текстът е публикуван във в. „Мир“, год. XLVIII, 1942, бр. 12 446, с. 3. 
Подпис: Матвей Вълев. – Б. ред. 
2 Войнишка песен, станала изключително популярна през Втората 
световна война. – Б. ред. 
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Тая заран пък рано-рано при хлебаря узна, че дру-

гарките ѝ Цанка от горния етаж и съседската Иванка вчера 

също из града скитали и нови шапки си купили. Да, да, 

истински шапки. Ще се докарат утре, ще тръгнат редом с 

нея, ще се надуват, а тя край тях с кърпата през косата ще 

прилича на тяхна домашна работничка. Никой няма да 

поглежда нейните копринени чорапи, всеки ще гледа тех-

ните шапки. Затова е тя днес тъжна и печална. 

Тя взема кофата със сгурията, слиза на двора, оставя 

я и прибягва насреща при Донка. Донка пък тъкмо слиза в 

зимника за въглища, та двете имат цял час време надълго 

и нашироко да си поговорят. 

– Не ги е срам! – кипи Станка. – Уж първи другарки, 

а така да ме изиграят! Дадох парите си за чорапи, нямам 

сега за шапка. Да знаеш, Донке, само да знаеш за тебе как-

ви лъжи разправят! 

– Не се ядосвай ма, Станке! – тайнствено я убеждава 

Донка. – Ние с тебе, макар да нямаме шапки, довечера ще 

идем на танцувална вечеринка и ще се наиграем цялата 

нощ, а те утре нека се надуват със своите шапки! 

– Танцувална вечеринка ли? Къде? Кой? 

– Ти мен слушай, аз ще те водя. Само едно нещо 

трябва да те науча: как да се държиш, какво там ще разп-

равяш. Зер на вечеринката има големи хора, там минис-

терски дъщери ходят. 

Те навират глави една в друга и почват шушу-мушу, 

защото в съседния зимник шум се носи, дрънкат кофи и 

лопати. 

Връща се Станка дома и наново еква откъм кухнята 

„Лили Марлен“. 

Приготовленията почват рано следобед. Не е лесно 

да миеш паници и в същото време с желязното къдрило да 

си оправяш косите. Още по-трудно е да подредиш кухнята 

и да чаршафосаш юрганите, а същевременно да се изми-
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еш, да се преоблечеш и модно да се докараш. Но от всичко 

най-мъчно е, разбира се, измъкването от къщи. 

По едно време отдолу се звъни. След дълго „Кой 

звъни?“ от стълбището, Станка изтичва да види дали не са 

докарали въглища. Долу няма никого. Но тя знае пунта и 

отскача насреща, звънва от своя страна на приятелката си, 

па тича назад. 

– Кой беше, Станке? 

– Ах, господарю… – почва тя гальовно. – Братовчед 

ми беше. Събират се довечера у стринка Минка на баница, 

все наши хора, земляци и роднини… 

Отиват на вечеринка. 

Салонът е претъпкан с млади хора. Някакъв оркес-

тър надува саксофоните и думка тъпанът, навсякъде се 

въртят двойки. Станка и Донка влизат. Не ми е работата да 

разправям как са облечени. Също като вашите домашни 

работнички. Станка е бледа и слабичка, тя пази линия, а 

Донка е дундеста и трътлеста и от всичко на тоя свят след 

танците тя най обича да яде. Познати нямат. Изправят се с 

чантички в ръце и чакат. По едно време в салона влизат 

две нови шапки. Но Станка и Донка не променят съсредо-

точеното си изражение. Мускулите по лицата им не треп-

ват. 

Две момчета, уловени през кръста, пристигат. Из-

правят се, гледат ги и казват: 

– Искате ли да танцуваме? 

– Как ще танцуваме, като не се познаваме! – отсича 

Донка. 

– Па като не се познаваме, да се запознаем! 

Двете другарки оглеждат също кавалерите си, по-

бутват се в знак на одобрение, отправят кратки презрител-

ни погледи към двете шапки и се впускат в румбата. 

– Вие къде работите? – пита момчето наша Станка. 

– Аз никъде не работя – разказва тя урока от зимни-

ка. – Аз се уча. Ученичка съм от Стопанското училище и 
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знам да шия и да готвя, знам да бродирам и деца да гле-

дам. 

Момчето замлъква, а тя гордо се озърта и се мъчи да 

познае кои наоколо са министерски дъщери, кои ученички 

като нея от Стопанското училище и кои домашни работ-

нички. 

– А вие какво работите, моля? – пита сега тя. 

– Аз съм майстор шивач, работя заедно с баща си в 

нашето модно ателие. 

И те танцуват ли, танцуват, но сега тя по-силно стис-

ка ръката му, момчето повече притиска момичето към себе 

си. 

– Къде живееш? – пита то. 

– При леля живея. Тя сега замина да урежда наслед-

ството в Плевен, иначе нямаше да мога да дойда. Дядо ум-

ря и сега ще получим толкова земя и пари, че леля не знае 

какво да ги прави. Тя си има само братовчедка ми и мене. 

А вие къде живеете? 

– Ние си имаме апартамент. 

И тъй нататък до два часа след полунощ. 

Когато вечеринката доста пооредява, Станка и ней-

ният кавалер спират пред Донка. 

– Доне ма, хайде да си ходим. Братовчедка ми ще 

изкаже на леля и тя ще ми се сърди. 

На утрото, докато бели картофите, Станка си мечтае 

какво ли би било, ако новият ѝ познайник я харесва, спо-

ред както ѝ разказа долу, в тъмното до вратата, по време 

на целувките, и се ожени за нея. Щом си има заедно с ба-

ща си шивачница, тя няма да работи, а ще си купи шапка, 

ще си купи и копринен комбинезон и дълга рокля, а десет-

те момичета от нашия съпритежателски дом и сто и десет-

те от махалата ще се пукат от завист, като я виждат как 

важно-важно иде на гости при нас. 

Нейният обожател се събужда в тъмни зори. В ши-

вачницата е студено. Спи му се, а и гърбът го боли от кора-
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вата маса. Той скача, на бърза ръка прибира одеялата и 

чергата, изнася мангала и почва да мете. 

– Ох! – въздиша той. – Докога ще чиракувам, докога 

ще се уча да шия! Веднъж само да се изуча, че да издържа 

изпита, да стана калфа. Ако пък лелята на госпожица 

Станка наистина е получила толкова пари и аз поискам 

племенничката, дали няма да ни даде някоя и друга хиля-

дарка, че да си отворя шивачница, да си гледам кефеца, а 

Станка да гледа къщата и децата… 
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Какво ли още ни чака?1 
 

Криво да седим и право да говорим, но няма вече 

нищо вярно в теорията, че жената се кити, за да допадне 

на мъжа. Може би е имало времена, когато това твърдение 

е отговаряло на истината. Днес обаче, ако жените що-годе 

зачитаха вкуса на мъжете, нивга не биха носили подобни 

шапки. 

Простете ме, госпожици и госпожи, за откровеност-

та. Но това, което ще ви кажа, то не е само мое мнение. 

Съвременни люде сме, синове на двадесетия век. Приема-

ме нова Европа, чакаме новия ред. Доколкото се касае за 

модите, наблюдавали сме ги безропотно. Свикнахме заед-

но с вас на налъмите да викаме танкове. Не нададохме 

протест и когато роклите се скъсиха до над коленете. Съг-

ласихме се, че днес госпожите ни могат да бъдат блондин-

ки, а утре брюнетки. И скубането на веждите как да е 

преглътнахме. Дори и против парфюмираната гъша мас, 

смесена със сладникава червена боя, която наричате чер-

вило, макар че има свойството да не се задържа на вашите 

устни, а да се лепи като туткал по нашите образи, пак ни-

що не казахме. Но шапките, шапките… 

Една мъжка шапка, моля, знаете ли колко струва 

една мъжка шапка? Петстотин лева? Хиляда? С хиляда и 

петстотин лева ще си купите шапка с фасон и линия, ще я 

носите пет години, а на шестата ще я обърнете и изчистите 

химически за следната петилетка. Шапка здрава, лека. 

Като я кривнете малко и я счупите отпред, същински ун-

гарски филмов актьор ще станете. А една дамска шапка, 

най-простата шапка, която и един сезон не трае, знаете ли 

колко струва? Две хиляди? Четири? Осем? И дванадесет 

                                                           
1 Текстът е публикуван във в. „Щурец“, год. XI, 1943, бр. 567, с. 4. 
Подпис: Матвей Вълев. – Б. ред. 
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според новите цени в една витрина. Дванадесет хиляди – и 

как да не се огорчи оня съпруг, който ще ги наброи само за 

да го е срам да тръгне с жена си по улицата? 

Седим с един приятел в сладкарницата с фронт към 

тротоара. Наблюдаваме шапките на дамите. Гледаме, гле-

даме. 

Преди година в една канцелария пълничка ниска 

госпожа ме спохождаше служебно. Почука се, кажа „влез“. 

Вратата се поотваря. Чакам. И виждам най-напред върха 

на някакъв плосък кръгъл предмет с тъмен цвят. После тоя 

предмет расте, расте и се намъква в стаята. Изпод него се 

усмихват две очи. Ето я и цялата госпожа. Тя беше, между 

нас казано, доста апетитна. Но шапката ѝ ме отблъскваше. 

На темето, значи, една заоблена част, която държи в поле-

гато състояние конструкцията. Тя пък напомня на нещо 

като кесия за плодове, на торба, на гугла и е горе без ръбо-

ве, а закръглена. Почва госпожата да се оплаква, че рабо-

тата ѝ още не е уредена. А радиаторът – да, онуй изобрете-

ние приличаше и на радиатор, ако щете, и на кюмбе – се 

клати насреща ми и аз се мъча да намисля какво ли има в 

него, дали е кух, или натъпкан със слама и талаш, или се 

държи на телена рамка. 

Това беше лани. Сега по тротоара се точат под очите 

ми седем такива шапки. 

Спомняте ли си от цирка предметите, които шутове-

те носят по главите си? Осем сантима периферия, пет сан-

тима дъно, един ластик зад ушите – и ето ти шапката на 

веселия Август. Същата шапка сега е възвеличена в дамска 

мода цилиндър. Все пак, макар и в миниатюр, тоя цилин-

дър има поне образ и подобие на шапка. Ами като взели 

някои госпожици, че изрязали дъно от шапка, пристисна-

ли го горе, лепнали му отпред едно шарено перо – но не да 

стърчи като по тиролски маниер, а напряко, сякаш из 

райската градина от опашката на някоя райска птица там 

попаднало – и туй ли е пак шапка?! 



77 

 

Други дами пък носят на фризурите си платнени и 

кожени кюфтета. Не в истинския смисъл на думата, защо-

то кюфтета без сос не се носят никъде. Но такива едни 

шапки, които страшно напомнят мирновременните „двой-

ни зарзаватлии“. Само че в сегашния случай по тях има 

вързани пешкири, които падат до рамото, превъртат се 

около шията и завършват на гърба. Друга форма на нова 

дамска шапка е тъй наречената гъба. Тя е плоскост, която 

като диск се забожда над челото. Напоследък се яви и 

шапката „тепсия“, за да ни спомня ония безмодни време-

на, когато не носехме тепсии на главите си, а ги употребя-

вахме за печене на баници. Вероятно за измерване на ва-

лежите някои дами вземат старите си шапки и ги обръщат 

наопаки, с кухото нагоре. Все пак нека тихичко си призна-

ем, в тия произведения шапкарски често има красота, осо-

бено когато те красят главите на чужди съпруги. Но ние, 

мъжете, какъвто сме си назадничав елемент, все още не 

можем да разберем как може да се носи вместо шапка ня-

каква платнена лопата за въглища с дръжка, втикната в 

косата! 

Всичко е възможно, на всичко сме съгласни. 

Ще свикнем и риба да купуваме с купоните за месо, 

ще се приучим с туршии да се храним и да наричаме туй 

ядене щастлива благодат – към какво вече не се приго-

дихме! – но тия шапки… 

Щастливи бяха нашите бащи. 

Ех, като си спомня какво значеше дамска шапка 

преди тридесет години! 

Пристигаше тя, новата шапка, в огромна картонена 

кутия, широка шестдесет сантима. Като се сложи на маса-

та – цяло чудо за нас, децата. Като се нагласи на главата – 

половината тротоар в сянка. Клатеше се периферията като 

орлово крило. В пъстри кръгове бяха наредени отгоре на 

шапката череши и сливи, и бадемови цветове, теменуги и 

кокичета, и лалета, и далии, между тях се гушеха птички. 
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Дълги шишове с топки от скъпоценни камъни се кръстос-

ваха през пълната с живот градина. Имаше в тия прекрас-

ни стари шапки толкова красота, че дори и котките често 

успяваха да се намърдат в тях и да се окотят в скритите им 

ъгли. 

Но да закачиш на главата си една празна възглав-

ница, да висне тя над едното ти ухо или пред очите и да 

твърдиш, че това е барета, и то скъпа барета за много хи-

ляди грешни левове – не, това вече, уважаеми госпожици 

и госпожи, това вече не е мода, а чиста демагогия. 

Ние, простосмъртните мъже, тазгодишната есенна 

мода мъчно можем да я разберем. 

Инак ще стигнем дотам, че ще нахлузим на главите 

си стари порцеланови цукала и ще тръгнем важно-важно 

на разходка, като кръстим тия си шапки „бомбе а ла 1943“. 

Не ме съдете и не ми се сърдете. 
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Трета класа на крака1 
 

Стоял съм в училището по цял час прав до стената. 

На футболните състезания два халфтайма, в Народния 

театър четири действия, в казармата пет часа под оръжие. 

И си представях, че владея това изкуство. Уви, драги чита-

тели, нищо не значат най-тежките наказания и най-

скучните пиеси пред стоенето прав във влаковете! Не ви 

желая това наказание – да стоите осем или десет часа в 

коридора на вагона, и то не на два крака, ами на крак и 

половина или само на един крак. 

Седнали сме ние, трета класа на крака, прави в ко-

ридора. От време на време съседът отдясно клюмва, зале-

пя челото си в прозореца на купето или в дъската, но вед-

нага го сбутват да отвори път, че или гара наближава и 

хора искат да слизат, или някой е почувствал неотложни 

природни нужди. Поизправя се той, оглежда се с мътни 

очи. Взира се в купето. 

А там вътре насядали осмина щастливци и спят ли, 

спят. Единият се обтегнал назад, опнал гушата си, та ада-

мовата ябълка му се вижда, отворил уста и „ррът-ррът-

ррът“ – хърка като самолетен мотор. Другият срещу него 

се свил на две, заврял глава в коленете и тъничко скрибу-

ца „фърс-фърррс“. Третият щастливец се захлупил върху 

масичката до прозореца. Съседът му седи и уж не спи, но 

главата му в равни периоди от време повисва, стига къмто 

корема, собственикът ѝ се сепва и главата наново почва да 

повисва. Оня от ъгъла се покрил презглава с пардесюто, 

пътникът от другия ъгъл уж не иска да заспи и все се вър-

ти, докато изведнъж се килва върху рамото на съседа си и 

                                                           
1 Текстът е публикуван във в. „Щурец“, год. XII, 1944, бр. 592, с. 2. 
Подпис: Матвей Вълев. – Б. ред. 
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моментално захърква. Съседът му и неговият съсед са вой-

ници – те спят както и където завърнат. 

Правостоящият от лявата ми страна въздиша от дъ-

ното на душата си: 

– Няма християнство вече, ей! Обърнали купето на 

спален вагон! Виж ги само – надуват музиката и не ги ин-

тересува, че и някой от нас иска да поседне! 

– Както сме тръгнали, към пропаст вървим! – сърди 

се съседът отдясно. – Седнали, заспали, сякаш панталони-

те им залепнали! 

– Ще ги изхвърлим из купето и това си е! – и той 

смело отваря вратата, вика гръмовито: – Стига сте спали, 

ставайте! 

Напразно. Всички го чуват, но се преструват, че 

спят. 

– Ставайте и ние да поспим! – бута той едного по 

рамото. 

– Защо ме буташ бе? 

– Ти знаеш ли откъде ида? Ставай да седна! 

– Ами ти знаеш ли къде отивам, а? 

Кой отгде иде и накъде отива, не стана ясно, обаче 

след дълъг спор четиримата от едната пейка се посместват 

и той се врежда между тях. Щом сяда, и той заспива. Сега 

правите от коридора го наблюдават и съседът ми почва 

завистливо: 

– Виждате ли го, намести се човекът и уж за правда 

се бори! Иди се опитай после него да изкараш! 

Съседът отдясно пали цигара. Подофицерът до него 

любезно го моли да не пуши, че въздухът бил развален. 

Отварям прозореца. Госпожата с денкчето почва да зъзне, 

че ѝ е студено. Горският до нея си бърше потта, че му е го-

рещо. Пристигаме на гара. Трима влизат през прозореца и 

се намърдват като клинове между нас. Госпожата тръгва за 

номер сто, но ѝ обясняват, че там има двеста кила багаж. 
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Между нас застават още двама нови пътници – селски 

свещеник и млад мъж веселяк. 

– Отче, няма иле2! В събота те дигам с каруцата, ще 

те върна в понеделник! Какво агне съм избрал… 

– Не може, Ильо, в неделя имам литургия. 

– Лани, като откривахме лова, пак имаше литургия. 

– Лов е друго, Ильо, моабет е друго. 

Сега двамата ми съседи продължават стария разго-

вор: 

– Нали ти казвам, имах плат за дрехи, обикновен 

плат, седемдесет на сто шума, другото целволе. Дадох да 

ми го ушият. Ходих три пъти на проба. Докара го шивачът. 

Облякох дрехите, заприличах на човек. Ден го носих, два 

дни го носих, а на третия ден ме накваси дъжд, ама такъв 

един ситен, напоителен, че сухо не остана. Отивам си вкъ-

щи, събличам дрехите да ги суша, а то, господине, на очите 

си да не повярваш: целият костюм почна да се дели на 

платки. Ръкавите на една страна, гърбът на друга, панта-

лоните по на четири парчета. Хастар, джобове, подплън-

ки – всичко се разглобява, сякаш е печатарска машина, 

тръгнала да се евакуира! 

– Мошеник шивач! Оставил е малко за шева, та се е 

изнизал! 

– Не бе, господине. Конците, конците, като се напо-

или с вода, стопили се, сякаш са от захар, дявол да ги взе-

ме! Кажи де! 

Двамата замлъкват. Палят цигари. Подофицерът 

моли да не пушат, че въздухът развален. Аз пак отварям 

прозореца. Госпожата пъшка и се завива с шал. Горският 

разгърдва куртката, че тъне в пот. Свещеникът вече е на-

половина съгласен да пише на вратата, че неделната ли-

тургия се отлага за понеделник. 

Сега другият разправя: 

                                                           
2 Измама. – Б. ред. 
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– То туй с твоя костюм не е кой знае каква работа, на 

ерзац конци си попаднал. Ама в нашето градче какво се 

случи, ох, ох! Моят приятел Цецето беше такъв един стро-

ен, въобще душа човек, златно сърце. Гуляйджия първа 

класа. Ама винаги облечен по последна мода. Като го пог-

леднеш как се носеше, да не повярваш, че е архивар в съда. 

И всички отдалеч си го знаехме: кафявата шапка, бозавият 

костюм на квадратчета, жълтите обувки – и отпред да го 

видиш, и отзад да го видиш, това е Цецето, друг няма вто-

ри като него. Ех, как сме прекарвали с него! Седнем ли – 

ставане няма. Добре, ама взе клетият, та се ожени по не-

щастна любов. 

– Как тъй по нещастна любов? 

– Ами тъй – залюби се със средната дъщеря на око-

лийския, стана каквато стана, тя почна да дебелее, къде ще 

мърда, че няма да се ожени! Въртяхме, сукахме, па напра-

вихме сватбата. От тоя ден той се промени. Прибра се 

вкъщи. Но нали прекъсна ичкията – почна ката ден да се 

оплаква от болести: ту бъбрек го заболи, ту язва го прис-

вие, че и ревматизмът се обади, пък веднъж три недели не 

можа да мръдне от хемороиди. Как се случи, никой не мо-

жа да разбере – но в две години отгоре взе, че пцовиса. 

Направихме му ние погребение, каквото градът не помни. 

Жена му, характер благороден, нареди да го положат в 

ковчега както си ходеше приживе: с кафявата шапка, бо-

завия костюм на квадратчета, жълтите обувки. Казахме 

пет-шест речи, после го спуснахме в гроба, хвърлихме по 

бучка пръст за Бог да прости и се запътихме към кръчмата 

да полеем светлата му памет. 

– Брей, не думай! Значи, умря си човекът! 

– То нищо, че умря. Нали ти казвам – поляхме го, 

поразвеселихме се, запяхме неговите песни. Минаха има-

няма шест дни. Вървя веднъж по улицата и изведнъж 

виждам пред себе си Цецето: с кафявата шапка, бозавия 

костюм на квадратчета и жълтите обуща! Потърках очите 
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си. Той, същинският Цецето. Разтреперах се целият. Меч-

ка страх, мен не страх – засилих крачките подире му. 

Стигнах го, разтреперан го побутнах по рамото изотзад и 

казах: „Слушай, кажи кой си – дух или действителност?“. А 

човекът се извърна, беше съвсем непознат, и тъй ми отго-

вори: „Аз ли кой съм? Работя в общината, гробар общинс-

ки съм“. Разбираш ли? 

– Разбирам. 

– Добре че разбираш. Един съвет помни от мене. 

Дойде ли време да умираш, облечи по-стари дрешки… 

И той се загледа в купето, заклати глава и продъл-

жи: 

– Лош народ, ей! Спят като заклани! Не помислят 

нито за любовта към ближния, нито за Десетте Божи запо-

веди! 

 

 



84 

  

Адска машина1 
 

Пътнишкият влак пухти по стръмната природа, гра-

маден мъж пухти във второкласното купе. 

– Има различни адски машини… – бърше си той об-

раза с шарена носна кърпа. – Аз, като аптекар, познавам 

глицерина. Невинна течност, която липсва на пазара. Но, 

господа, сложете му едно „нитро“ отпред и работата става 

дебела. Да, да. Качва се примерно атентаторът във влака, 

влиза в купето, оставя пакет с нитроглицерин и изчезва. 

– Кой пакет? – страхливо пита дебелата госпожа до 

вратата. 

– Ссст! Мълчи! Не ставай на всяка манджа меру- 

дия! – мъмри я мъжът ѝ, дребен и нацупен господин. 

– Кой пакет ли? Ами примерно онзи, четвъртият. 

Има формата на сандъче. Обаче не е сандъче, защото е об-

вит в дебела хартия. Ужким книги, инструменти, разни 

предмети в него, а всъщност, както е обвързан с това въже, 

не е чудно, ако вътре работи таен механизъм и… 

Пътниците от купето се взират в пакета. 

– Той ваш ли е? – обажда се кльощавата с очилата. 

– Как мой? Съвсем не е мой. Аз мислех, че е ваш. 

– Мой? Моля, моля! Аз съм учителка, никакви нит-

роглицерини! 

– Тогава ще е ваш? – извръща се аптекарят към съ-

седа. 

– Моят куфар е онзи там! – намества съседът 

пенснето си. 

– Но на кого е, моля, този пакет? 

Настъпва мъчителна пауза. Пакетът е ничий. 

                                                           
1 Текстът е публикуван във в. „Щурец“, год. XI, 1943, бр. 558, с. 4. 
Подпис: Матвей Вълев. 
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– Хм… Амчи тогава… Тогава? – тревожи се свещени-

кът. 

– Ние говорим за вълка, а той в кошарата! – кипва 

мъжът на дебелата госпожа. – Моля, господа, кажете най-

после: чий е този пакет? 

Оказва се, че пакетът наистина е ничий. 

– Така не може! – става аптекарят. – Тази загадка 

трябва да се разбули. Целият влак може да хвръкне в пре-

изподнята. 

Той излиза. Сега гласът му се чува от вратата на съ-

седното купе: 

– Говорехме си за адски машини… Един особен па-

кет… 

И откъм другото купе: 

– Пакет крайно съмнително съдържание… Адска 

машина… Не е ли на някого от вас? 

Двама души идват в купето. Пътниците им сочат па-

кета. Те го поглеждат, смеят се, отиват си. От третокласния 

вагон иде друг. Опипва внимателно пакета, после мърмо-

ри нещо и си отива. И други хора също надничат от врата-

та. Резултатът от всички огледи се сумира в няколкото ду-

ми на млад нехаен господин: 

– В тиквата му има нитроглицерин! 

Това обаче съвсем не успокоява нашите пътници. 

Аптекарят е специалист. Той каза, че в пакета има нитро-

глицерин. Човекът знае какво говори. Затова кльощавата 

учителка не издържа. Моли кисело господата да си прибе-

рат краката и излиза в коридора. Бабичката и дядкото, 

тръгнали да си режат язвата, събират багажеца си и също 

се измъкват. Господинът с пенснето е следващият. После 

дебелата жена и мъничкият съпруг. Отчето чете вестник. 

Той е привидно спокоен. Щом остава сам-самин пред 

опасността, и той обаче се изправя, неизказано внимател-

но побутва с пръст пакета и излиза на пръсти, сякаш да не 

заклати влака. Аптекарят шари вече из третокласните ва-
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гони. Някои го считат направо за смахнат. Други просто не 

му обръщат внимание. Все пак акцията му има успех: той 

се връща заедно с началник-влака. 

– Ето я адската машина! – сочи издалеко аптека- 

рят. – Най-добре ще бъде да я изхвърлите през прозореца. 

В името на сигурността… 

Началникът сваля пакета, оглежда го. Купето е 

празно. Всички са се изтеглили далеч в коридора. Но лю-

бопитството е по-силно от смъртта. Дребният съпруг се 

намества зад дебелата си жена и почва да я бута напред 

към купето. 

– Не ме тикай в ада! – пищи жената. 

– Кажете на началника да не си играе с огъня! – съ-

ветва човекът с пенснето. 

– Той иска да погуби жена си! – трепери кльощава-

та. 

Дебелата жена се опъва, мъжът я тика все по-

напред: 

– Ти си едра… Ако аз съм отпред, ще загинем и два-

мата. Кой ще гледа децата? Така поне аз ще остана жив. 

Върви! 

От съседните купета наизлизат хора. 

Началникът опитва пакета на тежест, слага го отно-

во горе. 

– Обикновен багаж! – отсича той и си тръгва. – Мо-

ля по местата! 

Тревогата се уталожва. Само нашите пътници са още 

в коридора. 

– Обикновен багаж! – кипи аптекарят. – Пипна го 

отгоре-отгоре и си отиде. А взривът се слага винаги на дъ-

ното! 

– Да си изнесем ли нещата? – предлага дебелата 

госпожа. 

– Не се обаждай! – мъмри я мъжът ѝ. – Каквато си 

проста, все някоя глупост ще изтърсиш. Мисли диалекти-
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чески. Ако загинем, защо ти са нещата? Целият влак ще 

иде по дявола, а ти… 

Влакът наближава София. 

Ненадейно във вагона се явяват нови хора: контро-

льорът от Комисарството, придружен от полицай. Изпра-

вят се пред купето и оглеждат багажите. Пътниците се 

струпват зад тях. 

– Господине! – избухва кльощавата. – Адската ма-

шина ли търсите? Ето, онзи пакет – пълен е с нитроглице-

рин. 

– Имате ли в куфарите месо или мазнини, или про-

дукти? 

– Какви продукти, господине, за какви мазнини 

мислите, когато животът ни е в опасност? Изхвърлете пър-

во адската машина, после проверявайте нас. 

– Чий е този пакет? 

– Из целия влак разпитах. Ничий е. Неизвестен 

атентатор… 

Контрольорът сваля пакета и почва да го развързва. 

Малкият мъж наново тика дебелата си жена във вид на 

прикритие към купето. Отчето се кръсти. Господинът с 

пенснето повтаря „внимателно, внимателно“. Аптекарят се 

дави в пот. Госпожицата отива при бабичката и дядкото 

накрай коридора. Контрольорът отваря пакета, наднича в 

него и казва: 

– Аха… Моля, господа, чий е този пакет? 

О, ако те знаеха… 

– Тъй, тъй… Ще си хапнат пилешко в сиропитали-

щата… Тъй, тъй… 

Никаква адска машина няма вътре в пакета, а само 

едно адско нарушение на комисарските наредби във вид 

на дванадесет кокошки, заклани и очистени. Контрольо-

рът конфискува пакета, прибира и три кила масло от ку-

фара на аптекаря, отива към съседното купе. Пътниците 
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сядат по местата си. Те дълго мълчат. Сега отчето взема 

думата: 

– Навъдили се едни лошави хора… Само плашат 

гражданите, а куфарите им пълни с черни борси! 

– Отче, ако искате да кажете за мен… – скача апте-

карят. – То не е мое. Носех го на приятели. Аз отивам за 

глицерин. 

– Млъкнете с вашия нитроглицерин! – тропа учи-

телката. 

– За господина има смекчаващи вината обстоятелс-

тва – намесва се господинът с пенснето. 

И обяснява, че истинските черноборсаджии оставят 

багажа си в някое чуждо купе и сядат другаде. Ако не мине 

контрола, те си прибират стоката на Софийската гара. А 

ако я уловят, те ни лук яли, ни лук мирисали. Но туй с 

нитроглицерина… 

Дебелата госпожа шепне на мъжа си: 

– Като се върнем вкъщи, тогаз ще се разправяме. Ти 

мен да ме тикаш в гърлото на Етна! Ще ти покажа аз тебе 

една адска машина! – и скритом му показва тлъстия си 

юмрук. 

– Казах ти да мълчиш! – ръмжи той. – Стига си тра-

кала! 
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Такова е времето1 
 

Моят съсед, миролюбив богаташ от военното време, 

вече три седмици обикаля из провинцията. Госпожата му 

скучае. Тя с нетърпение очаква да бъде приета за членка 

на дамския клуб и полага постоянни грижи за самовъзпи-

танието, като всеки ден чете романите във вестниците. 

Една сутрин намира тревожна новина и бързо вика 

слугинята: 

– Тичай, Станке, да закупиш вестници, че от утре им 

удвояват цената. Вземи по сто „Зора“, „Утро“ и „Заря“, пък 

дано намериш из будките и сто „Вечер“. Нека си ги имаме 

запас на тавана, че всичко може да се случи. Само внима-

вай да не те залови някой от Комисарството. 

 

*      *      * 

 

Попада ми едно писмо: 

„Мила Ангелино, когато снощи изобретението на 

Георг Стефансон те отнесе, дълго се лутах без релси. В гла-

вата ми се въртяха кълба от дим, тежко ненамазано бутало 

се блъскаше из четирите купета на сърцето ми. Чакам те 

всеки ден с очи, отправени към гарата“. 

Дълго се чудя на това писмо. 

Накрая го проумявам. 

То е написано от един железопътен инженер. 

 

*      *      * 

 

В чужбина е обичайно, когато няма свободни места в 

заведенията, да се сяда на празните столове при чужди 

                                                           
1 Текстът е публикуван във в. „Щурец“, год. XI, 1943, бр. 563, с. 4. 
Подпис: Матвей Вълев. – Б. ред. 



маси. И у нас, откак ресторантите се превърнаха в медо-

носни кошери, хората почнаха да свикват с чуждестранния 

обичай. 

Един германец влиза в ресторанта, търси място, 

накрая се изправя пред масата на един българин, удря то-

ковете, кланя се и преди да седне, казва: 

– Малцайт! 

Българинът се поизправя и се представя: 

– Янков. 

Обядват. 

„Чудни хора са германците – размишлява българи-

нът. – Как не можах досега да науча нещичко от техния 

език! Като се запознах с тоя симпатичен мъж, защо не мо-

га и да го заговоря?“ 

„Любезни хора са българите – мисли си германе-

цът. – Ама от езика им ферщее кайне зилбе, ни бъкел не 

проумявам.“ 

На другия ден германецът пристига на същата маса, 

там е същият българин: 

– Малцайт! 

– Янков! – приповдига се българинът. 

„Що за фрази – мисли си той. – Всеки ден ли ще се 

запознаваме? Един път не стига ли? Или е забравил, че аз 

съм вчерашният?“ 

На третия ден: 

– Малцайт! 

– Янков! 

Среща българинът свой приятел германски възпи-

таник, разказва му за запознанството си с господин Мал-

цайт, фелдфебел от германската авиация, оплаква му се от 

странния германски обичай всеки ден наново да се предс-

тавят един други. Смее се германският възпитаник от сър-

це и обяснява на господин Янков: то туй „малцайт“ не е 

никакво име, то значи на български нещо като „добър апе-

тит“. 
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Бре, ами сега… 

Позакъснява нарочно българинът. Влиза в ресто-

ранта. Вижда отдалеч германеца на масата. Тап-тап при 

него и поклон по военному: 

– Малцайт! 

Понавдига се любезният германец и също се кланя: 

– Янков! 

И така размишлява: 

„Тоя приятел вече понаучи немския, ама и аз нап-

редвам с българския. Отговорих му тъй, както в България 

се отговаря на нашето „малцайт“.“ 

 

*      *      * 

 

Вчера заранта първият ми рейс право в аптеката. 

– Нещичко против главоболие… Нали знаете, снощи 

съм… – смигам приятелски на Мичето аптекарката. 

– Какво да бъде? – измъчва ме тя. 

– Две хапчета ацидум ацетилосалициликум! – уни-

щожавам я аз. 

Тя не е вчерашна. Лани свърши аптекарските курсо-

ве. Хем фармацевтическата наука овладя, хем годеник си 

намери. 

Таксува ми две аспиринчета. 

Но сега влиза стринка Минка. 

– За два лева фанимия и ми я уви в книжка, за десет 

лева мисеще… – нарежда тя. 

Момичето ѝ дава ванилия и нишесте, стринка Мин-

ка потегля за Малашевци. 

Двете аптекарски крайности. 
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Пред една Нова година1 
 

Попадам между приятели, които си опитват щастие-

то пред Новата година. Те всички са се свели над голямата 

маса, те всички са тъй задълбочени в играта, че сякаш и 

бомбено нападение не би ги събудило из техния унес. Гле-

дам ги и си припомням една отдавнашна Нова година, ко-

ято посрещнах в Рио де Жанейро заедно с моя приятел 

Рудолф Хопе. 

Към края на декември, през първите дъждовни го-

рещници на Бразилия, ние натоварихме на три камиона 

картофената жътва и я откарахме на пазара в града Бело 

Хоризонте. Взехме много пари, цяла пачка банкноти. Вър-

нахме се в нашата уединена къщурка на двадесет кило-

метра извън града и се отдадохме на тънки сметки. 

– Искам… – замечтах се аз – искам да посрещна Но-

вата година славно и безгрижно. Дотегнаха ми тия безко-

нечни работни дни без празник и почивка. 

Рудолф запали нова цигара и отсече: 

– Добре. Ще идем в Рио. 

Разтворихме куфарите, извадихме хубавите дрехи, 

почнахме приготовленията. И когато пристигнахме в бра-

зилската столица, съвсем не приличахме на градинарите 

от местността Жатоба. 

Докато в хотела ни гладеха дрехите, Рудолф Хопе 

така очертаваше нощния ни план: 

– Ще идем в игралния дом „Виктория“. Ще видиш 

там Франциско Машадо, един от най-богатите хора на Рио, 

който откри преди двадесет и пет години първата си ко-

марджийница в едно подземие. Но ти помни едно: ще иг-

рая аз, ти ще се забавляваш с уиски и сладолед и няма да 

                                                           
1 Текстът е публикуван във в. „Щурец“, год. XI, 1943, бр. 526, с. 4. 
Подпис: Матвей Вълев. – Б. ред. 



93 

 

се месиш в играта. И друго: все едно че не сме познати. 

Каквото и да стане, няма да губиш спокойствие. Внимавай 

добре. Ако сгрешиш и хукнеш подире ми, ще развалиш 

играта. Рудолф Хопе не е прост човек… – и приятелят ми 

многозначително се усмихна. 

В игралния дом „Виктория“ беше светло, шумно и 

весело. Рудолф дълго се въртя около голямата рулетка, 

докато успя да се настани на един стол. Заложи и загуби. 

Заложи пак и пак загуби. Тропна цяла шепа жетони все на 

същия номер. Другите го погледнаха. Празно. Той се навъ-

си. Нова шепа – и тя отиде при другите. Нямаше щастие. 

Стана мрачен, сгърбен, почна да си хапе устните, слагаше 

все на едро и почти винаги губеше. Всички се заглеждаха в 

ръцете му. Аз също се доближих и почнах да пресмятам 

загубата в картофи. Самият собственик на игралния дом, 

прочутият Франциско Машадо, се поспря зад Рудолфа и 

кимна после на един висок тъмен момък, който вече не се 

отдели от гърба на моя компанейро. А Рудолф губеше упо-

рито. Аз виждах как се топят нашите картофи чувал след 

чувал и сърцето ми се свиваше. 

Рудолф Хопе стана. Той бе отчаян. Извади портфей-

ла си, взе от него останалите банкноти и мрачно повика 

лакея: 

– Вземи жетони! 

Франциско Машадо го наблюдаваше. 

Когато получи жетоните, Рудолф ги стовари на своя 

нещастен номер и злокобно каза: 

– Тук! 

И… наново загуби. 

О, как безнадеждно изглеждаше той! И как си сму-

чеше устните! Посегна към яката, нервно я разкопча, от-

вори я. Пое въздух. После сведе глава и бавно, несигурно 

тръгна към терасата. Мярна се там в светлината на про-

зорците и слезе към тъмния парк. 
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Франциско Машадо размени кратък поглед с висо-

кия момък, който незабелязано се изхлузи към парка. 

Аз знаех, че там ще стане нещо. Но познавах добре 

своя другар и спокойно чаках. 

Откъм парка долетя гърмеж от пистолет. Някои го 

чуха. Сепнаха се. Аз скочих. Но Франциско Машадо ус-

михнат се разхождаше из салона, той ловко успокояваше 

хората: 

– О, драги гости, не се безпокойте, и навън се забав-

ляват. 

И аз се успокоих. Спомних си, че Рудолф Хопе не е 

прост. 

Момъкът дотича в салона. Отиде при Франциско 

Машадо. Зашепна му тревожно. Франциско Машадо влезе 

в дирекцията, донесе някакъв пакет, тикна го в ръцете на 

момъка. Оня изчезна към парка и след още няколко мину-

ти наново се върна. Сега и двамата отидоха в дирекцията. 

След още пет минути пред празничния вход на игралния 

дом „Виктория“ спря полицейската кола и в салона настъ-

пи суматоха. 

– Моля, спокойствие! – сновеше Франциско Машадо 

между гостите. – Нещастен случай. Любовни причини… 

– Проигра всичко и се уби! – говореха си уплашено 

хората и се тълпяха към терасата, докато полицаите шета-

ха из тъмния парк. 

– Моля, моля! – обясняваше Франциско Машадо. – 

Тоя момък е богат, той има още много пари. Любовни 

причини и може би алкохол… 

После? 

После в салона пристигна Рудолф Хопе – спокоен, 

изправен, със закопчана яка и добре изгладен костюм, 

пристигна усмихнат и седна на стола си до голямата ру-

летка. Извади тежка пачка едри банкноти, прати за жето-

ни, заложи и зачака. И всички го гледаха като изумени, 

най-изумен от всички го гледаше Франциско Машадо, а 
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Рудолф Хопе се усмихваше и сякаш не разбираше защо 

всички са тъй втрещени. 

– Моля, почнете играта! – прикани Франциско Ма-

шадо гостите и наново избърса потта си с копринената 

кърпа. – Забавлявайте се истински и, както виждате, няма 

повод за безпокойство… 

Рудолф заложи няколко пъти дребни суми, после 

стана, поклони се на масата и най-дълбоко пред Францис-

ко Машадо, спря при мен. 

– Да вървим – каза ми той, – сега почва веселбата в 

кабарето на дона Клариса, там ни чака една чудесна ново-

годишна нощ. 

И още веднъж се поклони към Франциско Машадо, 

който обясняваше нещо на полицейския следовател. 

– Преди всичко – намести се Рудолф Хопе удобно в 

таксито – човек трябва да е умен. В тоя игрален дом „Вик-

тория“ тъй лесно се губят състояния. И често от някоя иг-

рална маса стават отчаяни хората, които отиват в парка, за 

да се зарегистрират с един изстрел в ада. Това обаче не 

тревожи собственика Франциско Машадо. За него е от 

значение само едно: да не се разчуе, че някой се е самоу-

бил, защото е загубил и последния си милрайс. О, той 

много държи на неопетненото име на своята комарджий-

ница. И непрекъснато дебне. И когато някой иде в тъмния 

парк и оттам се разнесе фаталният гърмеж, Франциско 

Машадо праща най-напред да тикнат във вътрешния джоб 

на жертвата дебел сноп банкноти и едва тогава вика сле-

дователя. Ясно ли ти е? Аз познавам добре тоя Франциско 

Машадо. И пачката, която изпрати да тикнат във вътреш-

ния ми джоб, когато лежах на скамейката, е нашата ново-

годишна голяма печалба, защото е пет пъти повече от 

стойността на трите ни камиона картофи. Нека там се чу-

дят до утре на тайнствената случка, а ние, драги мой, ние 

ще се повеселим както знаят да се веселят хора като нас! 

О, повярвайте – Рудолф Хопе не беше прост човек! 



96 

  

Два облака1 
 

Вървя по улицата, спирам се пред витрината на една 

„американска месопродавница“, любувам се на агнетата в 

хладилника – агнета от по десет и петнадесет килца. Раз-

мишлявам по процентното повишение на цените на месо-

то и на заплатите и с умиление си спомням два приблизи-

телно еднакви облога – единият с циганина Хасан, други-

ят с фелдфебела Стойко Пройнов. 

Целият град П. познава циганина Хасан. Не с друго, 

а с апетита му. Легенди се носят за циганина и за количес-

твата, които побира неговият стомах. 

И ние веднъж рано сутрин в кафенето се увлякохме 

в приказки – дали е вярно, или не онова, що се говори. А 

един от компанията тупна по масата и рече: 

– Хайде да се повеселим, с очите си да видим колко 

може да изяде Хасан. Ще ни излезе скъпичко, но голям 

смях ще падне. 

И решихме след дълги размишления за вечерта да 

опечем на фурна едно голямо агне, горе-долу като днеш-

ните, да повикаме Хасана, на бас да се хванем с него дали 

може да изяде агнето. Избрахме го, поогледахме го, па от 

предпазливост добавихме към баса и един голям хляб – 

един от ония хлябове от две кила, дето вече ги не вадят. 

Повикахме Хасана, разказахме му какво сме слуша-

ли за него, изказахме съмненията си, па му предложихме: 

– Хайде, Хасан ага, щом толкова много знаеш да 

ядеш, хайде на бас да се уловим. Ние сме избрали едно 

агне за довечера, хубаво агне, къмто деветдесет лева ни 

струва. Ще го опечем цяло-целеничко на фурната, ще ти го 

                                                           
1 Текстът е публикуван във в. „Мир“, год. XLVII, 1941, бр. 12 167, с. 3. 
Подпис: Матвей Вълев. – Б. ред. 
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сложим на масата. Ако го изядеш, ние плащаме моабета. 

Приседне ли ти, спреш ли – ти плащаш. 

– Може, чорбаджи – рече Хасан. – Ама лебо колчав 

е? 

– Не е много голям, Хасан ага. Ей на, толчав е, от 

ония лебове по две кила. 

Хасан се позамисли, запресмята нещо наум, па си 

подаде ръката: облогът стана. 

За нази пък – бяхме шестима – си поръчахме поло-

вин дузина тлъсти пилета, прежарени до червено на скара. 

Пръснахме се. След час-два Хасан ме намери. 

– Чорбаджи, да не си станал пишман за бас бе, май-

чице? Да не майтапиш беден Хасан ага бе, майчице? 

По-късно, по тъмно, той ме пресрещна по улицата, 

смигна ми многозначително и лаконично ми подвикна: 

– Къде ходиш, чорбаджи? Агнето – да не го забра-

виш агнето бе? 

Когато вземахме печеното, Хасан чакаше на пост 

пред вратата на фурната: 

– Чорбаджи, дай Хасан ага да носи агнето. Сакънтия 

може някоя да стане, Хасан ага е стар хамал… 

Събрахме се. 

Както му е редно, пийнахме по едно-две шишенца 

троянска сливова, двойно препечена, за раздвижване на 

червата. После положихме агнето пред Хасана, също и 

хляба. Тавата пък с тлъстите, прежарени до червено пиле-

та гудихме откъмто нашия край. И се приготвихме за със-

тезанието. 

Хасан се беше докарал празнично – с чиста риза, 

бръснат, сресан. Той дълго хапа устните си, смука ги, ог-

лежда агнето, опипва го с пръсти и с вилица, като все току 

преглъщаше на сухо и не смееше да почне. Очите му се 

въртят, сноват по нас, често се поспират алчно на пилета-

та. Когато един от нас посегна към тях и прехвърли едно в 
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чинията си, Хасан се размърда, позасрамен се наведе към 

мене и зашепна гладно-жадно: 

– Чорбаджи, Хасан ага иска да ти хортува нещо, ама 

да не се разсърдиш. 

Помислих си, че го е страх да не изгуби облога. Нап-

равих строга физиономия и рекох: 

– Няма за какво да се сърдя, Хасане. Ама така не би-

ва. Бас сме направили – каквото сме рекли, то трябва да 

стане. Ти още не си почнал, а вече искаш да изклинчиш. 

Какво току поглеждаш към пилетата? Агнето множко ти се 

вижда, а? Хайде, хайде, стига приказки и почвай. 

– Можем да започвам, чорбаджи? 

– Не само можеш, ами е последно време да почваш, 

че инак ще ти пишем баса загубен. 

– Ох, чорбаджи, ще започвам, ще започвам… – поти 

се той. – Искам само да запитвам… – И очите му пак се 

залепиха в пилетата. – Искам само да запитвам, не може 

ли и тоз пиле и шестте да влезе в баса? 

От хората, които познавам и за които съм слушал, на 

тогова Хасана един чист българин, един славен фелдфебел 

не само излиза насреща, ами и в джоба си би го натикал. 

Думата ми е за фелдфебел Стойко Пройнов, за един огро-

мен мъж, с нависнали вежди и мустаци, за един от ония 

българи, дето все по-рядко се раждат. Не зная отде е, как е 

расъл и какво е работил в живота си, ама много ядеше 

фелдфебелът Стойко, ей богу! 

Колкото голяма му беше славата между новобранс-

кия свят като на строго, но справедливо началство, още 

по-голяма беше тя между офицерите от дружината като на 

човек с голяма дисциплина и още по-голяма гастрономия. 

Веднъж станало някъде между офицерите приказка 

за хора, които обичат да си похапват. Нашият капитан за-

разправял за ротния си фелдфебел. Повдигнал се спор. От 

дума на дума господата се позапалили и капитанът от 

името на дружината се обзаложил с другите, че фелдфебел 
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Стойко Пройнов ще изяде пред всички цяло едно теле. 

Ударили ръцете, а при сгоден случай устроиха и представ-

лението. 

Приготвено беше телето майсторски – на безброй 

мръвчици и резенчета, и филенца, с най-отбрани под-

правки и добавки. 

Седна фелдфебел Стойко Пройнов на почетното 

място, насядаха наоколо и насреща офицерите, почнаха 

келнерите да пренасят чиниите. Яде Стойко – носят му, 

той пак яде – и пак му носят, а другите гледат, намигат си, 

подсмихват се – и всеки си прави посвоему сметката за 

края на облога. 

По едно време капитанът слага устата си на ухото на 

фелдфебела и му шепне: 

– Добри ли са закуските, Стойко? 

– Бива си ги, господин капитан. Майстор ги е пра-

вил. 

– Така те искам, Стойко. Дръж се, че е за честта на 

цялата дружина. 

И пак носят – той пак яде, а по едно време той се на-

вежда към ухото на капитана и шепне: 

– Господин капитан… 

– Какво има, Стойко? Измори ли се? Отдъхни си 

малко, поеми си душà. 

– Не съм се уморил, господин капитан. Ами друго… 

– Казвай де! 

– Господин капитан, наредете да минем от закуските 

към телето, че ме е страх да не се задръстя, да не ми се оп-

не после телето. Не ми е до мене, ами за честта на дружи-

ната… 

И виновно мига. 

А то телето, направено на закуски, тъкмо се било 

съвсем привършило. 

Коментарите друг път – когато и агнетата, и телетата 

последват пътя на свинките. 



100 

  

Хвърчащата лодка1 
 

Ти, малка моя приятелко, често с красиво движение 

отхвърляш назад подрязаната си косица и натрупваш цяла 

грамада мисли върху онова, което се зове от хората „бъде-

ще“. Послушай сега стария оскубан петел каква приказчи-

ца научи. 

Реката спокойно влачеше нанякъде в звездната нощ 

тъмната си маса и унесена в сънна дрямка, тихичко на-

шепваше като че нещо на надвесените над нея върби. Куп-

чини палави гимназистки с подрязани косички и гимна-

зисти, които още ядат бой от бащите си, задето си бръснат 

мустаците, долетяха отнякъде и с крясъци запълзяха по 

тъмния речен бряг. 

– Нищо се не вижда! 

– Ах, колко е красиво! 

– Ой, ой, какъв страшен дънер! – запищя женско 

гласче, обладателката на което се загледа уплашено в 

скръстилия ръце на няколко крачки настрани гимна-  

зист. – Ах, че това не било дънер, а бил Борис… 

Борис засрамено забърза напред. 

– Хей, лодка, лодка! – завика след минута той. 

– Ура, лодка! 

– Да се возим. 

Роякът немирници бързо се покатери в прилепената 

към брега лодка. След малко няколко лопати заплискаха. 

– Вървим, вървим! – пищеше една. 

– Аз пръв път се возя! – непрекъснато повтаряше 

друга. 

– И аз… 

                                                           
1 Текстът е публикуван в сп. „Маскарад“, год. I, 1923, бр. 9, с. 8. Под-
пис: Матвей Босяка. – Б. ред. 
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– Гледайте как порим водата! Вълни, стихия, веч-

ност, и ние летим над вечността! – декламираше някой. 

– Същински параход! 

– Да не се отдалечим много… 

– Да основем банда – в морето да влезем! 

– Божичко, лодката по-бързо от железница вървяла! 

Виковете на шумните немирници разбудиха заспа-

лите настрана рибари. 

– Я стани. Ще откарат лодката нанякъде… 

Единият отиде, побави се няколко минути и се вър-

на. 

– Бъди спокоен, лодката е вързана… 
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Изпити1 
 

Има изпитания – има и изпити. 

Две думи и близки, и различни. Доста различни уж, 

пък често се покриват. 

Ето нà, двадесет и седем годишните изпитания на 

добруджанския златен край се вече свършиха тъкмо защо-

то Ньойската система рухна при първия по-тежък изпит. 

А за ония, които държат сега изпити и в София, и по 

други места на България – изпити приемни, че изпити 

последни, и държавни, и не зная още какви – изпитанията 

продължават. 

Доколкото подразбирам, не са малко народ. Само аз 

срещнах кажи-речи една дузина. Страните им хлътнали, 

очите им поизцъклени. Разговарят с мене, пък току почват 

да се пипат в джобовете, да вадят книги и тетрадки, бе-

лежки и машинописни писания, поглеждат в тях, пробъб-

рят някоя библейска молитва или друга заклинателна 

формула – и пак се запреструват, че разговарят с мене. 

Студентите от един факултет изнамерили по аптеки-

те някакъв специалитет за ободрително въздействие на 

нервната система. Гълтат белите топчета, четат, учат, ра-

ботят – превръщат се в таласъми, спят по час-два в дено-

нощието и нищо им няма, пак си стоят прави на двата 

крака. 

Та като е днес за изпити думата, спомням си как и аз 

преди две десетилетия трябваше да се явя на поправите-

лен изпит по пеене. 

Не зная какви са обичаите в днешните гимназии. За 

онова време да държиш изпит по пеене, беше чудо невиж-

дано, същинска сензация. Но славата не се падна само на 

                                                           
1 Текстът е публикуван във в. „Мир“, год. XLVI, 1940, бр. 12 048, с. 3. 
Подпис: Матвей Вълев. – Б. ред. 
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мене. Тото, моят другар по чин, с когото заедно бягахме от 

часовете по пеене и по рисуване, трябваше да се яви на 

поправителен по рисуване. В гимназията имаше наистина 

хора с гласове, по-магарешки от моя, с ръце, по-схванати 

от Тотовите. Но за тях тройката си беше вечното спасение. 

А в нашия случай не ни и попитаха за дарбите. Бягането 

беше криво. Че учителите по десет пъти ни бяха търсили 

да ни изпитат и да ни сложат поне тройчица, но ние пеех-

ме и рисувахме редовно по тревата и в сенките около Се-

минарията и въобще не се явявахме в тия часове. 

Дойде денят на нашия изпит. 

Стоим ние с Тото в двора на гимназията, чакаме да 

се събере изпитната комисия. Всички се събраха, по вся-

какви предмети изпитват, ученици влизат и излизат – ед-

ни пристигат мрачни и си отиват радостни, други като 

идат, си подсвиркват, а като си тръгват, са също онемели. 

Само ние с Тото чакаме, чакаме, а комисията никаква я 

няма. 

Накрай се вдигнахме и тръгнахме да я търсим по 

къщите. 

Състоеше се тя от учителите по гимнастика, по рису-

ване и по пеене. 

Забравили хората. Първица било в учителската им 

практика да изпитват по своите предмети на поправите-

лен. 

Дълго се чуди гимнастикът, па ни сложи шесторки, 

зер тъкмо двамата с Тото бяхме по игрите най-силни. И от 

художника изкрънкахме след дълги обещания по една пе-

торка. Стигнахме в дома на музиканта. Голям човек е днес, 

излишно е да споменавам името му. 

– Имаш ли слух? – обърна се той към мен. 

– Ами, горе-долу имам. 

– Я ми изпей гамата. 

Аз запях, а той се понамръщи и дойде към мен, пог-

ледна ме зверски и изсъска: 
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– Стига! В моя музикален дом такива звуци не бяха 

се разнасяли. Четири стига ли ти? 

– Сърдечно благодаря. 

Той се изправи пред Тото. 

– Ти бе, ти боите познаваш ли? 

– Па да! – заяви решително Тото. 

– Тази боя там долу каква е? – посочи музикантът 

тревата в двора. 

– Е па зелена е. 

– Ами това пиано червено ли е, или бяло? 

– Е па оно е черно. 

– Ами на тебе четворка стига ли ти? 

– Е па стига ми. 

Това беше всичко. Дребна работа, а цял живот не я 

забравяме. Отдавна беше. 

Спомням си днес още една, много по-прясна исто-

рийка. Случи се лани по времето на един истински държа-

вен изпит. 

При моя приятел П. пристигна веднъж негов бра-

товчед от провинцията, бледен, отслабнал и разтреперан. 

– Бате… – примоли се той. – Ти имаш връзки тук с 

всякакви хора. Ако не ми помогнеш сега, загинал съм. 

След четири дни се явявам на държавен изпит. Два пъти 

вече ме скъсаха. Ако и сега се проваля, отиде ми следване-

то. Моля ти се, намери професорите, застъпи се пред тях за 

мен. 

Членовете на комисията бяха едни професори, едни 

големи имена – бивши и бъдещи министри – ум да ти 

зайде! 

Мисли приятелят ми П. дълго, па си взе накрай 

шапката, тръгна за навънка и каза: 

– Добре, братовчеде. Дадено. Ти сега върви и учи. Аз 

познавам лично всички членове на комисията, ката вечер 

с тях си пия кафето. Ще тръгна сега и ще ги намеря един 

по един; всичко ще наредя. 
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Иде братовчед му в деня преди изпита. 

– Намерих ги, говорих с тях! – посрещна го П. – 

Всичко е наредено. Записаха си името ти – явявай се и не 

се плаши. 

Минават още няколко дни, свършват държавните 

изпити, пристига братовчед му с чанта, но пълна не с кни-

ги и с университетски кòли, а с бутилки и закуски. 

– Дойдох, бате, да се почерпим заради изпита. Мно-

го ти дължа, но като ме навестиш към нашия край, тогава 

ще ти се отплатя. Там ще бъде по адвокатски, а сега тука 

само така, по студентски. 

– Значи избута? 

– Как да съм избутал? Аз, бате, от всички пръв изка-

рах. Но тоя път всичко беше друго. Щом чуха името ми, 

всички се усмихнаха, станаха едни мазни-мазни, и въпро-

сите си другояче задаваха, пък и инак ме слушаха. Ако ре-

ка да сбъркам нещо, някой току ще ми каже една думица и 

ще ме поправи. Разбрах и аз, че ме знаят кой съм, поуспо-

коих се, отворих една уста – и петорката готова. 

Тоя влиятелен столичанин, моят приятел, не позна-

ваше никого от изпитната комисия, не бе разменил нито 

сричка с кого и да е от господата: пръста си не беше мръд-

нал да помогне на своя братовчед. Посмях се, като разбрах 

цялата история, а той така замъдрува: 

– У момчето самочувствието порасна, като повярва, 

че всичко е нагласено. Умът му просветна, езикът му се 

развърза. Па и професорите, и те като видят някой такъв 

куражлия и по-наперчен, а не свит и наплашен, и те нали 

са хора, поотварят им се сърцата. Но право да ти кажа, 

всичко това не помага нито на йота, ако късметът му не 

беше проработил. 

Тъй си е. 

То аз и Тото, дето сме държали навремето единстве-

ни от цялата гимназия поправителен по пеене и по рису-

ване, надали въобще имаме моралното право да даваме 
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съвети на всички ония студенти, кандидати, курсисти и 

прочее, дето сега се потят пред разните изпитни комисии. 

Но от съвета на моя приятел те могат да се възползват. А 

той е много прост: ако късметът ти не работи – не хода-

тайства, ами и сам Господ да слезе да ти помага, пак си 

загубен. 

И все пак зависи и от ония, които изпитват. Че и те 

понякога стават излишно жестоки, макар и те да си имат 

тресчици за дялане. 

Разправят например, че повечето от учебниците в 

разни държавни и частни висши и специални училища 

били написани на невъзможен български език. 

Тук съвсем не му е мястото за такива неща. 

Че българският, истинският ни език, той си е създа-

ден само за простолюдието. 
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Ние, студентите1 
 

Ех, приятели и колеги, криво да седим и право да 

говорим, нашата студентска мъка по време на изпитите 

край няма. Да би могло по двадесет години да записваме 

семестри и науката да посещаваме, но накрая диплом без 

изпити да получаваме, какво щастие би било това за мно-

зина от нас! 

Казват някои, че аз, в моята жажда за наука, до сту-

дентска пенсия съм щял да стигна. Но как, как да се из-

мъкна из тоя университет, като винаги и все наново ме 

късат на изпит! 

Явявам се например за не знам кой път през пос-

ледната сесия. Почти всичко минава благополучно и вече 

ми намирисва издалеко на диплом и държавна служба. 

Остава ми само изпитът при професор Тризвездичков. 

Ох, успокой се, сърце мое… 

Още като тръгвах сутринта, редица признаци ми 

въздействаха отегчително: една слугиня ме поля с вода от 

прозореца, сборът от цифрите на трамвайния номер беше 

седем, денят вторник, един селянин ми предложи подпра-

вено масло на цена, която не ми е удобно да съобщя. Как 

да е, стигнах до университета, без да срещна владика или 

поп, и все пак таях в душата си надежда. 

– Как върви? – питам един колега. – Накриво ли е 

станал, или е в добро настроение? 

– Какво ти добро настроение, приятелю! От десет 

души, които досега се явиха, нито един не мина, скълца ги 

всичките на кайма за кюфтета. Лош сън ли е сънувал, или 

мазнините му са се свършили, с тъщата ли е имал разпра-

                                                           
1 Текстът е публикуван във в. „Щурец“, год. XI, 1943, бр. 564, с. 4, под 
заглавие „Ние студентите“. Подпис: Дим. Вълев. – Б. ред. 
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вия, или подметките му са се пробили, не зная, но пак ние, 

студентите, сме виновни и на нас ще си го изкара! 

– Че и тебе ли те е страх? Доколкото зная, ти си доб-

ре подготвен. 

– От едната до другата корица всичко наизуст нау-

чих. Отзарана, като идвах, мина ми път пълна каруца със 

зарзават. Добър признак. Снощи мама сънувала, че карам 

самолет. И то е на добро. Наистина, срещна ме един калу-

гер. Но пълната каруца и самолетът са сто пъти повече от 

калугера. Всички основания имам да мисля, че ще изка-

рам. Но… 

Иде неговият ред. 

Влиза той, минава някое време, излиза. 

– Е, какво? – тръпна аз и го зяпам в устата, дано чуя, 

че атмосферата се е разведрила. 

– Калугерът излезе по-силен и от пълната каруца, и 

от самолета. Довиждане до идната сесия! 

Влизам аз. Наистина, не без колебание. Но все пак в 

края на краищата се прекръствам, стискам палците, мечка 

страх, мен не страх, бумс и стой мирно пред професора. 

– Кажи ми… – гледа ме той зверски – кажи ми петте 

основни принципа. 

И вдига ръка насреща ми, разперва пръсти пред 

очите ми, чака. 

Почвам аз да изброявам петте принципа. 

Наистина в учебника те са наредени по друг начин, а 

аз му ги разправям със свои думи. Какво значение има тая 

формалност, тоя техен случаен ред в учебника? При всеки 

принцип професорът свива по един пръст. Не както Гос-

под му ги е наредил, а според това кой принцип где стои в 

учебника. Най-напред свива кутрето, после палеца, после 

показалеца. Свива ги и мърда останалите прави. Гледам аз 

тия злокобни пръсти и нещо почва да ме стяга за гръцму-

ля. Казвам четвъртия принцип – той свива четвъртия 

пръст. Остава само средният. 
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– Знаеш ли тоя пръст какво значи? – мърда го той. 

– Господин професоре, петият принцип… 

– Господин студент, ако мислите, че сте изкарали 

изпита, много се лъжете. Довиждане идната година. 

– Господин професоре, аз съм син на бедно семейст-

во… то туй не е вече положителна наука, а формализъм… 

ние, човек от фронта… четиринадесет години универси-

тет… 

– Аз като съм наредил принципите, зная защо съм 

го сторил. 

– Вече за девети път ме късате… 

– За кой път? 

– За девети. 

– За девети ли? – изправи се напреде ми професо-

рът. – Тъй, тъй. Добре. Осем пъти съм предпазил общест-

вото от вас, нека от сега нататък то само да се пази. Пиша 

ти тройка. 

Аз съм номер първи от спасените. 

Вторият се спасява по друга случайност. 

Дребничко, нищо и никакво студентче е той, но ге-

роично момче. Почва професорът да му дере кожата. По 

едно време, тъкмо когато студентът изпада във вдъхнове-

ние, професорът го прекъсва: 

– Вървете си. Това, което разправяте, то не е тъй. 

– Тъй е! – стои студентът и не мърда от мястото си. 

– Повтарям: не е тъй. Довиждане догодина! 

– Господин професоре, всичко е тъй, както го казах. 

Не аз, а вие не знаете урока. 

– Аз ви заявявам… 

– Дайте, моля, оня ваш учебник от масата, дайте да 

ви покажа какво вие сте писали по тоя въпрос – и студен-

тът се пресяга към масата, взема книгата. 

– Сам ще ви покажа! – задържа я професорът. 

– Не, аз ще ви покажа. 
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И почват двамата да теглят дебелия том. Пък поне-

же и двамата са дребнички и кльощави като порции в рес-

торант, никой не може да надвие. Теглят и се дърлят. На-

края професорът почва да губи сили, тика с едната си ръка 

студента към вратата и вика: 

– Ще ви пиша тройка, махайте се оттук, оставете 

книгата! 

Развълнуван се отдръпва студентът от полесражени-

ето. Кланя се доземи щастливецът. Грее от радост: 

– Господин професоре, мили господин професоре, 

много ви благодаря. Сбогом завинаги! 

Между нас казано, по въпроса професорът имаше 

право, а не студентът. 

Като е дума днеска за университетските работи, нека 

прескочим за малко в чужбина, да видим как там стоят тия 

неща. Заповядайте в Армения, в университета под плани-

ната Арарат. Според един стар анекдот в тоя университет – 

най-големия в света, десет километра дълъг – имало един 

професор, който много кълцал студенцията. Преподавал 

той за птичките. Като се яви студент на изпит, той взема от 

витрината някое препарирано пиле, скрива го в шепата, 

показва само трътката. 

– Как му е името на туй птиче? 

– Гургулица, господин професоре. 

– Не е гургулица, а гълъб. Двойка. Върви си. 

Влиза веднъж един студент, нисък и мургав. Решен е 

или да издържи изпита си, или да умре храбро на бойното 

поле на науката. Взема професорът друго пиле, показва 

трътката, духа под опашката и пита: 

– Как му е името на туй пиле? 

Студентът гледа отсам, гледа оттатък и отвръща: 

– Чавка, господин професоре. 

– Не е чавка, а кос. Как ти е името, да ти пиша двой-

ка? 
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Смъква студентът панталона, навежда се пред про-

фесора. 

– Познай ти сега как ми е името и няма защо да ду-

хаш! 

Та, приятели и колеги, много професори си имаме, 

повечето от тях са големи хора и светят не само в науката, 

а и в нашите сърца студентски. Но намира се във всеки 

факултет поне по един, пратен сякаш да всява ужас в злат-

ната младеж академична. Да се разчепква въпросът какви 

лични и домашни причини карат понякога професора да 

къса наляво и надясно, не му е сега времето. На всеки слу-

чай една е истината и тя се знае от всички: в добрите го-

дини, когато ги нямаше тия купони и опашки, и скъпотии, 

професорите бяха по-милостиви и човечни, не превръща-

ха изпитите университетски в преизподня за духовете сту-

дентски. Това е факт неоспорим, па кой както си ще, тъй 

да си го разтълкува. 
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Няма нищо общо1 
 

Грешки, драги приятели, се случват и в печата, и в 

книжнината, и в живота политически и семеен. Затова 

няма какво много-много да се чудите, когато срещнете във 

вестниците номерирани отдолу „опровержения“ или „ис-

тината да блесне“, или „няма нищо общо“, или „отворено 

писмо“. То туй си е в реда на нещата. 

Ето нà, и тая сутрин, като тръгнах за града, срещнах 

господина Грешкова. Помъкнал от петъчния пазар пълна 

мрежа с пиперки за туршия. В същия миг от другия край 

на улицата се зададе и госпожа Грешкова. Тя пък тръгнала 

за пазара с голяма кошница за пиперки за туршия. Рекох 

да изкажа удивлението си, че тримата сме се случайно 

събрали. Но не можах. Господинът и госпожата отминаха 

край мене, поздравиха ме празно и студено, като месарски 

хладилник, и един друг не се и погледнаха. 

Станала е тя каквато е станала, пропадна им хубаво-

то име! 

Продължавам пътя си за към града, а в първата нап-

речна улица ме дочаква госпожата и тъжно нарежда: 

– С оня господин нямам нищо общо! 

Те действително нямаха нищо общо и в миналото, 

но преди повече от десет години, когато не се познаваха. 

Щом се запознаха – и почна общото. Когато се венчаха, 

станаха семейна общност. Родиха им се деца, купиха си 

апартамент, мебелираха се – изобщо цели десет години 

имаха всичко общо, а сега изведнъж: 

– Нямаме нищо общо! 

Нрави. Обичаи. Настроение всеобщо. 

Да му мисли духовният съд, когато ще решава да 

имат ли, или не и занапред общо. 

                                                           
1 Текстът е публикуван във в. „Щурец“, год. XI, 1943, бр. 566, с. 4. 
Подпис: Матвей Вълев. – Б. ред. 
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Аз няма какво да се занимавам с чуждите работи, 

нека се помъча по-напред моите собствени да уредя. 

Излезе, драги приятели, на това същото място в 

„Щурец“ преди две седмици подлистник, посветен на сту-

дентите и техните изпити. Неизвестно по какви съвпаде-

ния – с тях нямам нищо общо – вместо моята скромна ав-

торска личност, под заглавието се измъдри името „Дим. 

Вълев“. 

Настръхна ми косата. 

Рекох си: това е лошо предзнаменование, ще има 

дълбока вода да се гази. 

Зер онова име е твърде известно, но не като на на-

шего брата по перо, не и от страниците на „Щурец“, а като 

име на един от големите хора из търговския свят. 

„Ами сега – мислех си аз, – какво ще стане сега, като 

помислят някои, че той е автор на фейлетона със злопо-

лучната грешка?“ 

И както си размишлявам – „дзънн“ звънецът вед-

нъж, „дзънн-дзънн“ и втори път, след малко потретва 

„дзънн-дъррр-дзънн“, но вече съвсем гневно и продължи-

телно. Аз, разбира се, тихо и на пръсти. Око на шпионката. 

Гледам – отвън стои непознат човек с рунтави мустаци, 

голиатски ръст, херкулесовска сила. 

– Мене ли търсите? – отварям аз внимателно врата-

та. 

– Ти ли си Вълев? 

– Все още съм Вълев, колкото и да не ми е приятно. 

– Това от тебе ли е? – и ми показва въпросния брой 

от „Щурец“. 

– Да, от мене е, излезе днеска от печат, но за съжа-

ление с една грешка… 

– Излишни са всякакви обяснения! – хваща ме той 

за яката, дръпва ме на площадката и фрас един юмрук, 

нокаут ли му казват, не помня как беше по боксьорски 

език, на всеки случай с точно попадение. 
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И аз не съм вчерашен. Както бях готов за всяка евен-

туалност, връщам му аз удара с лявата ръка. После той ме-

не в носа, аз него в зъбите и тъй нататък. Той удря по теко-

вете – първият, третият, петият удар все от него – аз дър-

жа чифтовете. След като добре се натупахме, спираме един 

срещу друг, в стойка за нови удари, и повеждаме следния 

разговор: 

– Ти от Търговския съюз ли идеш? 

– Съвсем не. 

– Да не си студент, засегнат от моя подлистник? 

– Съвсем не. 

– Професор? 

– Съвсем не, и професор не съм. Аз съм читател от 

народа. 

– Читател от народа? Но какво лошо намери в тоя 

мой подлистник, та току-така се нахвърляш върху ми и 

почваш да ме биеш? Я си помисли какво би станало с мене 

и образа ми, ако бях малодушен и не владеех изкуството 

бокс и джиу-джицу, борбата турска и френска? 

– Нищо лошо не намирам в твоя подлистник. 

– Ами тогаз? 

– Бия те за книгата – и пак настъпва горилата му 

неразбрана. – Аз парите си на улицата ли съм намерил, че 

да ги давам за такива книги! 

– Чакай бе, господине, ще станем за срам на дваде-

сетия век! Аз наистина пиша и книги, не една и две, а цяла 

дузина. Но тях ги издавам не с туй име – Димитър – както 

погрешно е във вестника, а под фирмата Матвей. За коя 

книга ме биеш? 

– За богомилите. 

– Какви богомили? 

– Сега ще видиш какви! – и замахва да ме светне 

през ченето, но аз се навеждам, той си разбива юмрука в 

ръба на вратата, аз изотдолу един японски специалитет, 

той вика само „ах“ и пада възнак. 
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Това беше. 

От тук нататък следва мирно разбирателство. Аз го 

повличам вътре, оставям го да седне. Диря амоняк. Опит-

вам със стара сливова. Поднасям му я под носа, той ведна-

га се съживява и отваря очи. 

– Кой е победител и кой победен? – това са първите 

му думи. 

– Няма победител, няма победен. Аз ще намажа теб 

с йод, а ти мен. 

– Ясно, ясно. 

– Какво е ясно? Мен всичко ми е като в мъгла. 

– Закълни се, че вече няма да пишеш за богомилите. 

– Нито съм писал, нито имам такива намерения. 

Стана ли ви ясно, драги приятели? Не, нали? И на 

мене не. Аз с богомилите наистина нямам нищо общо, ма-

кар да съм добре познат с един писател Райнов и сина му 

Богомил. И въобще тая история никога не би ми станала 

ясна, ако в неделния брой на вестник „Зора“ не се бе поя-

вило следното съобщение: 

„Димитър В. Вълев, автор на книгата „Богомилското 

социално-национално движение“, съобщава, за да се из-

бегнат недоразуменията, че няма нищо общо с Дим. Въ-

лев, който написал разказ фейлетон във в. „Щурец“. 

Сега ясно ли ви стана? 

И на мене ми стана ясно, но какво общо имам аз с 

това „няма нищо общо“, та трябваше чак на рентген да хо-

дя, за да проверявам здрави ли са всичките кости по поси-

нялата ми физиономия? 

За да няма недоразумения, и аз нямам нищо общо с 

Димитър В. Вълев, ама нека той си вземе добра бележка от 

тоя разказ фейлетон, есе, подлистник и побойпис и в бъ-

дещи свои книги и съобщения чрез вестниците да си дава 

адреса, за да не заплащам аз с опасност за красотата и жи-

вота си неговите литературни деяния, без да имам въобще 

и изобщо с тях нещо общо. 
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Приказка1 
 

Като сътворил света и растенията, животните и хо-

рата в него, най-много грижи положил Господ да опреде-

ли кое живо същество колко време ще живее. Дълго об-

мислял Творецът съдбата на вси земни твари и никак не 

бързал, като нареждал кое цвете да бъде многогодишно и 

кое да живее от пролетта до зимата, кое насекомо да има 

честта да се зове еднодневка и колко века да тъпче слонът 

земята. И нали е старецът мъдър и справедлив, всичко на-

редил. 

Изключение станало само в четири случая – при чо-

века, магарето, кучето и маймуната. 

И то станало горе-долу така. 

Като изтекли десет години от създаването на света, 

явили се пред Твореца нашият прадядо Адам, последван 

от тримата представители на животинското царство. Яви-

ли се те, поклонили се и разказали това, що им тегне на 

сърцето. 

– Господарю! – заговорил възхитено човекът. – Ти 

ми определи да живея тридесет години. Първите десет от 

тях минаха като сън, прекарах ги в игри и песни. Тъй 

прекрасни бяха те, че аз жадно обикнах живота и всички 

земни чудеса, които ти тъй великолепно си създал. Оста-

ват ми само още двадесет години. И вече черна мъка тор-

мози душата ми. Отсега страдам от мисълта колко кратък 

ще бъде моят живот, че не ще мога да го изживея напълно, 

не ще мога да се нарадвам на всички блага. О, Господи, не 

бъди жесток към най-висшето свое творение, продължи 

ми живота! 

                                                           
1 Текстът е публикуван във в. „Щурец“, год. XI, 1943, бр. 542, с. 4. 
Подпис: Матвей Вълев. – Б. ред. 
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Погладил Творецът бялата си брада, замислил се и 

бавно изрекъл: 

– Слушай, сине. Аз бих ти продължил живота, щом 

го тъй много обичаш. Но годините, които имах в моите 

складове, раздадох до една на безбройните същества, с ко-

ито населих земята. Почакай малко. Ако успея да събера 

отнякъде някоя и друга година, ще ти я даря. 

Дошло сега магарето. Пречупило си предните крака, 

приклекнало, сложило главата си на земята и изревало: 

– Дълбок поклон, царю небесен! 

Творецът вдигнал десницата си: 

– Стани и кажи какво желаеш. 

– Много е онова, което имам да кажа, царю. Но като 

гледам, че и други чакат ред след мене, ще се мъча да бъда 

по-кратък. Ти ми отреди да живея тридесет години. Десет 

вече изтекоха. Моля те, съкрати ми останалите. Защото – 

и тук магарето заревало от жалост – защото бял ден досега 

не видях. Само на работа ме карат, само с тояги ме бият. За 

мене няма веселба, че и на сватбите ме викат, за да нося 

вода. Аз съм вечният носач на товари, аз не зная ден и 

нощ, само работя и работя, виж какви мазоли ми излязоха 

вече от самара. И на всичко отгоре вместо благодарност на 

мене, клетия, и храна никаква не ми дават, а ме натирват 

по пътищата да диря тръни, че тръните никое друго жи-

вотно не ги яде и на мен са ги нарекли. И пак не бих роп-

тал, всичко бих понесъл мълчаливо, но на всичко отгоре 

мене, клетника, вече на подбив ме вземат, моето име е ру-

гатня, па ме наричат и с разни обидни названия, като „фи-

лософ дългоухи“ и тъй нататък. Съкрати ми мъките, остави 

ме да живея само десет години, че и те ми стигат и прести-

гат. 

Намесил се човекът: 

– Господи, изпълни молбата на магарето, вземи му 

двадесет години и ги дай на мене! 

– Да бъде! – отсякъл Творецът. 



118 

  

Ето че се изправило пред него кучето. Повдигнало 

единия си преден крак, поклонило се, легнало после в 

краката на Твореца и жално занареждало: 

– Господи! Ти отреди и за мене тридесет години жи-

вот. Но това, което ти разказа за себе си магарето, е нищо в 

сравнение с моите теглила. Десет години вече лежа пред 

вратата на човека да му пазя дома, а никой не се грижи за 

мен. Трохите дори от трапезата ми не дават да изям, че и 

те са за кокошките, а разни оглозгани кокалаци ми под-

хвърлят, и винаги с ругатни, като на куче. Ритниците, кои-

то получавам, край нямат. Все ме пъдят, все ме хокат, дори 

и на мястото ми пред къщната врата завиждат. Това живот 

ли е? О, Господи, смили се над мене, намали живота ми от 

тридесет на десет години. 

Човекът наново погледнал милозливо към Твореца 

и той пак мъдро отредил: 

– Добре. Отнемам двадесет години от твоя живот, 

подарявам ги също на човека. 

Дошла маймуната. Плашлива и свита, тя почнала да 

мига и от вълнение дълго не могла да изрече ни дума. 

Накрай събрала сили и също се оплакала: 

– Все пак, Господарю, все пак и човекът, и магарето, 

и кучето ходят по земята и си имат подслон, а аз, клета, аз 

нямам и това, от клон на клон скачам и от всички живи 

същества страня. Храня се с плодове, а плодове няма, Гос-

подарю, по цели месеци и тъй минава моят маймунски 

живот в скиталчество и глад. От моето по-лошо няма. 

Погледни само тия бръчки и беззъбата ми уста, виж ме в 

десет години на какво заприличах и имай милост – нама-

ли и моя живот от тридесет на десет години. 

Човекът нетърпеливо пристъпил да поиска и тия го-

дини за себе си, но Творецът му направил знак да чака. 

– Добре, маймуно, и твоята молба ще изпълня, а го-

дините, които намалявам от тебе, нека също човекът ги 

вземе. 
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Разотишли се тогава всички доволни, а най-доволен 

от всички бил човекът. Скачал той и пеел, играел и свирел, 

животът за него бил непрекъснат низ от щастливи дни. А 

като станал на тридесет години, довършил той човешката 

възраст и започнал втория си живот – магарешкия. От 

сутрин до вечер работел той и самарът не слизал от гърби-

ната му. Носел той и никога отнийде не чул хвалба, а само 

тояги се сипели по него. Минали как да е и двадесетте ма-

гарешки години, настъпили тогава кучешките. Проснал се 

той пред вратата на къщата и почнал да я пази. Давали му 

само трохи и кокали да яде, че вече нямали нужда от него. 

Но все пак и в тия двадесет кучешки години имал поняко-

га щастливи часове. А ето че настъпили маймунските го-

дини. Сгърбил се той, свило се лицето му в безброй бръч-

ки, изпадали му зъбите. Взел тояжка и се повлякъл, не-

мощен и кривокрак, по земята – подобие на оная, от която 

получил тия свои последни години. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

Столица и провинция 
 

 

 

 

 

  



121 

 

Жертви на техниката1 
 

На оня, който само преди месец би твърдял, че моят 

приятел Анастас е предразположен към умопомрачение, 

бих рекъл: „Ти си луд“. А ето нà, днес бях при него в луд-

ницата. 

Анастас е заможен мъж. Има си апартамент, прия-

телка от кабарето, кола с буква „К“, пари колкото щеш. 

Професията му няма да издам, за да не ме прокълне някой 

професионален съюз. Само телефон, клетият, си нямаше. 

И това му беше слабото място. От пет години заявления 

подаваше, ходатайства устни и писмени събираше, по ди-

рекции, отдели и отделения тичаше – все за телефон се 

молеше и все му отговаряха: 

– В двойката свободни номера нямаме. 

Пет години беше тъй, а в началото на шестата – пре-

ди месец! – пристигнаха при него хора в сини дрехи, по-

разшетаха се и щом си отидоха, Анастас хукна по печатни-

ците да си заръчва визитки. 

„Анастас Кобилкин – общественик – телефон 2-520-

411“. 

– Сега си имам телефон! – радваше се той като мал-

ко дете. – Знаеш ли какво е това да имаш телефон? То е да 

си свързан със света, да другаруваш с хиляди хора, да не 

чувстваш самота. 

Върти се, разхожда се, разказва – и все наново при 

телефона: 

– Миличко изобретение на техниката, кажи ми кой 

те измисли? Господ да го поживи! Да му са честити дните 

в рая! 

                                                           
1 Текстът е публикуван във в. „Щурец“, год. X, 1942, бр. 496, с. 4. Под-
пис: Матвей Вълев. – Б. ред. 
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Става време за обяд, Анастас не иска и да чуе за из-

лизане: 

– Какви бирхалета? Какви гостилници? Та аз си 

имам телефон! Ще вдигна слушалката, ще заръчам в рес-

торанта два обяда. От туй по-добро има ли? И после – щом 

първото повикване е на моабет, дано все на моабети ни 

върви! 

И вдигна слушалката. 

Часът е един. Яденето в ресторантите е топло-топло. 

– Ало! – вика Анастас. – Ало! Ало! Моля! Моля! 

Понавежда се, поглежда под апарата, чука вилката: 

– Ало… госпожице, ало… Не ме ли чувате? Ало… 

Оставя слушалката на масата. По челото му първите 

капки телефонна пот. Озърта се виновно. 

– Да подържа слушалката вместо тебе? – предлагам 

аз. 

– Не това – апаратът е повреден. Ще прескоча до съ-

седите, ще повикам техниците. Но нека опитаме наново. 

Алло! Ало! Альо! Алооу! Халио! Холо! Хело! Альоооу! 

Анастас поглежда ръката си – тя е спарена, като че 

пришка ще му излезе от стискане на слушалката. Анастас 

търка ухото си – то е зачервено. Той сменя ръката, сменя 

ухото! 

– Ало! Ало! Ало! 

И накрая, съвсем неочаквано, един тънък нежен 

глас: 

– Кой номер, моля? 

– Вече половин час викам… – почва Анастас. 

Но нещо казва „щрак“, госпожицата изчезва в етера 

заедно с нежния си глас. Анастас сяда на стола и заявява: 

– Ясно. Централата е виновна. 

И почва пак: чука, бута, пъшка, чака, тюхка се, тра-

ка. Минава, с други думи, нов половин час – и ето го гла-

сецът: 

– Какво обичате, моля? 
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Анастас е червен. О, той ще замахне и ще я удари с 

телефона по главата. Но не. Той си спомня, че апаратът ще 

рече отново „щрак“. Усмихва се мазничко и казва любезно 

номера на ресторанта. Получава връзка. Спасен сякаш от 

гладна смърт, той почва: 

– Пратете ми вкъщи две порции салата – две пор-

ции… Ало! Ало! Къде се загубихте бе? Ало! Ало! 

Линията, един вид, се прекъснала. 

Телефонът, повярвайте, е чудо на техниката, но само 

когато се получава връзка по него най-много с четвърт час 

чакане и когато тая връзка не се прекъсва. Инак той не е 

никакво чудо, а си е най-просташко изобретение, създаде-

но, за да измъчват телефонистките бедното заможно 

гражданство. Щом е тъй, и ние знаем. Ще им платим с 

Анастаса скъпо! Сега той ще гледа в секундарника на ча-

совника си, аз ще викам централата. Ще установим точно 

колко време сме чакали – и право при министъра! Рече- 

но – сторено. Той взема часовника. Аз се усмихвам ехидно 

на капана, в който ще падне телефонистката с гласеца. 

Анастас извардва да дойде секундната стрелка на цяла 

минута и командва: 

– Вдигай слушалката! 

И почва да брои секундите: 

– Едно, две, три… 

На „едно“ отсреща се обажда гласецът: 

– Кой номер, моля? 

Уви, и тоя план пропада! 

Това беше преди месец. Същата нощ заминах за 

провинцията. Върнах се едва отзарана. И както си е редно, 

при Анастаса. Посреща ме майка му. Тя пристигнала оня 

ден от Русе. Тъжна и разстроена, тя ме кани вътре и ми 

съобщава, че от три дни нейният мил Анастас, моят скъп 

приятел – о, колко печално! – е в лудницата. 

– Не думайте! – избухвам аз. – Що се случи с него? 

– Причини неизвестни… – шепне майката. 
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Скачам в таксито и право там. Лекарят, мой добър 

познайник, ме посреща сърдечно. Питам го за Анастаса – 

той клати невесело глава. 

– От около година и половина се явиха особени 

форми на умопомрачение. Елате с мен на двора, гдето са 

изолирани тия болни. Там е вашият приятел. 

Отпървом Анастас не ме познава. После сякаш си 

припомня кой съм. Иде при мен, улавя ме за копчето на 

дрехата, говори: 

– Ало… Ало… Ало… 

Един след друг идат и останалите болни. Хора като 

хора: чиновници, занаятчии, търговци. По нищо не се 

различават от нас. Само очите им без поглед, без център. 

Мътни. Като че са пили резняк. 

Един държи ръката си за бузата. Друг повтаря не-

прекъснато: „Ще се оплача на старшията, ще се оплача на 

старшията“. Трети носи някакво железце и чука по него. 

Четвърти дърдори: „Хайде бе, госпожице телефонистка, 

моля ти се бе, госпожице“. Пети – познавам го, беше чи-

новник – припява: „Гара справки – рррр – заето – гара 

справки – рррр – заето“. Шести декламира гръмко: „Ли-

ниите прекъснати! Всички линии прекъснати! Линиите 

прекъснати!“. 

Лекарят прави демонстрация. Слугата донася отвът-

ре стар телефонен апарат. Лекарят го взема, поставя го на 

земята между болните и се отдръпва. 

Болните, които тъй мирно се занимаваха всеки със 

себе си, изведнъж хукват на разни страни с крясъци и 

псувни. Същи луди. 

– Какви ли опити не правихме! – разказва лека-  

рят. – Но причината не можем да открием. 

В мозъка ми проблясва светкавица: 

– Докторе! Единият си държеше бузата, сякаш в ръ-

ката му има слушалка. Вторият искаше да се оплаче на 

старшията. Третият чукаше като по телефонна вилка. Чет-
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въртият апелираше към телефонистката. Петият се оплак-

ваше, че гарата е винаги заета, шестият крещеше, че ли-

ниите са прекъснати. Ето го и Анастас с неговото „ало, 

ало“. Докторе, намерих причината на болестта. Проверете 

веднага дали тия всички хора са си служили с телефон! 

– Това проверихме – обяснява спокойно лекарят. – 

Дълги изследвания направихме. Пратихме ги в странство, 

на световни капацитети. Отговориха, че такъв вид лудост 

не е известен на науката. Нийде по света нямало луди от 

телефон. 

– О, да! Но има ли другаде по света телефония като 

нашата, софийската? 

Докторът ме гледа като ударен. Търка челото си, 

блещи се, хваща ме за двете ръце и крещи като луд: 

– Човече, твоето име ще бъде записано в историята! 

Ти откри причината за новата лудост. Както има шизо-

френия, така ще има от днес нататък и болест телефоно-

френия, софийска телефонофрения! 

 

 



126 

  

Най-добрият курорт1 
 

Две неща са ясни на господина началника. Едното – 

че жената е сложила оранжеви пердета, за да изглеждат в 

жълтата светлина тя и дъщеря му бледи и болнави, узрели 

за курорт. Другото – че щом веднъж са решили да замина-

ват, нищо не ще ги спре. 

– Разбирам… – почва той – разбирам, че всичко е 

вече решено. Аз не мога. Но ако можех, бих ви завел в ня-

кое село. 

– И ние ще идем на село, татко. 

– Да, именно… – просветва малко той. – Тежки вре-

мена. Заплатата не стига. Да, да… А в кое село решихте да 

идете? 

– На селото Свети Константин във Варненско, татко. 

Той чука с вилицата по масата: 

– Че то там… То там е по-скъпо… Там е двойно по-

скъпо от самата Варна! 

Жена му – тежката артилерия – се намесва: 

– Като си рекъл скъпо, та скъпо! Не видиш ли как е 

побледняла дъщеря ни, единствената, милата. Или искаш 

да умре? Ако тя не беше тъй слаба, аз сама бих си останала 

тук. Има ли по-хубав курорт от София? Къщата ни широка 

и удобна, слугинята добра, снабдяването идеално. Чисти 

улици, модерни заведения, всеки понеделник нови фил-

ми, Борисова градина, плаж зад градината, трамваи. Со-

фия е място за почивка. Но Ленчето… 

Разправя се тя, а него, главата на семейството, го бо-

ли главата, като си мисли колко пари трябва да търси. Ял-

недоял, става и тръгва, пристига и се затваря в кабинета, 

дочаква три часа, отива при касиера, взема аванс. 

                                                           
1 Текстът е публикуван във в. „Щурец“, год. X, 1942, бр. 503, с. 4. Под-
пис: Матвей Вълев. – Б. ред. 
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– Въглища ли успяхте да си набавите, господин на-

чалник? 

– Никакви въглища. За курорт са. 

– Закъде ще заминавате, ако смея да попитам? 

– Семейството ми заминава за Варна. Моят курорт е 

в София. 

Касиерът изчаква, докато излезе архиварката, обля-

га се на лактите си и почва по-интимно: 

– Няма по-добър курорт от София, господин начал-

ник. Има едни градинки в края на града… Като наредим 

оканиците2, че като дойде някой с китара, че като почнем 

едни песни, едни оканици и смехове… Жените полудели за 

Варна. Какво има във Варна? Насъблекли се голи и боси, 

тръгнали по горещия пясък… Сякаш гущери, а не хора. 

Тук, на сенчица, всяка вечер вътрешна баня… 

Върви началникът към кабинета си. На чупката на 

коридора върху него връхлита архиварката. Изпуска пре-

писките. 

Стройна е тя, би рекъл някой писател, стройна като 

топола, малко нисичка и пълничка топола. Смущава се. 

Бузите ѝ се преобразяват в две половинки от зряла прас-

кова. Свежда очи и шепне: 

– Извинете. Не ви забелязах. 

Гласът му уж спокоен, а потрепва на къси вълни: 

– Нищо, нищо. Не сме от стъкло, че да се строшим я! 

А тя – олицетворение на невинността: 

– Вие на курорт ли заминавате? Аз, клетата, не смея 

да мръдна от София. Мисля си – махна ли се, вие другиго 

ще назначите счетоводител… 

– Семейството заминава. Аз оставам, госпожице. А 

мястото… 

                                                           
2 Оканица – съд за течност с вместимост 1 литър. Тук и в целия сбор-
ник – съд за алкохолни напитки. – Б. ред. 
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– Сам ли оставате? Колко е хубаво! Нима София не е 

център на природата? Знаете ли какви ливади има зад бо-

ровата гора? Били ли сте на Витоша и Люлин? Ами в хан-

четата? О, тук човек тъй леко може да забрави и семейст-

во, и други неприятности… 

Тъй вървят служебните работи, а вкъщи вее друг вя-

тър. Там господарува шивачката. Там неспирно се купува. 

Всеки час се съставят нови и нови списъци. 

Ето ви едно-единствено листче от бележника на гос-

пожата: 

„Крем – парфюм – помада – козирка – плажов сути-

ен – бадемово масло – фиби – сандалети – чорапи – мре-

жа за коса – гумена шапка – сламена шапка – вечерна 

шапка – червено коланче – пеньоар – шорт – панталон – 

чанта – куфарче – куфар – лак за нокти – чернило – чер-

вило – синило – утринна рокля – градинска – плажова – 

следобедна – вечерна“. 

И това, драги, това са само дреболиите! Шест куфара 

и дванадесет чанти пълнеят, само началникът слабее. До-

като те двете заминават за курорт, той комай ще се пресе-

ли в Орландовци. Най-загрижена от всички е счетоводи-

телката, новата: тя по три пъти ходи на доклад при начал-

ника, по три пъти го успокоява. А той по цели часове седи 

в креслото със затворени очи, седи и мечтае. 

Има ли наистина по-добър курорт от София? За да 

тръгнеш на Варна, трябва да задлъжнееш и на своя, и поне 

на още двама чужди касиери. Като стигнеш там, скиташ 

немил-недраг по разни пансиони и хотели, скиташ тъжен 

и печален и няма я счетоводителката, за да те успокоява. 

Гледаш как се топят парите. Иска ти се да се потопиш и ти 

в морето, ама не смееш много навътре, че може да те глът-

не заедно с прослужените години. А тук, в София, яж и 

леж, пий и спи, разхождай се, приемай доклади по смет-

ките в усамотената си къща. 

Дано само по-скоро заминат! 
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Ако ви интересуват подробностите по заминаването, 

идете на Централната гара, западно крило, към осем сут-

ринта. Погледайте влака за Варна. 

Заминават те двете и началникът дълго клати шапка 

след влака. Отива после на работа. Сяда. Но работата не 

спори. Тук е наистина светло, особено като влезе счетово-

дителката. Но все пак мислите му не могат да се откъснат 

от курорта. Много тичане, много хамалогия, ей! Става, ав-

томатно си слага шапката, тръгва за вкъщи. Защо? Иска да 

види какво са задигнали и какво са му оставили, насипано 

с нафталин. Стига дома. Почва да отключва. Но слугинята 

го изпреварва и отваря. 

– Идете ли си, господарю? Заминаха ли? 

– Ти тука ли си? – чуди се той. – Нали и ти се готве-

ше да тръгнеш за на село. Хайде, върви. Да си починем – 

ти от мене и аз от тебе. 

– Къде ще ходя на село, господарю? Още не бяхте 

закривили зад ъгъла, и гости пристигнаха. 

– Какви гос… – почва той, но не довършва, защото 

кухнята с трясък се разтваря и към него се хвърля едно 

чудовище. 

– Мили! – гърми чудовището и целува началника. – 

Мили, ето ме и мен! Докато ги няма Надето и Ленчето, аз 

ще се грижа за теб. Ти просто няма да забележиш, че те не 

са тук. Има ли за тебе по-добър курорт от София, щом аз, 

милата ти и обична тъща, съм в твоята къща и се грижа за 

теб? 

На сутринта и началникът заминава за Варна. 
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В царството на животните1 
 

Това ние, българите, сме страшно гласовито населе-

ние. И при най-обикновен моабет обичаме да викаме, ся-

каш с глухи говорим. Но нека бъдем откровени. Колкото и 

нерадостно да е това наше народностно качество, по-добре 

е днес високо да се говори, вместо да се шушука. Зер не-

чистите съвести – тъкмо те са днес, които прекарват дните 

в шушу-мушу, глава о глава и стол о стол в кафенетата. А 

от друга страна, хубаво е и народната мъдрост да не се заб-

равя, че говоренето е сребро, а мълчанието злато, макар 

викането да е за предпочитане пред шушукането. 

Познавам един директор на дирекция. Работят под 

негова власт едно на друго петдесетина чиновници, мъжки 

и женски. Половината са в общата зала, гдето се точи пуб-

ликата, другата половина са по стаите. Залата е акустичес-

ка: като речеш „ба“, то се връща „ба-ба-ба“. Стаите са мо-

дерен фасон, с тънки междинни стени и прочее. В съсед-

ната стая като се шушука, директорът от кабинета си чува. 

В отвъдната стая като се говори, той всичко разбира. А 

през три и четири стаи като се вика, той вече не може да 

издържи, а грабва вътрешния телефон и пита дали са там 

цигани събрани. 

Запомнете тия подробности и хайдете с мене. 

Срещам наскоро директора в едно минерално място. 

Отишъл човекът там, дано си уталожи нервите и си пооп-

рави тъпаните ушните. 

Сядаме на припек, заприказваме се и той разказва: 

– Излизам вчера с генерала на разходка. Куче едно 

си има той, ей толчаво куче. Като си няма друга работа в 

старите години, той все с него се занимава. И го е изучил 

като същи човек. Всичко разбира кучето и всичко върши. 

                                                           
1 Текстът е публикуван във в. „Щурец“, год. X, 1942, бр. 493, с. 4. Под-
пис: Матвей Вълев. – Б. ред. 
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Легне си, стане му хладно – джафне. Дойде някой да види 

що има, а кучето прави с предните лапи: дай, дай. Това 

значи да го покрият. Стане му друг път топло, то пак 

джафне – дойде някой, а кучето прави с предните лапи: не 

ща, не ща. Да го отвият. Та като тръгваме вчера на разход-

ка, ето ти го и кучето с нас. Повървяхме някое време, после 

генералът спира, гледа кучето и го пита: 

„Накъде бе, господине?“. 

Кучето маха опашка, намига и кима с глава напред, 

към горичките зелени, закъдето и ние сме тръгнали. 

А генералът нито тон променя, нито движение ня-

какво прави, само полекичка заговаря: 

„Върви си, ти нямаш работа с нас“. 

Кучето веднага се обръща, поема пътя и мирно и ти-

хо си отива право вкъщи. 

Разбира то, значи, от дума човешка и точно я из-

пълнява. 

А само кучето ли може да стигне до модерни обнос-

ки! 

Бях навремето в чужбина. Отивам веднъж на цирк. 

Играят каквото играят там разните акробати и зевзеци, а 

по едно време вдигат килимите от арената, отварят една 

вратичка и пред нас се явяват в гъши ход една след друга 

дванадесет гъски. Гъски бе, най-глупавото, значи, живот-

но, гдето по-глупаво от него няма в животинското царство, 

а само между хората тук-таме се намира. Бели, тумбести. 

Коремите им се влачат по земята. Пристигат гордо-гордо 

по пясъка, спират се и чакат. Иде дресьорът. Покланя се и 

почва: 

„Гъски! Кажете „гра“!“ 

И те казват в хор: „гра“. 

„Гъски, кръъъ-гом!“ 

И те хоппа – кръгом – идеално и точно! 

„Гъски, в редици по три строй се!“ 

И ето ти ги в редици по три строени. 



132 

  

Публиката гледа и се чуди. Не знае да се възхищава 

ли, или да се смее. Па се разделя на две: половината викат 

„ах“ и „колко интересно“, другата половина се държи за 

корема и вика „ох“ и „хахаха“. 

Хайде, гъската е гъска, от нея плюс кисело зеле все 

може нещо ценно да се добие. Ами бълхата? Кажи де, зна-

еш ли ти по-нищожно животинче от бълхата? Не знаеш, 

защото няма. А аз, драги мой, бълхи съм виждал полезна 

работа да чинят, кола да теглят. Посред улицата веднъж 

спря един бълхар и сложи масата си, отгоре с джам покри-

та и с дупчици на джама. Публиката се трупа наоколо. От-

варя той една дупчица и оттам излизат бълхите. 

С тънки дълги щипци ги взема една по една, та ги 

впряга в колата, тъкмо за техния ръст направена. Четири 

чифта впряга, па чука с щипците и бълхите потеглят, ка-

рат ходом, па тръс, па галоп. Само кариер не можеха да 

подкарат правилно, че като се разскачаха както си знаят, 

колата едва не се обърна. Чука той с щипците, а те завиват, 

вървят наляво, вървят надясно, както той им заповяда. 

Разпряга ги после и те почват едни прескундвания, че и 

една друга се прескачат като на дълги магарета, и какви ли 

още маймунджилъци не правят. 

Като завършва представлението, великият бълхар 

вдига капака, тика заголената си ръка под джама, бълхите 

се нареждат една до друга и си правят руска закуска. 

Ами тюлените? 

Виждал съм тюлени земноводни да играят футбол. 

Те крака наистина нямат за трошене, само имат 

плавници на туловището, с които едва-едва се влачат по 

земята. Ама едни глави и едни муцуни имат, ум да ти зай-

де! Иде дресьорът и те по команда се нареждат в кръг. 

Подхвърля им футболната топка и почва играта. Един тю-

лен я блъсне с глава, друг я поеме и тъй нататък. Пасове с 

глава си подават. Четвърт час играят, а топката ни веднъж 

не се докосва о земята. По-добре играят тия пусти зверове 
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от националния тим – без грешки и голове различни. 

После махат топката и слагат на тиквите им запалени га-

зени лампи, на всеки тюлен една. По двойна стълба един 

след друг, с лампа на глава се катерят, нагоре се качват и 

отвъд слизат, а лампата не мърда от темето и все си гори. 

След много други номера дресьорът отваря един сандък и 

почва да вади риби. Блъскат се тюлените, зинали като ла-

ми. Само най-големият, майсторът де, само той стои на-

страна, цял трепери, ама от мястото си не мръдва. Получа-

ва всеки от своята порция. Публиката почва да съжалява 

големия: „Защо ли – казва – е наказан така жестоко?“. 

Добре, ама накрая, като се навежда дресьорът над сандъка, 

че като улавя нещо тежко и голямо, па го изважда – трес-

ка, екземпляр от пет-шест кила. Ахка публиката, зинва 

големият тюлен. Хвърля му дресьорът рибата, а той как я 

поема, не зная, ама оная ми ти треска не можа и да при-

пърпа, совна се право надолу в бездната му, като кога анг-

лийски параход потъва. 

Това е. Гледал съм всякакви животни да играят. И 

тигри да скачат през запалени обръчи, и лъвове да се раз-

хождат под ръка с магарици, слонове да се катерят по бу-

ренца, змии да танцуват с музика, маймуни да се возят на 

колело, зайци да правят сватба с поп, младоженек и булка. 

Ужким са животни, ама на всичко се приучват… 

Директорът въздъхва, заглежда се в земята и тихо, 

печално завършва своя разказ: 

– Само, братко, чиновниците си не можах да приуча 

по-малко да говорят и повече да работят, по-тихо да викат, 

навреме да идват и да не гледат постоянно в стенния ча-

совник дали е станало вече дванадесет или шест! 

Така ми се оплака директорът. Единственото, което 

можах да му отвърна, то беше, че не всички чиновници са 

такива подобни, а има и други, тъкмо обратните. И още – 

гладна мечка хоро не играе. 
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Добри обноски1 
 

Седяхме веднъж с един столичанин в провинциален 

ресторант и разговаряхме за добрите обноски на хората 

помежду им. Аз го убеждавах, че нашият народ е дорасъл 

вече до истинската етикеция на съвременната цивилиза-

ция. Столичанинът застъпваше становището, че хората са 

се увълчили, не бръснат ни ум, ни звание, а тачат само ке-

сията. 

– И дълг, и чест, и добри обноски – всичко е днес 

само въпрос на сметка! – горещеше се той. 

– Но нека направим малък опит. Ти помниш ли как 

се държаха едно време келнерите с публиката? Като те ви-

дят, че влизаш в ресторанта, като те знаят, че си човек на 

изкуствата, ще ти обърнат гръб и няма да ти изпълнят по-

ръчката, ако не си я платиш предварително. А сега? Гле-

дай сега! Ало, келнер! Дай половинка вино! 

– Половинка от специалното за господин Вълев! – 

провикна се мигновено келнерът. – Бързо и веднага! 

Столичанинът тъжно поклати глава: 

– Келнерите, именно келнерите… Ела в София да 

видиш нашите келнери. Станали са едни… 

Не довършихме спора, минахме към половинката от 

специалното. Но разговорът остана запечатан в паметта 

ми. И щом пристигнах в София, почнах моите наблюде-

ния. 

Защо наистина гражданството се оплаква от келне-

рите? Та те са тъй внимателни, тъй любезни! Те са просто 

образец на коректност и добри обноски! 

Наистина, случи се и на мен една неприятност. Ко-

гато един келнер ми поднесе сметката и аз хвърлих бегъл 

                                                           
1 Текстът е публикуван във в. „Щурец“, год. XI, 1943, бр. 557, с. 4. 
Подпис: Матвей Вълев. – Б. ред. 
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поглед през нея, видях, че е сбъркал сбора с шестдесет ле-

ва. 

– На мен ли тия номера? – любезно рекох аз. 

– Грешка! Прощавайте! – поклони се той. – В тия 

тревожни дни… 

Именно, дните са тревожни, главите на келнерите са 

утежнени от грижи, грешките им са неволни, но обноските 

им са повече от добри. 

Друг келнер от голям столичен ресторант ми напра-

ви впечатление с особения начин на разговаряне с клиен-

тите. 

– Побързайте, моля, с моята поръчка! – каза му една 

госпожа. 

Келнерът се усмихна кисело: 

– Ах, мадам! Нямам четири ръце! Имам само две! 

– Много отдавна чакам, а имам бърза работа. Моля 

ви се… 

– Ако не сте доволна, оплачете се на арменския поп! 

– Защо държите такъв неприличен език? 

– Защото тук не е английският парламент. 

Някой би рекъл, че това не са добри обноски. Но не-

ка вникнем в същността на разменените изречения. Чове-

кът наистина има само две ръце. Госпожата може действи-

телно да се оплаче на арменския поп. Оня ресторант в ни-

какъв случай не е английският парламент. Ясно е като бял 

ден – човекът говори истини, макар и да са малко вгорче-

ни от времето. 

Бях неволен свидетел и на друга случка. 

Един гражданин се мъчеше да влезе във връзка с 

келнера. Когато келнерът наближаваше неговата маса, 

гражданинът подвикваше: „Ало, келнер, ало, господин 

келнер, ало, обер, моля, келнер!“. Келнерът не чуваше. Той 

страдаше от известната келнерска болест „като ми пееш, 

Донке ле, кой ли те слуша“. После гражданинът мина към 

знаците. Ръкомахаше полуизправен, биеше пръстите си, 
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като се мъчеше да издаде звуци от палеца и средния пръст, 

наново викаше „Ало, келнер“, цъкаше с език, подсвирква-

ше, накрая почна да чука с ножа по чинията. 

– В нашия ресторант не се чука! – изправи се ведна-

га келнерът пред клиента. 

– Искам да поръчам… 

– Момент, молим! 

Келнерът наново изчезна между масите. Посетите-

лят се изпоти. Той безпомощно се оглеждаше, бършеше 

лицето си, после подпря глава в двете си шепи и търпели-

во зачака. След още половин час келнерът дълбоко се пок-

лони: 

– С какво мога да ви бъда полезен, моля? 

Какви добри обноски! 

Имах и друга възможност да се уверя във високата 

цивилизованост на столичните келнери. Бяхме малка 

компания. Когато ни сервираше, келнерът изля чорбата от 

„агнешкото със зеле“ върху сакото и панталона на бай 

Петко от селския радиочас. 

– Отваряй си очите! – викна маститият българин. – 

Знаеш ли какво е днес един костюм? Знаеш ли, че това 

мазно петно… 

– Моля, моля… – извини се виновно келнерът. – Не 

се нервирайте. Ние отдавна вече не слагаме никаква маз-

нина в ястието. Полях ви с чиста зелева чорбица. Щом из-

съхне, ще ви мине. 

– Това се повтаря всеки ден. Колчем дойда тук, ти 

все ме заливаш. 

– О, бай Петко! Аз заливам толкова хора и никой не 

ми се кара така грубо като вас! 

Не са ли това добри обноски първо качество и екст-

ра? 

А миналия четвъртък срещам един белетрист. Сред-

на възраст, среден ръст, средна физика. 
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– Тръгнал съм за рентгена – заговаря той. – При 

удара в сляпото око май че са ми строшили костта. 

– Къде падна? Кой те удари? 

– Биха ме. 

– Литературна полемика? 

– Никаква литература – биха ме келнерите и самият 

съдържател. 

– Възможна ли е такава липса на добри обноски? 

– Бяхме цяла компания, все писатели, критици, есе-

исти. Хапнахме. Пихме по чаша бира. Тръгнахме си. Аз 

останах с редактора Тризвездичков и госпожата му. По 

пътя проверяваме рестото, което ми върнаха в ресторанта. 

Виждам, че келнерът ми дал сто лева по-малко. Връщаме 

се. Влизаме в ресторанта. „Дайте ми – казвам на келне-  

ра, – дайте ми и другите сто лева, погрешно сте ми върна-

ли при плащането.“ А той избухва: „Никакви сто лева. Ти 

си пиян!“. „Аз не съм пиян. Дръжте приличен език, не съм 

уличник, а български писател. Оня ден получих държавна 

премия, името ми мина през всички вестници.“ Той почва 

да ме блъска: „Писател, а? Премия, а? Ще ти покажа аз 

сега кой е тук писател и кой премия! Марш, куче, марш 

навън!“. Аз се възмущавам: „Не ме докосвайте, ще ви дър-

жа отговорен…“. Нямах време да довърша. Върху мен се 

спуска втори келнер, и трети, и четвърти. Малко са чети-

римата – пристига и самият съдържател, един огромен 

мъж. Почнаха да ме душат, да ме блъскат по главата. За-

валиха ме и ме повлякоха навътре. Вардаляха ме по земята 

като футболна топка при вкарване на гол. Няколко жила-

ви ръце ме стиснаха за гърлото. Въздухът ми се свърши. 

Тежки удари се сипеха по главата ми, сякаш цепеха на нея 

дърва. Малко беше това. Повлякоха ме наново навътре 

към някаква тъмна стая. Разбрах, че наближава краят на 

писателската ми кариера. Почнах да хлипам „помощ, по-

мощ“. 
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Белетристът млъква. Свъсен си припомня преживе-

лиците от прежната вечер. И продължава: 

– От ресторанта никой не се вдигна да ме защити. 

Редакторът, човек на големичка възраст, се намеси, но те 

го изблъскаха встрани, за малко и него щяха да почнат да 

бият. Той изтича навън за полиция. Мене ме намъкнаха в 

стаята, почнаха наново да ме бият, да ме газят. Госпожата 

на редактора се хвърли сред побойниците, изтръгна ме из 

ръцете им. Тя ме спаси: не посмяха да бият и нея. 

– После? 

– После пристигна полицаят. Трябваше да извади 

пистолета си, за да ги накара да го следват в участъка. 

Снеха дознание. Ще ги съдим. 

– Не е ли това сън? 

– Никакъв сън. Това се случи с мен в ресторант „Ох-

рид“, на ъгъла на „Цар Шишман“ и „Гурко“. Образцово 

заведение на съвременни столични обноски. 

Замлъкваме. 

– Все пак те са се отнесли добре с тебе. Ако бяха хора 

без обноски, те можеха направо да те заколят и нарежат на 

порции. В тия оскъдни безмесни времена… Да, да, ти ев-

тино си се отървал! 

Някой може да помисли, че последната историйка е 

измислена. О, не! Тя е истинска столична картинка от лето 

четиридесет и трето. 

Е, кажете сега: кой занапред ще посмее да каже, че 

келнерите нямат добри обноски? 
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Столични соленки1 
 
 

Келнерско внимание 
Бях писал нещо за келнерите – че са хора с добри 

обноски – и имах възможност да се уверя в едно: през тия 

съвестни дни стига да похвалиш някого, за да видиш доб-

ро! 

Влизам с дама в първокласен ресторант, намираме 

маса, сядаме. Чакаме до някое си време и ето го келнера с 

любовно разперени ръце: 

– Ах, господин Матвей, откога не съм ви виждал! А 

вие как сте ни окарикатурили във вестника, ах вие, ах вие! 

– Има ли нещо за вечеря, любезни Василе? 

– Може ли за вас да няма! 

– Дай листа. 

– Листът е за другите, за клиенти като вас ще се пог-

рижа лично. Само малко търпение. 

И наистина, след ред тайнствени знаци отблизо и 

отдалеч, че всичко е в ред, пристига и яденето. Не знам 

името му по листа кулинарски. Състои се от някаква зар-

заватена каша, намирисващо олио, четири парченца ми-

ниатюр рибени в кашата. Преди войната с таквоз хранехме 

котките. Бутилка карловски мискет, добре изстудена. Един 

купон хляб. Два резена пъпеш. Минерална вода. 

– Василе, плаща! 

– Само петстотин и шест лева, господин Матвей. 

Петстотин лева във вид на кайме, другото дребосък. 

– Доволни ли сте, господин Матвей? 

                                                           
1 Текстовете са публикувани във: в. „Щурец“, год. XI, 1943, бр. 559, с. 
4, подпис: Матвей Вълев; сп. „Маскарад“, год. I, 1923, бр. 19, с. 4, под-
пис: Матвей Босяка. – Б. ред. 
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– Как да не съм доволен, драги Василе, доволен съм 

и предоволен! 

Макар че стомахът ми нещо се повреди от яденето, а 

кесията ми – от неговата келнерска услужливост. 

 
Ценен съвет 

Голям наш пропагандатор на въздържанието, като 

държеше сказки из народа, носеше три чаши: едната боя-

дисана долу с тънка ивица черна боя, другата с по-

големичка ивица, третата – черна до средата. 

– Ето – говореше той, – вижте нагледно колко отро-

ва поглъщате с всяка чаша питие алкохолно. Ако изпиете 

тази чаша с бира, вие вкарвате в организма си толкоз ал-

кохол! – и показваше черната ивица на първата чаша. – 

Когато пиете вино, в тялото ви влиза повече отрова! – и 

той сочеше втората чаша. – Пиете ли пък ракия, отровата 

е наполовина, ето дотук. 

И като свършваше сказката, той заминаваше за дру-

гаде, а хората оставаха затрогнати от неговите думи. И 

отиваха после в кръчмата, заръчваха си вино и ракия, но 

никой не пиеше чашата си до дъно. 

– Не чухте ли сказката? – казваха си те. – От тук на-

долу е алкохол, той е жива отрова. Ще пием само дотам. 

И като отпиваха чашите до отровата, те си ги допъл-

ваха и пак пиеха, но винаги само догдето няма алкохол. И 

почувстваха наскоро, че вредното влияние на алкохола 

намалява – разхубавяваха, пълнееха, очите им се избист-

ряха, главите не ги боляха. Пиеха си само по въздържател-

ски метод и благославяха сказчика за ценните съвети. 

 

Упоение 
Около кръглата маса в празнично осветения локал е 

насядала компания. 

– Господа, кой ще разправи нещо великденско? 

Всички се поглеждат и единодушно решават: 
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– Хитов! 

Той – Хитов – няма такова желание. Естествено, как 

може да разправя той някакви скучни истории, когато не-

говият ляв крак е в тесен контакт с десния крак на съсед-

ката му с гълъбовите очи… 

– Не искам! – казва той и смутено поглежда съсед-

ката си. 

– Но… – усмихнато му казва тя. 

Той притиска по-силно крака си, очите му заиграват. 

– Добре, само за вас… – смутено шепне той. 

– Казвайте! 

– Исус е възкръснал, пардон – не е възкръсвал… Той 

бил само увлечен. 

Едри капки пот се открояват на челото му. 

– Той дочакал Мария от Магдал и заедно с нея оти-

шъл в собствената си квартира… – и Хитов безпомощно 

изглежда околните, обърсва потта от челото си и насочва 

всичкото си внимание в крака си. 

Малко след тая неумела история всички освен Хито-

ва стават. 

С ужас Хитов забелязва, че съседката му с гълъбови-

те очи е забравила крака си – при все че тя е вече станала, 

кракът ѝ още стои прилепен до неговия. 

Той се понавежда, мушка ръка под покривката, за да 

попипа странния забравен крак, и усеща под пръстите си 

кръглия, стругoван крак на масата. 
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Банкети1 
 

Има два вида банкети: едните са по пътищата, а дру-

гите – по разните тържествени случаи. 

По първия вид банкети няма какво много-много да 

се разправя. Който е пътувал по родните шосета из при-

родните красоти, той ги знае. Често наблизо до напомня-

нията за пътния данък стърчат малки четвъртити табели: 

„Пазете банкетите“. 

Не е тая покана за ядене и за пиене, а е за канавките 

край пътя. Припомня се с нея на шофьорите и каруцарите 

да карат по настилката, не по мекото на края, което се на-

рича на български език банкет. От коя област на България 

е произлязло това име, не ми е известно. Едно само зная. 

Който не се държи добре в пътя и не си отваря очите, може 

не само да повреди банкета, а и да се катурне в канавката. 

Зависи тогава от бързината на превозното средство дали 

пътникът ще замине направо за оня свят, или ще има слу-

чай наново да чете „пазете банкетите“. Който пък при вто-

рия вид банкети не се държи добре в пътя, той в най-

добрия случай може да се катурне сам в очите на началст-

вото си. 

На втория вид банкет турците викат „моабет“. На 

народен език преведено, банкет значи нещо като „един 

пие, друг плаща“. Гощавка, значи, от официален характер. 

Навърши някой пределна възраст, начушкат го, па му да-

дат банкет. Уволняват някой началник – дай му банкет, за 

да се успокои. Престане някой артист да играе както тряб-

ва – хайде на юбилей, а след всеки юбилей следва банкет. 

Дойдат гости от чужбина – заредят се банкет след банкет. 

Аз, между нас казано, от гощавки не бягам, от хап-

ване и прочее разбирам и знам кое как се прави. Но само 

                                                           
1 Текстът е публикуван във в. „Щурец“, год. X, 1942, бр. 484, с. 4. Под-
пис: Матвей Вълев. – Б. ред. 
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когато е неофициално. Па макар и да съм самичък. Ида си 

някъде, седна си, повикам келнера. Прочета листа от горе 

надолу и от долу нагоре, прегледам и отстрани, гдето се 

пишат най-хубавите неща, па накрай бутна листа и започ-

на: 

– Дай ми, молим, десет кебапчета и пет кюфтета 

нервозни. Пиши още две далачета и едно дробче, три 

шишчета, две момици и една ядка. 

Докато келнерът записва с криви букви моите прави 

желания, аз добавям: 

– Няколко чушки кисели, фасулец яхния и поло-

винка червено, че нещо съм понастинал и гърбът ми цели-

ят е схванат. 

И си устроя един банкет – ех, само пари да има! 

А веднъж ми се случи да уреждам официално ядене 

и пиене. Още щом ми каза началството, аз изтръпнах: 

– Ама, господин директоре, аз от тия тънкости не 

разбирам. 

– Ако не разбираш, ще се научиш! – отсече директо-

рът. – Пиши сега: първокласен ресторант, тридесет и пет 

души, ядене най-добро, напитки малко. Облекло… 

Докато той размисляше, аз се обадих: 

– Да турим вечерно, господин директоре. Ще ни из-

лезе по-евтино. Като ги курдисаме господата във високи 

колосани яки и корави нагръдки, всяка хапка и всяка 

глътка ще им пресяда на гърлото. 

– Ссст, тихо. Ти тия неща тепърва ще ги научиш. Ко-

гато е банкет, плаща се на глава. На корем. Върви и търси 

място спокойно, с храна отлична и да може да е по-

настрана от публиката, че речи има да се държат. 

Намерих такова място, не е важно къде. Поискаха 

ми триста лева на човек. Преглътнах и почнах пазарлъка: 

– Триста – триста, дадено. Ами какво ще ни дадеш 

за тая грешна пара? 

– Най-напред вермут или сливова. 
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– Може. Ама сложи така по малко мезелък: яйчица 

нарязани, хайверец, руска салатичка, някоя и друга сар-

делка. А второто нека бъде чорбица. Ей такава редичка, 

вътре с малко зърна от грах и нарязан препечен хляб, ако е 

възможно. 

А ресторантьорът ми намига: 

– Ех, и ти! Не ги разбираш банкетните работи, а? 

Третото ще речеш да бъде рибичка? 

– Рибичка, но както си я прави народът. Махни кос-

тите, па я нареди в тавата, прати я на фурната. Отгоре сос 

някакъв и малко жълтък. Четвъртото – печено? 

– Какво ти печено – пуйка ще ви дам. От Нова Заго-

ра пуйки получих, още като сложиш късчето в устата, и 

почва самò да се топи. После сладкиш? Правим тука едни 

особени кремове – с лешници на прах в тях. Отгоре е кай-

маклия, отдолу прилича на сладолед. 

– Прието. Една ябълка и едно кафе накрая – и тол-

кова. 

Не съм аз вчерашен. Щом той знае да надува цената, 

аз надувам пък стомасите. Гудихме и винцето – бялото за 

рибата, а червеното за пуйката – също в тристата лева, па 

и по половин шише минерална газирана записахме на 

глава. 

Дотук работата беше лека. После почна мъчното. 

Седнах в канцеларията и почнах. Начертах един картон, 

написах за всекиго от поканените по една картичка. Кой 

къде ще седне? Как е протоколът? Това е цяла наука. Не е 

работа за всекиго. В средата директорът, отдясно най-

важният от гостите, отляво също големец. Насреща, па 

отсам, па оттам – с голяма мъка всичко наредих. Докато го 

наредя, то се стъмни. Тичам аз право при бръснаря. Трима 

пред мене. Зачаках ред. Сложи ме най-накрая на стола и 

почна да ме върти, та цял половин час. Хукнах оттам за 

банкета, а те господата вече пристигнали и насядали. Ай, 

ай… 
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Няма какво много да ви разказвам. С две думи: ди-

ректорът седнал на края на масата, а на неговото място се 

курдисал домакинът, гдето от немай-къде го поканихме, 

само за да внимава какво носят и отнасят келнерите. Гос-

тите пък – чужденците де, все помежду двамина, които и 

„добър ден“ не знаят на техния език да кажат. 

Веднъж само посмях да вдигна очи към директора, а 

той се навъси и без думи ми каза: 

– Аз утре ще ти се наплащам… 

Реших да си дам на другия ден оставката, па заврях 

нос в масата. 

Гледам пред мене – картонче. Отгоре му пише: „Ме-

ню“. Сетих се, че „меню“ ще значи лист за ястия, па почнах 

да го чета. Ето какво пишеше в менюто с букви кирилски: 

„Ордьовър варие. Консоме ан тас принцес. Риба па-

ризиен. Пуйка америкен. Парфе лешници. Фрукти. Кафе“. 

Мислих, чудих се и не можах да разбера кое какво 

значи. Но в себе си реших, като си получа утре за последен 

път заплатата, да отворя и аз ресторант. И да уредя специ-

ални салони за банкети. 

Ето какво меню бих тогава предложил: 

„Мезе мешано сливовен. Чорба ан паниц зарзават-

сен. Бяла риба от халитен. Фитка по ню-загориен. Овощни 

плодови фрукти. Кафе леблебиен“. 

Ще речете – къде остана сладкото? 

Какво да ви кажа? Гледах менюто, четох го, раз-

мишлявах, мъчих се – и досега не можах да разбера какво 

искаше да каже то със странните си думи: „Парфе лешни-

ци“. 

Когато ми дават колегите прощалния банкет, ще 

взема една порция от сладкото, па ще тръгна от човек на 

човек, дано успеем така да установим кое е „парфето“ и где 

са лешниците. 
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Жакет и цилиндър1 
 

Много обичам официално облекло. Пръв съм по ба-

лове и чайове, и журфикси, вечери и посрещания на гара-

та, приеми и изпращания на гробищата, тържества и съ-

бития – и винаги облечен точно според протокола. 

Официалните дрехи са няколко вида. Облекло 

обикновено – то значи необикновено нов костюм, бяла 

яка, кърпичка в джобчето, значка от орден в петлицата, 

скъпа карфица на връзката, идеален ръб на панталона с 

чупка на коляното. Облекло тъмно – черен костюм или 

райе, или смокинг, според това дали е денем, или вечер. 

Има още жакет с цилиндър, фрак и фрак с декорации. 

Най-тържествен от всички е фракът с декорации. 

Жилетката бяла, под гушата бяла пеперудка, корав на-

гръдник на гърдите, навсякъде медали. Така се обличам, 

когато ме поканят на големи приеми, дипломатически ве-

чери и бляскави тържества, но без танци, защото декора-

циите се кандилкат и шумолят. За танца предпочитам 

фрак без декорации. При валса опашките на фрака се 

приповдигат като кормилни перки на самолет от типа 

„щука“. Далдисването2 тук не става по военни обекти, а е 

от любовен характер. 

Колосаната риза от фрака стои на гърдите като ко-

рава мукава. Нито можеш да се наведеш, нито да се извър-

неш. Ризата се състои от два капака. Като си врътна глава-

та, те се размърдват и яката на ризата ме прищипва за 

нежната кожа на гръцмуля. Също както щипе рак, и то 

някой от големите раци. 

                                                           
1 Текстът е публикуван във в. „Щурец“, год. X, 1942, бр. 485, с. 4. Под-
пис: Матвей Вълев. – Б. ред. 
2 Гмурване (диал.). – Б. ред. 
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Отивам оня ден на бала при една прекрасна дама с 

дълга рокля до земята и гол гръб до кръста. Покланям се. 

Но преди да кажа нещо, яката ме щипва и аз веднага се 

изправям: 

– Госпожо, един фокстрот? 

– Бастун ли сте глътнали, та стоите така? – закача се 

тя. 

Тъкмо да ѝ обясня, рачите пипала пак ме пипват и аз 

си въртя шията, а дамата се извинява: 

– Не исках да ви обидя, повярвайте, тъкмо напротив. 

Почваме фокстрота. Врътна се надясно – ризата ме 

хваща за гърлото. Река да се понаведа и закрача напред – 

пак ме хваща. Само при отиване наляво ме оставя на мира. 

Добре, ама при фокстрот не мога все наляво да я въртя я! 

И почват порите да работят. Руква пот. Да е само по лице-

то, не е толкова страшно. Но и шията почва да тече. Па и 

раменете се измокрят. Колосаната риза се размеква откъм 

краищата, нагръдникът се надува и изскача. 

Тия дрехи са дрехи вътрешни. Идеш закъдето си 

тръгнал, съблечеш се. Всички са като тебе, никой не ти 

обръща внимание. Само тук-там някой художник или пи-

сател, или артист, или друг фукария се е облякъл в прос-

ташки дрехи. Тяхното мнение не ме интересува. Да ме ви-

дят хора и да ахнат от учудване – това става само при жа-

кет с цилиндър. 

Щом се зададат видни гости от чужбина, отивам да 

представлявам някого на гарата. Застана на видно място с 

цилиндъра, ръкавиците и черното пардесю, с лачените 

обувки и копринения шал. Надуя се. А простолюдието 

гледа с почит и удивление. Зер знаят ли ме кой съм. Иде 

влакът. Слизат гостите. Стърча в горичката от цилиндри. 

Фотографите се совкат наоколо като щурави и щрак-щрак-

щрак. Кинооператорът пък вдига кутията, мери се за 

стрелба, пуска автоматичната снимачка – ррррр – и върти 

обектива по земята, по хората, по цилиндрите, по влака, 
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по небето. Прави снимки за кинопрегледа „Българско де-

ло“. Ех ти, гордост в тия сюблимни минути! 

Идат вчера големи хора от чужбина, а организации-

те, дружествата и комитетите други представители изпра-

щат на гарата, мен никой не ме предвидил. Мисля, мисля 

и не се стърпявам. Обличам жакета, цилиндъра на главата, 

и хайде. В шашармата чунким ще ме питат кой съм и кого 

представлявам! А по пътя си мисля как да се изтъкна по-

вече от другите. Как? Как ли? Много просто как – ще се 

метна във вагона и ще сляза заедно с гостите на перона. 

Фотографите ще ме нащракат сто пъти, кинооператорът 

също не ще ме забрави. 

Стигам, тичам на перона. Там небивала навалица. И 

влакът там. Хуквам. Щом зърнат цилиндъра, всички ми 

правят път. Мятам се право във вагона първа класа. Тръг-

вам по коридора, гледам в купетата, диря току-що прис-

тигналите гости, а навсякъде чужди хора. Някои си седят, 

други си наместят куфарите и никой не се кани да слиза. 

По едно време вагоните от задната страна тръгват, гарата 

също тръгва. Чакайте бе, хора, що има тука? Та то не гара-

та и другите вагони тръгнали, а самият наш влак потеглил. 

Вместо да пристигне, той заминава – навалицата не са 

посрещачи, а изпращачи. Стойте, какво става, как може! 

Посягам към алармата, но се сещам, че в джоба си 

имам само петдесет лева, за глобата няма да стигнат. Сва-

лям цилиндъра, дано без него намисля що да правя, но и 

той нали е такъв един предмет, где другаде да го сложа 

освен пак на главата? 

Ами билет? Ами… 

„Петдесет лева ще стигнат за до първата спирка и 

обратно, но… – пресмятам аз. – Ще стигнат, но ако няма 

глоба и ако се прехвърля трета класа. Иначе…“ 

Третокласният коридор задръстен. Поразбутвам хо-

рата. Вместо да се дръпнат, всички ме гледат, а един вика: 
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– Вагон-ресторанта ли дирите? Нататък е, не е на-

сам. 

Връщам се през вагона първа класа и стигам треток-

ласния вагон отвъд. И там навалица, и там ме гледат, и 

там един вика: 

– Първокласният вагон не е насам, а нататък. 

Няма просто где да се дяна с тоя жакет и с цилиндъ-

ра! 

А бързият влак лети, спирки и гарички не признава. 

Напред поле и назад поле, встрани също поле, а аз на 

площадката чужденци посрещам. Най-после… Гара ли е? 

Не, не е гара, а пътят е затворен. Влакът намалява ход, 

спира. Отварям вратата и скачам долу. Влакът тръгва и си 

отива. Аз край линията, та назад. След час приближавам 

една малка гара. Приближавам с жакета и цилиндъра, а 

наоколо хора работят, селско простолюдие товари вагони. 

Всички спират работа и ме зяпат. Минавам тържествено, 

стигам на гарата, началникът вече ме чака. Кланя се и пи-

та: 

– Вие, с извинение, чужденец или българин? 

Умът ми трескаво работи. Правя физиономия, че уж 

нищо не разбирам, и питам: 

– Парле ву франсе? 

Натрупват се на бърза ръка селяните – мъжете, па и 

жените им, между тях и някои с пеленачета в ръцете, па и 

цял рояк дечурлига – всички като шашардисани, а аз: 

– Трен – льо трен пур София, мосю? 

С други думи – трен за София търся. 

– Трен за София ли? – обажда се някой изотзад. – 

Ти, френчо, май не си с всичкия. Каква бурия си сложил 

на кратуната, ама си по-прост от пръстено гърне. 

Става ми обидно за нашия народ. Щом разбере, че 

някой не знае езика, ето какви изрази употребява! 

– Шемина де фера за София ли? – пита на френски 

началникът, който навярно е свършил осми клас и оттам 
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тия големи познания. – Матен седем йор, мосю, седем часа 

утре. 

– О, мон дийо, о, мон дийо! – махам цилиндъра из 

въздуха, а хората ме гледат, гледат, гледат. 

Какво стана после с мене и с жакета и коя котка се 

окоти в моя цилиндър, това ще разкажа друг път с под-

робности. 

 

 



151 

 

Гости и гостенки1 
 

Освен писма и покани за абониране за списания и 

вестници, наредби, циркуляри, окръжни, червени листове, 

напомняния за полици и други неприятности, до нас в 

провинцията понявга стигат и столичани. Някои от тях 

имат нормални физиономии. Други пък са съвсем различ-

ни от нас. Но всички те са с едно главно отличително ка-

чество, и то е, че са от София. 

Един ден тук разлепиха афиш, в който пишеше: 

„Довечера в читалищния салон г. Зарко Пиперков от 

София ще държи сказка за новия ред“. 

Аз дълго стоях пред този афиш. Затрогнах се. Възхи-

тих се. Заръчах си визитки със собственото ми заглавие и 

добавка: „От София“. 

 

Влакът пристига без закъснение. Посрещачите си 

разменят ценни мисли за редовността на влаковете. Вчера 

той пристигна със закъснение. Посрещачите си изказаха 

един другиму негодуването от тия вечни неуредици. От 

влака слизат разни хора. Все непознати. Най-после. Да, да, 

тоя от първата класа, той беше навремето такъв незначи-

телен човечец. А сега е експортьор. Голяма фирма. Човек с 

връзки. За няколко години се създаде, откак мина законът 

за… 

Той вика: 

– Носач! Има ли тук носач? Все едно колко струва! 

Подава на носача багажа си. 

– Бързай да ангажираш такси. Не е важно колко 

струва! 

                                                           
1 Текстът е публикуван във в. „Щурец“, год. XI, 1943, бр. 552, с. 4. 
Подпис: Матвей Вълев. – Б. ред. 



152 

  

Циганинът го гледа като идиот. По нас „такси“ е по-

нятие фискално. Никой от нашето простолюдие не разби-

ра, че таксито значи автомобил. Щом чуем тази дума, ние 

си представяме все гербови и фондови марки, глоби и бе-

рии, данъци, облагания. 

– Файтон вземи. Но с хубави коне. Все едно колко 

струва! 

Настанява се във файтона: 

– Карай в най-добрия хотел – не е важно колко 

струва! 

Старите богаташи бяха други. Те обичаха да пестят. 

Носеха пооръфани дрехи. Не желаеха да се знае, че имат 

много пари. А сегашните, щом видят трима души събрани, 

веднага се изтъписват: все едно колко струва. Според вре-

мето: днес съдим за хората не по това колко струват, а как 

изглеждат. 

 

У нас учреждения разни с персонал многоброен и 

всестранно обучен. Медал би следвало да получим по уч-

режденска управия или поне Нобелова премия. Но Нобел 

не е имал работа с наши учреждения, та да определи пре-

мия и по тия неща. И инспектори си имаме много и разно-

образни, и често ни идат на гости. 

– Тъй, тъй… – говори един. – Вие само с актове ще се 

вразумите. 

На нас гащите ни потръпват от напрежение. 

– Правописа не спазвате, почерците криви, небреж-

ност и нехайство епохално, престъпни деяния и наруше-

ния изобилни. 

В предчувствия лоши почваме умилквациите: 

– Ах, господин инспекторе, актовете после ни съста-

вете, а сега елате да похапнем. Днес е постен ден, затуй ние 

по домашному сме наредили да приготвят таквиз едни 

суджучета… 

– Какви суджучета?... 
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Ура, победихме! 

 

И вие ли знаете какво е комисия? 

Когато някоя служебна работа е съвсем бърза и не-

отложна, назначава се комисия. Заминава комисията, а на 

гарата я посреща цяла делегация. Заседава комисията в 

града ни, яде и заседава, вицове разказва и заседава, тук 

банкет и заседава, там банкет и заседава – и после си за-

минава. 

– Господа! – говори при прощаването председате-

лят. – Ние се убедихме в правотата на вашето искане. Ми-

нистъра сън не го хваща от тая работа, той сега на софий-

ската гара ни чака да му я разкажем. Не по-късно от два 

дни, най-много три дни… 

Минават дни и месеци, години и десетилетия. Ми-

нистри се сменяват. Членове на комисии се пенсионират. 

Идат нови министри, нови комисии, посрещачи, речи, до-

като се случи някое наводнение или земетресение, или 

стихиен пожар, та въпросът сам се уреди по път природен 

и форсмажорно. 

 

Нека си признаем – София често ни праща и по-

приятни същества. 

Например гостенки. 

По университетските ваканции се случва нашето 

общество провинциално да се обогати с някоя и друга сту-

дентка от медицината или агрономията, по правото или 

математиката. 

С въздишка нека се изповядаме: съвсем е друга сто-

личната студентка, основно различна от нашите госпожи-

ци. 

Гледа ни право в очите, а очите ѝ бадемови и потъ-

нали в научна замечтаност. И перо си е забола в шалчето, 
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че да ни гъделичка алаброса2 при ходенето алабраце3. 

Позволява това фино и възпитано същество и по ръката да 

го погалиш, без да ти направи намек да я вземеш завина-

ги. А вечер при изпращането самò се тика под десния пеш 

на пардесюто вид лоден или офицерска пелерина. По ту-

ризма е обучена и не си ляга, щом мръкне. Но танците иг-

рае с друг маниер и не се придържа тъй строго към голе-

мите дистанции. 

И тъй нататък – просто свят да ти се завие. 

А някой ден тая най-скъпа гостенка просто се свър-

шва и я няма. И дълго-дълго след нейното свършване капе 

кръв от прободеното провинциално сърце. 

Следват три дни самотни с оката. 

На четвъртия самотен ден попадаш в компания с 

други гости от София. Двойка. Мъжът е безгласен. А жена-

та… 

Какво нещо е столичната дама! Какво държане, ка-

къв авторитет! Седне и не мълчи като иконостас, а се ус-

михва, изчаква засечките в разговора и хоп – вътре: 

– Ако бях на мястото на Ромел, бих извъртяла левия 

си фланг и бих вкарала неприятеля в клещите. 

Ние, мъжете, сме също същества фини, затова про-

меняме разговора, минаваме на религията. 

– О! – спира ни гостенката. – Наистина Исус казва 

да дадем Богу божието и кесарю кесаревото. Но аз на него-

во място бих се изразила по-правилно… 

Кой смее да се обади? 

Мадам е осведомена по войната и дипломацията, в 

земеделието, философията и педагогиката, религията, 

спорта и модата, по всеки въпрос мадам знае повече от 

всички мъже заедно. 

Кой смее да я прекъсне? 

                                                           
2 Алаброс (фр.) – вид мъжка прическа. – Б. ред. 
3 Под ръка (итал.). – Б. ред. 
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А същата вечер, знаете – но, моля, между нас да си 

остане – попадам в друга компания и намирам там друг 

вид гостенка от София. В стара и тиха кръчма сме. Гостен-

ката е весела. Тя пие екс, тя пее шлагери, тя се усмихва на 

всички, тя е тъй съблазнителна, че неволно дланите ни 

почват да дирят допир с нея, а тя, веселячката, не се дока-

ча от туй нещо и на погалванията отвръща с поощрителна 

благосклонност. Излиза за няколко секунди и кавалерът ѝ 

ни осведомява: 

– От София е. Ама какво момиче! Бяхме заедно… и 

отзарана, като рекох да ѝ плащам, наброих ѝ сто лева, и 

още сто лева, и исках още да ѝ броя, а тя ми каза: „Не, по 

никой начин не, повече нито стотинка. Аз не съм скубачка. 

Аз съм момиче с чест и морал. А ти, щом искаш да ми по-

дариш нещо за спомен, намери ми три чифта копринени 

чорапи и малко тоалетен сапун, и един плат за рокля – и 

повече не приемам, пък щом дойдеш в София, от гарата 

право при мен“. 

Мъжкият елит в нашата дълбока провинция има 

най-голяма полза от такива гостенки. И ако столицата по-

честичко би ни ги пращала, ах, такова слънчице би гряло 

над нашия градец, че всички без изключение биха светили 

щастливо, с изключение на нашите госпожи и вдовици, и 

разведени, и госпожици хайлайфни и от простолюдието. 

И всички бихме си шепнали възхитено: 

– Ето ни истински гост от София! 
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Линия и тен1 
 

Навремето, като се съберяха дамите на журфикс със 

сандвичи и майонези, руски салати и пасти, и щрудели, 

все за линията разговаряха. Сега тя иде сама по себе си, 

без да има нужда от одумване. За нея се грижат дажбите и 

купоните. Ех, наистина и при тия майчински грижи се 

случва наш съгражданин изведнъж да загуби линията си, 

да почне да тлъстее. Но не задълго. Че някой прекрасен 

ден името му се явява във вестниците: „Хикс Игреков, кой-

то от започването на войната значително напълня, е арес-

туван по мазната афера. Прокурорът иска смъртно нака-

зание“. 

Това за линията. А тенът?... 

Откак слънцето вдигна градусите на сянка до триде-

сет, боята на кожата изисква повече внимание. 

Има разни начини за добиване на тен. По щастлива 

случайност той е един от малкото артикули, които не се 

продават на къси вълни. Всеки може да си набави тен в 

неограничено количество. Лятно време, естествено, по-

лесно, отколкото през тия пролетни юнски дни. 

Наблюдавах оня ден от балкона на един пети съпри-

тежателски етаж мила картинка. Беше по обед. Вдясно от 

мен е задната страна на студентски пансион. На прозорци-

те на пансиона в оня обеден час се бяха наредили петдесет 

студентски глави, по две и три на прозорец. Защо ли? За-

щото вляво от мен, на балкона на четвъртия етаж от друг 

съпритежателски дом, добиваше тен една госпожица. Тя 

лежеше в платнен стол, беше съблечена по бански костюм, 

мод нувел паризиен – две малки колела по бюста и триъ-

гълни гащета в коремната област – и се печеше на слънце. 

                                                           
1 Текстът е публикуван във в. „Щурец“, год. XI, 1943, бр. 550, с. 4. 
Подпис: Матвей Вълев. – Б. ред. 
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Унесена в слънчевата баня, тя ужким не забелязваше, че 

петдесет чифта очи жадно наблюдават нейните усилия. От 

време на време се поизправяше, поглеждаше с премреже-

ни от светлината очи към студентите, поизтягаше се във 

вид на гимнастика система „вижте ме колко съм хубава“ и 

пак лягаше на стола, докато студентите преглъщаха слюн-

ките си. 

Представете си каква случайност – запознават ме 

снощи с нея. 

– Мила госпожице, измъчихте златната младеж с 

вашия тен. 

– Какво да правя – службата си е служба! – вдига тя 

рамене. – Аз съм от Комисарството. 

– Но тъкмо затова не би трябвало да дразните апе-

тита им. 

– Вие не сте далновиден. Аз желая да ги принудя 

през обедните часове да се занимават с мен и да оставят 

дажбите си. Ясно, нали? 

Оня ден и вчера излизаше на балкона съблечена по 

костюм а ла тен. Днес пристига облечена, отправя ми мно-

гозначителна усмивка и почва да се съблича пред петдесет 

и един зажаднели за тена ѝ мъже – петдесет студенти и 

петдесет и първият аз собственолично. Нека си призная – 

забравих всичко, а хлябът ми остана непокътнат. 

Друг способ за теноснабдяване е туризмът. 

Както думите „линия“ и „тен“, тъй и думата „тури-

зъм“ е от чужд произход. На български „тур“ е „обиколка“, 

а „туризъм“ би могло да се преведе с „навъртане“. 

Вземам аз телефона. 

– Ало, Здравке, ти ли си? Утре на обед заминаваме 

за Черни връх. Какво слънце, каква линия, какъв тен! 

Среща два часа Княжевската спирка. Ало, Пепи, ти ли си? 

Утре два часа Княжевската. Ще дойде и Здравка. Ало, 

Гинке, утре два часа… Ще дойде и Пепи. Ало, Джон… Ще 

дойде и Гинка. Ало, Буби… Ало, Сашо… Ало, Миче… 
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С десет телефонни разговора за сметка на моето уч-

реждение компанията е готова. 

На Княжевската спирка първа пристига Здравка. 

Тя иде с бастун в ръката и никакъв багаж на гърба. 

Но радостта ми е краткотрайна. Защото след нея тежко 

пристъпя хамалин с огромен вързоп. Взела си е Здравка 

палто, вълнен шал и пуловер, хляб и готвено с кастрон, 

шише с вода стоплена, че витошката е студена и може да ѝ 

повреди гласа, резервни обуща планинарски, пантофи до-

машни, пижама и пеньоар, помади, огледала и четки, и 

сапуни, възглавници две, термос с кафе, дебел роман, ски-

панталон за хладната вечер, фотоапарат за снимки суве-

нир от Черни връх, сноп клозетна хартия за в случай на 

разстройство, три шишета лекарства и два пакета сушени 

сливи за обратното, стол сгъваем. Помъкнала е Здравка 

цялата си покъщнина плюс някои неща, взети назаем от 

приятелки. Като стигна на спирката, тя се ръкува с мен 

нежно и сърдечно. И свалям си аз празната раница с даж-

бата в дъното и почвам да пълня. Напълня се, та запри-

личва на оная майка канадката с петте близнета, както е 

изглеждала десет дни преди раждането. С ръка не мога да 

я вдигна. Но затова пък си имам здрава туристическа гър-

бина. С помощта на хамалина се натоварвам и до Княжево 

все прав стоя – имаше едно място вакантно, но зае го 

Здравка. Почваме изкачването. На Здравка ѝ става топло. 

Съблича си още дрешки и ги хвърля отгоре на раницата. И 

почва тя от Бялата вода да прави тен. Маже се с мазнини, 

моли ме гърба ѝ също да намажа, а по мене, брате, пот 

шурти на вади. Почва Здравка да бере цветя и да пее. А аз, 

клетникът – ах, пардон, аз, туристът – влача ли, влача в 

името на нейния тен нагоре и все нагоре и също ставам 

червен, ама не от тен, а от зор. 

Макар че курортът е летен начин за добиване на тен, 

още отсега в щастливите семейства надълго и широко се 

обмисля курортният въпрос. Вечер, като насядаме семейно 
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около зелената маса, жените ни уж случайно за курорт за-

говарят. А ние си знаем съдбата и размишляваме отгде ще 

дирим нови заеми, пред кого ще се подписваме пак през 

гербови марки. 

Много практичен начин за добиване на тен узнах 

тая вечер. 

Събираме се компания, вечеряме в ресторант, а един 

приятел води със себе си своя братовчед, момък селянин, с 

попукани ръце, без вратовръзка, с груби юфтени обуща. 

Обсипваме госта с внимание. Ех, ние наистина се носим по 

хайлайфно, правим се на важни, та не му е мястото на се-

лянина тъкмо между нас. Но пристигнал човекът с кош-

ница от голям калибър и слухът за нейното съдържание ни 

променя. Та почваме да се отнасяме към него като към ра-

вен. Той кошницата наистина не домъква в ресторанта, но 

погачата в хартия завита и буцата сирене, и варената ко-

кошка, и резена сланина, и филията кашкавал – всичко се 

явява на масата, та ни затрогва сърцата и изпадаме в спо-

мени по далечното минало. Почваме ние да ядем богослу-

жебно красотите на българската майка земя, а Здравка се 

размеква до пълна любезност и се понавежда към селяни-

на: 

– Ах вие, ах вие, как ви завиждам на тена! 

Той се срамува, че не може да разбере дали му за-

виждат за погачата, или за пилето, но братовчед му се по-

обляга на него и незабелязано му нашепва: 

– На боята, на кожата завижда… 

Селянинът се заглежда в кожата на сланината, по-

бутва я с грубите си пръсти и скромно отвръща: 

– Тенът ѝ е розовичък. Ние в Балкана, като сме все 

горе, та сланина ни е яденето. А кожата си е така, то си е 

тен свински, по Коледа е клан тенът. 

Братовчедът е смутен: 

– Тя ти завижда на твоята кожа, че си така черен. 



160 

  

Селянинът си глътва езика, а Здравка, като оглозгва 

копанчето, продължава: 

– По какъв начин добихте вашия тен? С крем ли се 

мажете, или с бадемово масло? По туризъм ходите ли? 

Момъкът смутен: 

– Туй, гдето му казвате, че е тен, боята де, то си е у 

нас природно. 

– Навярно правите слънчеви бани? 

– Ние като свършиме оран, после сееме, докато засе-

еме, почва копан. От сутрин до вечер сме все на тен по ни-

вята. Затова сме черни. И ние обичаме бялото, ама що да 

правим, слънцето ни жари, та ни изгаря. 

Здравка изпада в транс: 

– О, как обичам селото! Иде ми да се омъжа за селя-

нин, да се преселя сред земята. Каква линия ще имам и 

какъв тен! 

Селянинът се поокопитва. Облизва си напуканите 

устни, усмихва се: 

– Хубаво е на село. Па и берекетът тая година е от-

личен. 

– Ако стана селянка, от сутрин до вечер ще лежа на 

слънце, ще гоня пеперуди, ще яздя, ще скитам по пътеч-

ките… 

– Ама такова… Искам да кажа… 

– Кажете, не се стеснявайте. 

– Вие, такова, ако сте селянка и живеете само за ли-

ния и тен, по вас здрав кокал няма да остане от бой, с из-

винение. И линията ви ще се развали, че все нещо ще ви е 

подуто, па и тенът ви няма да е добър, че все синьо ще 

влачите по гърбината и по физиономията, ама не ми се 

сърдете… 
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Комити1 
 

Пишущата машина на Силян Малчев беше от ня-

каква руска фирма, фалирала преди 47 години, и имаше 

едно неудобство – тракаше неимоверно силно. Случваше 

се, намери Малчев някъде работа със своя машина, постъ-

пи и започне да пише. Не написва още един ред, а пред 

вратата се трупат вече хора и тревожно се питат: 

– Какво? Тук тенекеджийница ли стана, що? 

Стопанинът, за да запази реномето на къщата си, 

уволнява Малчева. И за Малчева настъпват пак непоноси-

ми изпитания. 

Осенен обаче от благосклонното внимание на съдба-

та, на Малчева веднъж се удаде случаят да си купи 230 

грама салам „от евтиния“. Тези ценни резенчета бяха об-

вити в някакъв провинциален вестник, гдето с големи бук-

ви стърчеше: „Н-ската община си търси писар“. 

Силян Малчев прочете обявлението, помисли и ре-

ши да замине за Н. 

По упътванията на един приятел до въпросното село 

имаше девет часа път с железница, два дена шосе, след 

това междуселски път, после пътека и най-сетне – около 

два часа без никакъв път. 

С други думи, селото беше леснодостъпно. 

Силян Малчев нямаше хубав почерк и затова подаде 

телеграма: „Може ли с пишуща машина?“. След два дни 

той получи отговор, че може, взе си машината и потегли. 

 

*      *      * 

 

                                                           
1 Текстът е публикуван в сп. „Маскарад“, год. I, 1923, бр. 23, с. 4 – 5. 
Подпис: Матвей Босяка. – Б. ред. 
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Два дни вече краката му отмерват крачка по крачка, 

пред погледа му се редят баир след баир, връх след връх. 

По думите на срещнати турци до селото му оставаха още 

пет часа път. 

– А като стигнеш реката, още четири часа – каза му 

един. 

Малчев стигна реката, прегази я и се спря; започва-

ха две пътеки на различни страни. Поогледа се, почака – 

няма никакъв човек. Тогава реши да върви наслуки и пое 

лявата пътека. 

Пътеката скоро се покатери по една стръмнина и го 

отзова в някаква гора. После пак стръмнина, пак гора, още 

една стръмнина – и най-после Силян Малчев се намери в 

такъв хаос от скали, долове и гори, какъвто и дядо му на-

дали бе срещал в нявгашното свое „приживе“. 

Но Малчев беше решителен човек и затова спокойно 

продължаваше пътя си. 

– Стой… стой! 

Силян Малчев изтръпна и спря. След миг пред него 

стояха две лица, въоръжени до зъби. 

„Неужели2 разбойници? – помисли си с трепет Мал-

чев и ги погледна. – Не, с форма са, комити навярно…“ 

– Къде отиваш? 

– За Н. 

– Хайде в село при Тане войвода. 

Тане войвода можеше да изплаши и най-смелия чи-

новник в нашата държава. С коса и брада, които биха били 

гордост за кой да е носител на църковен сан, той произве-

де такова впечатление на Малчева, щото последният усети 

как всичко на света му е безразлично освен едно – кожата 

му. 

– Откъде идеш? 

– Аз… от София… бог да ме убие… 

                                                           
2 Нима, наистина (рус.). – Б. ред. 



163 

 

– Излезте… – смигна войводата на хората си. 

Разпитът беше кратък. 

– Аз, таквозънка, машинописец съм де… значи, нося 

си и машината… Отивам в Н. И машината си, бог да я 

убие… 

– Я да я видим тая пущина. 

След две минути многострадалната машина се зъ-

беше от масата. Тане войвода съвсем не очакваше да види 

такова чудовище и затова с явно недоверие погледна Си-

ляна Малчев. 

– Що е това, а? 

– Пишуща машина. 

– Ти право да ми кажеш – не е ли това адска маши-

на? 

– Не, не… 

– Ами с нея дъски ли се режат, или що? 

– Пишат се писма. 

– Я да видиме. 

Тане войвода се отдръпна на почетно разстояние. 

Силян Малчев сложи едно листче, седна и изведнъж за-

трака: „Силян Малчев е роден… Силян Малчев не е ро-

ден… загази го Силян Малчев…“ 

Заплеснат в своето професионално занятие, той не 

забеляза как от вратата и прозорците се подадоха десетина 

дългокоси комити, които насочиха пушките си и изведнъж 

се развикаха: 

– Войводо, да стреляме ли? 

След малко стаята беше пълна с комити, които се 

блъскаха, удивяваха се и се мъчеха как да е да надникнат и 

да прочетат нещо от написаното. 

– Брей, дяволия! Съща картечница… 

– Брей, дяволска работа… 

Силян Малчев бе заведен в съседната стая, а коми-

тите се събраха на съвещание. От време на време той чу-

ваше весели възгласи, бързо несистематично тракане на 
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машината, по-после някаква тенекия се кова и навярно 

биде поставена над машината, защото, когато отново за-

тракаха на нея, тя издаде поне десет пъти по-силен звук 

отпреди. Най-сетне, след едно гръмко „ура“, Силян Малчев 

беше наново въведен в стаята. С голямо неудоволствие той 

констатира, че машината е изнесена. 

– Но, войводо, машината… 

Тане войвода приятелски го тупна по рамото. 

– Ще ти я вземем, драги, ще ти я вземем… 

– Но… господ да я убие, защо ви е? 

– Хе-хе, не знаеш ти… Гърците ще плашим ние с 

нея, гърците… 
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Очите на бойците1 
 

Прави са някои, драги читатели, като пишат и раз-

правят, че жената е рожба на дявола. Ще ви съобщя какво 

става в село, дето е нашето поделение. Чуйте, пък после 

сами съдете. 

Тръгваме, значи, преди време с песни и китки. Все с 

нови дрехи сме. Ботушите скърцат, ремъците по раниците 

също скърцат, бричовете ни с кантове и ръбове, а кепетата 

надути като бомбета. Изпращачки се навират между нас с 

просълзени очи. Но ние гледаме на другаде – далече на 

юг, дето слънцето грее по-топло и кръвта на момите е по-

гореща. Пътуваме, пътуваме и стигаме. Селото, в което 

стигаме, не се отличава по нищо от другите крайгранични 

села: наоколо хълмища и долове, дворищата оградени с 

тръни, къщите каменни, плевните със сламени покриви. 

Стигаме рано привечер. А селяните са вече свикнали на 

войска – мъжете стоят пред вратите, току размахват кал-

пачетата и ни викат „добре дошли“; бабичките изнесли 

стомни и бъклици, и котли със студена вода за пиене; де-

чурлигата рипат край нас като агнета; жените и момите 

пък чистят най-хубавите стаи за далечните, уморени от 

пътя гости. 

А ние идем… 

Мъжете се уморяват да чакат края на колоната и ве-

че не махат калпачетата, бабичките присядат на камъните 

до вратите, децата измръзват, те застават край пътя, под 

носовете им повисват бели висулки. 

Отдъхваме в квартирите, изуваме чизмите, вадим 

хляба си, надигаме манерките. В нашата стая се събираме 

десетина души, четиримата сме софиянци. 

                                                           
1 Текстът е публикуван във в. „Мир“, год. XLVII, 1941, бр. 12 221, с. 3. 
Подпис: Матвей Вълев. – Б. ред. 
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– Почакай, Габро. Слушал съм много да се говори за 

тукашните моми – прочути красавици били. Ще се пока-

жат. Па в неделя, на хорото, като се съберат… 

– На хорото… – муси се Габрото. – Аз хоро не играя, 

аз признавам модерни танци: танго, румба, хорсей. 

Иде неделята. Подокарваме се, отиваме на площада. 

Пристигат нашенците един по един, пристигат и селските 

ергени, а ето ги и момите – събират се встрани на купчи-

ни. 

Навлекли се момите в тежки сукмани, престилки, 

пояси, купешки и вълнени ерминии, над всичко отгоре 

облекли тъмни клашници. Главите им забулени с шкепо-

ве, та даже и „фашливите дупли“ на шиите и „ушниките“ 

на ушите не се виждат. Налавят се по тукашному – начело 

момците, назад момите; гайдарят надува козия мех, а 

Станке ме дърпа за ръкава: 

– Хайде – казва – да се махаме. Не ги ли видиш как-

ви са се забулили, една от друга по-сърдити, на нищо не 

приличат… 

Тече си войнишкият живот. В учение и в работа ми-

нават ден след ден. Просто не забелязваме кога става Мес-

ни заговезни. Поизмачкаха ни се през това време дрехите, 

обраснаха ни вратовете, па и в бръсненето станахме неп-

ридирчиви, че бръснарят при честото бръснене обича да 

оставя нишани. А Иван цял час вече се оглежда, гласи се и 

все се ядосва, че му била халтава униформата. 

– Че нали Станке казваше… – подмятам аз. 

Иван си подсуква мустачките и ми намига: 

– Знаеш ли, то нашето село е особено. Ние тук гроз-

неем, а момите хубавеят. По-рано и аз не виждах нито ед-

на хубава, а сега от всеки три поне едната е що-годе краса-

вица. Ела на хорото, дано си създадем връзки. 

Минава още време. Ние съвсем се изравнихме по-

между си – не личи вече кой някога овце е пасъл и кой с 

автомобил се е возил. Истински войници сме, и то не от 
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гарнизон, а от границата. И пак иде неделя. Надигат се 

рано-рано Габрото, Станке и Иван, тичат на хорото. Още 

гайдарят не почнал, те вече тропат и скачат. Гледам ги аз, 

а те ми викат: 

– Лови се, ей! Какво си пазиш ботушите – държавни 

са! 

Вечерта Габрото дълго върти огледалцето – кръгло-

то, с Марта Егерт2 отзад – и тихо заговаря: 

– Тая работа съвсем вече не мога да я проумея. Ние 

бяхме нови-новенички, като из календар отрязани, а тука 

нямаше ни една мома хубава. Сега, брате, от слънцето из-

горяхме, ботушите ни се нагънаха като хармоники, курт-

ките ни със сламки и клечки са изпонабучени, бричовете 

на коленете заприличаха на балони – ние съвсем погроз-

няхме, а момите една от друга по-хубави станаха. Я ги виж 

само – като звезди им светят очите изпод шкеповете, бу-

зите им са същи ябълки, сукманите и клашниците сякаш 

от софийски модистки ушити. Изгорях, млад и зелен ще 

си загина по тия пусти южнянки! Дано не се развали вре-

мето до неделя, че преди Сирни заговезни още веднъж да 

се наиграя с момите на челик, още веднъж да си поскачам 

на хорото. Как ще дочакаме тоя Великден без хоро и ве-

селби, сам вече не зная! 

Минава и Великден. 

Вечер е. 

Край нас стъпя една мома. Носи пълни менци. Стан-

ке, Иван и Габрото я гледат. Унесени като в сън ѝ говорят: 

– Весо, дай ма, да ти нося менците… 

А Джонката е дърводелец от Конювица. Беше три 

пъти вече запас, та познава добре правилника. Като раз-

бира накъде вървят моите другари, той засмуква своята 

кариока и мъдро заговаря: 

                                                           
2 Марта Егерт (1912 – 2013) – известна американска киноактриса и 
певица от унгарски произход. – Б. ред. 
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– Какво току разправяте, че момите тука хубавеели? 

Нямах ви аз за толкова прости. Другаде е работата – очите 

ви гледат другояче. Потрайте още месец-два или пет-шест, 

па ако не започнат сериозни действия и операции и все 

тъй на село седим, тогаз ще видите как бабичките ще ви се 

струват млади булки, а децата – моми за женене. Ехе, мо-

же време да дойде, че и циганките бели като мляко да ви 

се виждат. То тая работа по реда си става, за нея време се 

изисква. Който познава службата, знае ги и тия парагра-

фи. 

Пушим си дажбата, гледаме пред себе си, мълчим и 

се чудим. Нищо ни няма на очите – както гледаха преди, 

така гледат и сега. Не е ли селото каквото си беше, и воло-

вете, и кравите, и къщите, и баирите, и мъжете? Защо тях 

да не ги виждаме другояче? Как може пък само момите да 

виждаме днес едни, а утре други? 

Но какво ще му сеем на корена ряпа! 

Кажи накъсо, че жената е чедо на дявола, махни с 

ръка и – карай служба в дружба! 
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Фотографин1 
 

Криво да седим, право да говорим – има закони 

добри, а има закони и като опаки жени: искат каквото ни-

кой не може да им даде. Закон намясто е примерно наред-

бата, според която сутрин се съмва, а вечер се мръква. За-

кон лесно приложим. Но друг закон изисква, да речем, 

някои хора да си имат книжа с портретчета. Не е кой знае 

каква работа, проста е наглед: идеш, значи, докараш се 

пред фотографина и щрак, Марийке, на портрет. Но има 

случаи, когато тая работа съвсем не е тъй проста. Ето нà, 

като рекохме и ние на село да фотофицираме момите ра-

ботнички, стана дълга и широка история. 

Отиваме при момите, викаме „внимание“ и обявя-

ваме, че всяка трябва да донесе по едно портретче. А те 

така ни отвръщат: 

– Какъв сте ни вие, че да ти даваме портрети?! 

– За ваше добро е, по закона – обясняваме ние пов-

торно и подробно. – Няма да правим ковьори от вашите 

портрети я, мина им отдавна модата. За книжата трябват, 

сиреч служебно. 

– Ние си имахме портрети, а като отидоха момчетата 

запас и набор, ни ги вземàха. Лятоска на панаира ще се 

изкараме пак. 

– Не лятоска, а още утре вървете в града. 

– Я, да не сме луди! Фотографинът да дойде тука. 

Седим ние и размишляваме. Най-добре ще е да по-

викаме фотографин в стопанството. Но ако е от града, той 

ще има големи претенции и ще изкара момите ни като за 

Холивуд. Селски фотографин ни трябва, да направи прос-

ти портрети за прости моми. И понеже в нашето село си 

                                                           
1 Текстът е публикуван във в. „Щурец“, год. X, 1942, бр. 516, с. 4. Под-
пис: Матвей Вълев. – Б. ред. 
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нямаме, пращаме човек да дири фотографин по съседните 

села. 

Една сутрин пристига един дангалак с магарешка 

каручка, пълна с машини и инвентар. 

Казваме му: 

– Ще ги снемеш всяка поотделно. Ама по-скоричко, 

зер на работата се пречи. 

– Ще ги насапунисам на бърза ръка, и готово. Ами… 

такова… с контра или без контра? 

– Какво думаш? Макар да не познавам твоя занаят, 

все дотолкова ми е поне известно, че има портрети пас-

портни и легитимационни, кабинетни, анфас и профил, и 

три четвърти, естествена големина, ретуш и художествени. 

За портрети с контра или без контра обаче до днес нищо 

не съм чувал да се говори. 

– О, вие от мене още много ще научите! Ами как да 

ги докарам – на път или алаброс? 

– Докарай ги на бубикопф2! – кипвам аз. 

Без да ми обръща повече внимание, дангалакът сто-

варя изкуството си и започва приготовленията. Дълго ша-

ри из двора на стопанството, ту дири нещо по земята, ту 

души из атмосферата. Отнася един стол, слага го насред 

двора, после домъква три снопа царевични стебла. Въз-

правя ги зад стола. Навързва с въженца разглобените кра-

ища на някакъв праисторически триножник, мери с око 

отстоянията и светлините, гласи обектива на фотографс-

ката си кутия, закрепя я върху триножника, цели се в сто-

ла и вика: 

– Хайдете ма, докога ще ви чакам! 

Но къде са момичетата? 

Те са се залутали в един ъгъл, връзват си шамлии, 

мерят си елеци, няколко жълти цветя минават от ръка в 

                                                           
2 Алаброс (фр.), бубикопф (нем.) – видове прически, съответно мъж-
ка и дамска. – Б. ред. 
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ръка. Те се оглеждат една друга, обличат и събличат, връз-

ват и развързват, пък и боя някаква червеникава се явява 

по бузите, а и гребените набързо минават през косите. 

Радка е първа. Тя смело крачи към фотографина, 

пристегната в обшито със сърма елече, с шарена шамлия 

на главата и голямо жълто цвете в косата. Крачи тя, а дру-

гите идат след нея, спират се на почтено разстояние, нап-

регнато следят какво ще има сега да става. Сяда Радка на 

стола пред царевичните стебла и чака. 

– Тука гледай! – командва дангалакът и направлява 

погледа ѝ къмто комина на сушилнята, право срещу слън-

цето. – Докато изрека „едно-две-три“, няма да мърдаш. 

Стой. Мирно. Щрак – едно-две-три. Готово. Хайде друга. 

Чевръсти ръце връзват Радкината шамлия на Дон-

кината глава. Сърменият елек е сега малко тесен, че Донка 

е гърдеста и възпълничка, но затова пък жълтото цвете я 

отваря като за хоро. 

Работата е лесна. Всичко е по един фасон. Царевица-

та играе ролята на тапет, на фон. Момичетата сядат на 

стола и гледат в комина, право срещу слънцето. Дангала-

кът прави „щрак“ – и хайде друга. Това са снимки за фор-

мат легитимация. Която се хареса, ще си заръча увеличе-

ние. Сега следват груповите снимки. Радка е на стола, а 

всички стоят прави наоколо. Но кутията не ги хваща. Те се 

сгъстяват един път, втори път и най-после влизат в кути-

ята. Щрак – и за по-сигурно още веднъж. 

Три дни чакат момичетата за снимките. Той присти-

га сега без машините, на колело. 

Момичетата го пресрещат отдалече. Очите им светят 

от жажда да се видят как са излезли. Фотографинът бавно 

развързва шарена кърпа, вади два плика, отваря единия. 

Там са портретчетата.  

– Яла ги, сичките сте тука. Ти колко записа? 

– Три по осем лева… 

– Яла ги трите. Дай парите. 
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Радка взема портретчетата. Гледа ги като ударена. 

Върти ги. Не вярва на очите си.  

– Също като жива си излезнала. 

– Па това не съм аз… – колебае се Радка. 

– Ами да не съм аз? 

– Па и ти не си, ама и аз не съм. 

– Е, избери си тогава други три. 

– Аз си искам моите, дето съм си аз. 

– Е тия са. Шавнала си, затова си излязла така. 

– Ти да шавнеш, та да те убие господ! – опомня се 

Радка. – Мискинин! Моят нос такъв ли е? Да не съм арап-

киня, та съм такава черна! Да не съм кьорава, та да имам 

такива очи! 

Това е само сигналът. 

Пламва страшна олелия. 

И наистина, такова чудо на двадесетия век мъчно 

може да се постигне. Как ги е изкарал пустият му фото-

графин, та всички моми станали една като друга и никоя 

не може себе си да познае. Хубавици, гдето ни са гордост в 

селото, преобразили се по незнайни светлинни и химичес-

ки пътища в някакви плоски мътни образи, като на пия-

ници, като на… варосани арапи. Разлети, безцветни очи, 

разкривени уста, шиите или дълги като на гъски, или къси 

като на гушави. В косите пък, вместо жълтото цвете, набу-

чени някакви пръти, които при подробно изследване се 

оказват царевични вършини. 

Докато ние се мъчим да познаем поне някои от ра-

ботничките, дангалакът развързва плика с общата снимка 

и почва да предлага копия формат пощенска карта по два-

десет лева на момите. Те гледат, взират се – и знаят, че са 

там, и виждат някакви хора, струпани на едно място, а ни-

коя не може да се намери и узнае. 

– Що ма? Не беше ли там, кога ви щракнах? 

– Там бях. 

– Щом си била, значи си сега вътре в портрета. 
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– Може да съм вътре, ама ме няма. 

– Тука си, ама не се виждаш ма. Вътре си. Я ли съм 

виноват, че си се скрила зад другите! 

– Къде зад другите бре, та аз стоях тук най-отпреде, 

гдето сега стои като мъгла. 

– Яла те ма, ти си вътре у мъглата. 

Хайде втора олелия. Сега фотографинът почва да 

псува, момите почват да кълнат, той ги заплашва с бой, те 

се озъртат за тояги. 

По-нататък. Установява се, че той съвсем не е вино-

вен. Същинският фотографин е берберинът от онова село. 

Но понеже оня ден имал да избръсне и фризира два годе-

жа, пратил калфата да свърши работата с портретите. 

Все пак тия снимки са за предпочитане пред ония, 

които би направил селският бъчвар, ако и той се занима-

ваше с фотография. 

Ще рече някой: случайност. О, не. Колко пъти съм 

съзерцавал в недоумение продуктите на някои селски фо-

тографи. Има някаква магия в техните фотографски ку-

тии, с която те знаят да правят всекиго неузнаваем, да 

приравняват всичките си клиенти към един-единствен 

фасон за жените и друг за мъжете. 

Дълбоко в себе си се зарекох да не се оставям никога 

да ме снеме селски фотографин, па бил той не берберин, а 

и самият кмет на някое село. 

 

 



174 

  

Таласъм1 
 

Коя беше, откъде дойде, къде отиде тая проклета ба-

ба Кирица и какви точно ценности носеше тя в своята 

прословута чанта, не зная. Яви се при мене и мрачно ме 

запита: 

– Има ли работа? 

Огледах я внимателно. Че не всичко беше в ред у 

нея, това си личеше от пръв поглед. Особено от начина, по 

който тя притискаше една бохча с двете си ръце към гър-

дите. Сякаш се страхуваше, че някой ще се нахвърли да ѝ я 

задига. 

– Работа ще се намери. Върви в склада. 

Тя не мръдна от мястото си. 

– Ами где да си оставя бохчата и чантата в нея? 

– Хе там, в оная стая ще спиш, там има място. 

– Вратата има ли здрав ключ? Зер ако ми вземат 

чантата, какво ще правя после? Там ми са книжата… па-

пирите… документите… Ами, таквоз, дай ми десет лева 

аванс от заплатата и два лева за кибрит, че без тютюн не 

мога да работя. 

Така постъпи тя сутринта на работа. По обед си на-

реди рогозини в единия ъгъл на стаята. Посрещна я с го-

лямо неудоволствие ратаят Тодор, който обитаваше дру-

гия ъгъл на същата стая. Но баба Кирица не му обърна 

внимание. Тя си нагласи легловището, отвори бохчата, 

извади измежду няколкото дрипи своята чанта. Стар, 

оръфан портфейл от изкуствена кожа, с десетина отделе-

ния. Порови из него, после запали цигара, изтегна се на 

гръб и заговори към Тодора: 

                                                           
1 Текстът е публикуван във в. „Щурец“, год. X, 1942, бр. 519, с. 4. Под-
пис: Матвей Вълев. – Б. ред. 
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– Ако някой ми пипа чантата, ще го бомбардирам. 

Ти мен не ме познаваш! Всички ви ще избия, а къщите ще 

хвърля във въздуха, само да посмеете да ми бъркате в чан-

тата! 

Тодор я напсува презрително и гласовито по влаш-

ки, изяде си паницата боб и отиде към дама с добитъка. 

Рано следобед от Антимово дойдоха в Слана бара 

петнадесет работнички. Избраха си квартира навън, на 

пруста пред същата стая. 

Нищо особено не пролича в началото на оная па-

метна нощ. Денят свърши. Животът стихна преди още ра-

диото да приключи новините. Тодор се позавъртя около 

момичетата на пруста, но те се завряха под дебелите черги 

и го напъдиха. Той мълчаливо се прибра в стаята си. 

Посрещна го светлина от цигара. 

– Кой е там? – запита строго баба Кирица откъм 

своя ъгъл. 

– Аз! – отсече сърдито Тодор. 

– Мислех да не е някой за чантата. 

Тодор си легна. Беше уморен и заспа. Заспа и захър-

ка, после почна да бълнува. Самотна душа е. Наоколо му 

толкова младост и веселост, само той си е сам и никого си 

няма. Ех, сънищата нали са си негови! Нали насън може 

да си избълнува всичко, което не смее наяве да каже! 

Тая пуста баба Кирица все още не заспиваше. Пу-

шеше цигара след цигара, слушаше бълнуванията му. Дя-

вол знае какво подразбра тя от неговия брътвеж, но ето че 

се надигна в тъмното и право при него. Смръкна си от ци-

гарата, посбута го къмто стената и му рече: 

– Добре де, дадено. Дръпни се да легна, че и мен са-

ма ме е страх. 

Тодор, все още сънен, той нищичко, щастливецът, не 

рече. Поотмести се, па я прибра при себе си. Събуди се то-

гава от топличкото и тихичко запита: 

– Коя си ма? И да не чуе оная… 
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А баба Кирица му духна дим в очите и веселичко съ-

общи: 

– Кой ще чуе – нали сме само двама! Я си повдигни 

главата да мушна чантата под възглавето. 

В първия миг Тодор се задави от дима. Но във вто-

рия миг той като гумена топка отскочи от леглото през 

бабата, блъсна се във вратата и избяга навън с бесни вико-

ве: 

– Таласъм! Таласъм! Таласъм! 

Момичетата примряха. Те само се завиха презглава 

и се стаиха, като че жива душа няма на пруста. Баба Кири-

ца остана като замаяна. Тя се заозърта в тъмнината, поле-

ка си взе чантата. Светна с цигарата. Съзря до прозореца 

една висока, права сянка. Беше ямурлукът на Тодора. Но 

той сега оживя, размърда се, тръгна към нея. Баба Кирица 

впи пръсти в чантата и изхвръкна навън. Като изскочи на 

двора, тя се препъна в ока на колата, падна, изпусна чан-

тата, после скочи и като самолет литна в нощта. Момиче-

тата не издържаха. Като видяха да изтичва отвътре бабата 

и да се боричка по земята с невидимия таласъм, те всички 

като пилци изхвръкнаха изпод чергите и се понесоха с пи-

съци из големия двор: 

– Таласъм! Таласъм! Таласъм! 

Когато всички се изпокриха, тревогата стихна. 

Край склада, изтръпнала от ужас, се промъква Цве-

танка. Прави няколко стъпки, спира се, поема дъх, пак 

тръгва. Стига до ъгъла. Опипва стената и напипва рамото 

на баба Кирица. 

– Чантата… Ще ви бомбардирам… Чантата… – пов-

таря непрестанно бабата, но щом Цветанка се спуска да 

бяга, тя също изписква и хайде на друга страна. А Цветан-

ка я чувства в петите си, тя се лута в тъмнината и дето по-

нечи да се укрие, все връхлита на някоя друга сянка – и 

пак тя на една страна, другата на друга. И така бягат всич-

ки в тъмнината, подгонени от таласъма, и все наново се 
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натъкват на баба Кирица, която също бяга и крещи за чан-

ти и бомбардировки. Цветанка пък налита на Тодора, кой-

то се е скрил в дама да търси спасение между воловете. 

Тодор бяга, тя бяга, воловете се подплашват и ето ти нова 

олелия. Тодор намира закритие в курника. Но там един 

плъх решил да си хапне някое пиле изпод квачката, тя 

почва да кудкудяка и да бие крилата си, пилетата жално 

пиюкат, плъхът шета бързо. Тодор бяга към градината, 

наново всичко пищи и бяга – и все в пътя им тая проклета 

баба Кирица с нейната чанта и бомбардировката! Как да е, 

накрай нощта стихва и момичетата стихват, и Тодор, и ба-

ба Кирица стихват, квачката също се смирява над пилета-

та, които са три по-малко. И никого няма никъде, че всич-

ки са се изпокрили в миши дупки. 

Най-малко от всички виновен в цялата тая история, 

аз спя и през сън чувам хлопане и викане. Отварям прозо-

реца. Кой е? Момичетата. Чудя се какво съм им потрябвал 

в три часа след полунощ. Слизам и Цветанка така ме по-

среща: 

– Ох, мамо, къде си, мамо, къде си да ми видиш гро-

ба, че утре няма да го намериш между петнайсет други 

гробове! 

Тя нарежда, всички реват в хор с нея, само Гица се 

държи и мълчи. Паля фенера, мъча се да ги успокоя, пи-

там какво има, обръщам се към Гица: 

– Ти ма, ти си най-куражлия. Кажи какво има. 

Тя почва, но сълзи я задавят: 

– Ох, аз не плача не защото съм куражлия, а защото 

всичката си сила изплаках. 

Разбирам накрая, че таласъмът задигнал чантата на 

баба Кирица, после съборил бабата при колата и се намък-

нал в нея. Тя сега търси момичетата да им изпие кръвта и 

после ще бомбардира цялото стопанство. Очите ѝ светят 

като въглени, от устата ѝ излизат пламъци. Те всички ис-

кат веднага да си вървят, но сами не смеят, защото втала-
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съмената баба ще ги причака на моста и ще ги хвърли в 

реката. 

Успокоявам ги що-годе. Тръгвам с фенера и след 

дълго дирене намирам баба Кирица зад навеса, до кацата. 

От нея научавам, че Тодор внесъл в стаята таласъма, скрит 

в ямурлука, за да ѝ задигне чантата. Той изял пилците на 

квачката и вампирясал момичетата. Те я гонят да я убият, 

че тогаз таласъмът да даде чантата на Тодора. 

Намирам Тодора скрит в градината. От него науча-

вам, че в чантата на тая проклета баба Кирица имало 

скрит таласъм. Тя го навряла под възглавницата му, за да 

му изпие кръвта. Самата тя била тартор на таласъмите. И 

той иска да си ходи, но след като пропеят петлите и се 

приберат таласъмите. 

Баба Кирица ме намира. Тя си иска парите, за да си 

ходи. Но преди да си тръгне, ще запали всички къщи да 

изгори и Тодора, и момичетата, и таласъма, и чантата. 

Развиделява се. 

Баба Кирица си намери чантата при колата. Изпъ-

дих само нея. 

Дълго време се носеше из нашия край, че щом стиг-

нала при върбите на моста, тя се превърнала на черно ку-

че, взела си бохчата и чантата в нея в зъбите и тичешком 

изчезнала през ливадите. 

Това аз, разбира се, не вярвам, но ей богу, сам не 

зная откъде тя дойде, къде отиде и какво имаше в своята 

проклета чанта. 
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Тайните на зоологията1 
 

Нека отминем мълчешком истинските причини, по-

ради които прекрасната бекярка Пелагея и добрият ми 

приятел Костадин се бяха заврели през оная тъмна вечер 

във върболаците край блатото между Антимово и Цар Бо-

рисово. Нека почнем оттам, че Пелагея къмто 9 часа бъл-

гарско време протича панически по пустите улици и из-

чезна в къщурката си, а Костадин влезе при нас в кръчма-

та блед и уплашен, тъй бледен и тъй уплашен, че физио-

номията му напомняше експресионистична картина, а 

панталоните му се клатеха като английска империя. По-

неже аз знаех приблизително къде е и какво прави, в ума 

ми набързо се навърволи предположението, че някой е 

съпикасал него и Пелагея, познал ги е, оскандалил ги е. 

Обаче приятелят ми седна при мен, подпря глава с ръцете 

си, пое няколко пъти издълбоко дъх и почна да фъфли: 

– Като бик… „Мууу-фууу…“ И земята се тресеше… А 

из водата пламъци изригваха… 

Неколцината селяни се извърнаха към него. 

– Бях на брега, край самата вода. И изведнъж едно 

чудовище – на пет крачки от мен – си подаде главата… Из 

ноздрите му почнаха да изхвърчат огнени езици… Наоко-

ло стана светло като ден… Гледа ме, а очите му като фене-

ри, и реве „мууу-фууу“. После се скри. А ние – а аз – нали 

бях самичък – ни назад, ни напред. Хванах се за върбата и 

стоя. Искам да викам помощ, а тя избяга и гласът ми по-

тъна през гърлото между ребрата, и тъмно, само водата 

свети… 

Така почна историята. 

                                                           
1 Текстът е публикуван във в. „Щурец“, год. XI, 1943, бр. 541, с. 4. 
Подпис: Матвей Вълев. – Б. ред. 
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Тя се разнесе през нощта из цялото село, сутринта 

тръгна да обикаля по чужди села, привечер стигна чак до 

града. От околността почнаха да се точат денем групи от 

смелчаци, които сновяха боязливо из върбалаците и вни-

мателно надничаха към блатото, криеха се и се пулеха, да-

но видят чудовището, без то да ги види; вечер обаче всич-

ко наоколо замираше и напразно в кръчмата се предлага-

ха скъпи облози на оня, който би се осмелил да иде ната-

тък. Всеки слухтеше, всеки подпитваше, всеки преразказ-

ваше с добавки съответни. Все повече хора уверяваха, че са 

чули и видели страшния звяр, и все по-различни бяха 

описанията им. 

Най-вероятното от всички предположения беше от-

първом твърдението, че чудовището не е никакво чудови-

ще, а най-обикновен крокодил от реката Нил. Понеже там 

нахлули много англичани, които почнали да ядат и кроко-

дилите, бедните африкански животни почнали да се из-

селват в чужди води. Някой щърк може би е упътил кро-

кодила към блатото между видинските села Антимово и 

Цар Борисово. Той ще да е стигнал тъдява по воден път, по 

Дунава през Дарданелите, а после е продължил пешком, 

че не е кой знае колко място, а е само два километра. 

– Крокодил ли? – съмняваха се други. – Не ще е 

крокодил, че тука е студено. Кит е, същински кит, както се 

казва най-голямата риба в света, на която в устата ѝ цели 

светии влизат. Китът е дошъл лани през наводнението от 

Америка. 

– Как ще да е кит, когато има глава на змей и опаш-

ка на кон, крака на слон и зъби на глиган? – възразяваха 

други, които бяха разгледали съвсем отблизо чудовище- 

то. – Китовете сега гълтат конвои. Нашият е съвсем друг 

звяр, за първи път се ражда такова чудо. Нали го видяхме, 

нали сутрин, обед и вечер реве по седем пъти, а нощем 

всеки час по осем. Да питаме даскала, може той да знае 

какво е. 
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Питат даскала, той вдига рамене: 

– Ще го позная бе, как да не го позная. Всички зве-

рове са разделени на видове, групи и подгрупи. Докарайте 

ми го тук, ще ви кажа точно какъв е и ще ви го покажа на 

портрет в зоологията. 

Отнасят се към свещеника, той старателно се кръсти: 

– Езичници и фарисеи, безверници и антихристи са 

плъпнали по света. Бог е наказал някого от тях. 

Дирят агронома. Той внимателно изслушва разните 

описания и мнения, мисли, глади си брадата и отсича: 

– Не ми е зачислявано такова животно, трябва от 

някой цирк да е избягало. Като пристигне съответният 

циркуляр, тогава ще разпоредя какво ще го правим. 

Явиха се обаче по-сериозни люде. Така например 

един гимназист откри теория, която вече изглежда съвсем 

сериозна: 

– В блатото ще изригне вулкан. 

Колкото и да ви се виждат невероятни тия страхо-

тии, не мислете, че са плод на болна фантазия. Вчера съм 

бил в четири села – навсякъде само за чудовището от бла-

тото говорят. Реших тогава да ида на самото място. Поди-

рих другари. Докато ги намеря, мръкна се. Ех, нали пък 

беше топла лунна вечер – позабавихме се малко, па някой 

заръча и още две оканици, та къмто полунощ стигнаха де-

сет. Напълнихме и една дамаджана за кураж и тръгнахме. 

И ето ни на блатото. Отгоре месечинка, наоколо върболак, 

под нас блато. Слушаме и гледаме, и по едно време… 

Зарева, ей, звярът му страшен, реве и фучи, та земя-

та се тресе. Реве той и фучи, а приятелите ми, подли и 

страхливи, полетяха като кавалерия. За мен и не помисли-

ха. Аз пък си заплетох краката в едни коренища. Искам да 

бягам, а не мога. И вместо спасение, просна се моя милост 

на земята. 

Стана ми ясно тогава, че иде смъртта. Ех, да беше 

поне ден, мислех си отчаяно, че да напиша завещание. 
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Произведенията си ще оставя на Писателския съюз. От 

доходите може някоя група да замине на специализация, 

пък и премия може на мое име да създадат. С други думи, 

настана критичен час в моя живот и умът ми почна да сече 

кестерме. А смъртта близо, съвсем близо. Лежа със затво-

рени очи и я виждам как иде. И не само с една глава, а с 

три: една крокодилска, друга китова, а третата – глава на 

птица. Водата клокочи, въздухът извира на кълба, а огнена 

лава се надига и шадравани всякакви, чудовището наново 

мучи и фучи, като оня бик, гдето лани го докараха в Цар 

Борисовия обор и само веднъж го изведоха от обора, та 

подгони пазачите и оттогава все вътре стоя, докато го про-

дадоха заедно с мерките за мелиоризация на говедата по 

нашия край. 

Чакам аз смъртта, а тя не иде и не иде. 

Поопитах се, набарах дамаджанката. Надигнах я. Тя 

се чука в зъбите ми. Те се клатят като челюстите на оная от 

Лондон, когато ругае България. Най-после се свързах пос-

редством устата си с животворната струя. Пия глътка, пия 

две, предпазливо отварям едното око да видя иде ли 

смъртта, или имам време и за трета глътка, и… 

Блатото пред мене, знаете, лунно и сънно, нито ки-

пи, нито ври, а там, двадесет метра навътре, там плува ня-

каква птица, ей такава една тъмна птица с дълга шия. 

Плува, па си извива шията, потапя си главата във водата, 

вади я от водата, навирва я нагоре и „мууу-фууу“ – реве и 

фучи като бик, а не е по-голяма от чапла. 

Това е. 

Привидение ли беше, или действителност, не зная. 

Вдигнах се и как да е, се отдалечих от лобното си 

място. 

Днес рано-рано поех пътя за града, право при кадъ-

ната, да ми бае за уплашване, защото нервите от снощи и 

досега ми треперят. Явих се после и при един стар ловец, 

та му разказах всичко и описах най-подробно птицата. А 
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той като се хвана за корема, че като почна да се смее, па 

стана после, взе патрондаша и го препаса и пътьом към 

нашия край така ми захортува: 

– Хубава каша сте забъркали вие по селата. Абе 

простак такъв, не си ли чувал какво нещо е зоологията? Не 

знаеш ли коя птица се нарича воден бик? Никакво виде-

ние не си видял, а тая птица, водния бик си видял, тя е, 

която реве като бик и живее по блатата. Дано я намеря 

днеска, че да ти я подаря препарирана за спомен и подиг-

равка. 

Благодарим за подаръка. 

Аз толкоз подробно зоологията не познавам, макар 

че на млади години все в зоологическата се срещах с пър-

вата си любов. Аз и на хорските уста не вярвам, при все че 

понявга и те верни работи говорят. Но едно си знам: втори 

път ни денем, ни нощем при онова блато не ще ида, и това 

е истината. 
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Газгенератор1 
 

На един селянин пояснявали какво е моторна мел-

ница. Той внимателно слушал, кимал одобрително и на-

край отсякъл: 

– Ясно. Всичко разбирам. Само едно не: къде минава 

водата? 

Почнали наново. Казали му, че мелницата работи с 

мотор, а не с вода. Моторът се кара с нафта и тъй нататък. 

Човекът поглъщал жадно всяка дума, а когато свършили, 

той се почесал по главата и мъдро изрекъл: 

 – Тъй, тъй… Само не мога още да схвана къде мина-

ва водата… 

И аз като него с тия пусти газгенератори! 

Звучно име. Чудо на техниката. Но отгде почва газът 

и отгде генераторът – и след безкрайните обяснения на 

моите приятели шофьорите, пак не мога да ви кажа! 

Доживяхме времена, в които възприемаме всичко 

безропотно. Нека възприемем и газгенераторите като не-

що най-естествено и се опитаме да ги използваме. 

Наложи ми се да пътувам служебно с кола с газгене-

ратор из селата заедно с неколцина приятели. Събрахме се 

къмто осем часа сутринта пред гаража. Колата се мъдри 

там. Всичко е в пълен ред. На задника на колата стърчи 

такава една печка – нито пернишка, нито кюмбе. Раз-

глеждаме с интерес тая последна дума на цивилизацията, 

разменяме си умни думи и предсказания, а по едно време 

изпод колата се измъква мъж, цял потънал в дървени въг-

лища. 

– Хей, драги! – мъмря го аз. – Не се завирай дето не 

ти е работа! Ще изпоцапаш колата! Като знаеш какво зна-

                                                           
1 Текстът е публикуван във в. „Щурец“, год. XI, 1943, бр. 548, с. 4. 
Подпис: Матвей Вълев. – Б. ред. 
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чи днес дреха, я си помисли що те чака, ако заради тебе си 

изцапаме костюмите! Дръпни се настрана и не се докосвай 

до машината! 

Той ме гледа изпод око, па без да каже ни дума, оти-

ва зад колата и почва да пълни печката с въглища. 

Той е шофьорът. 

– Извинявай… – придобрявам се тогаз. – Не знаех, 

че си шофьорът. Газ донесе ли? Генераторът здрав ли е? 

Да не му са се пукнали гумите? Намазан ли е с масло? 

Той не ми обръща внимание. 

Като напълни печката с въглища, той слага отдолу 

лопата огън, прикляка и почва да духа. Ние се споглежда-

ме и един след друг се нанизваме при бай Станчо Почив-

ката. Зер на чашка коняк утринен по-лесно се дочаква да 

изтече времето. По обед се връщаме наново в гаража. Шо-

фьорът е отворил сега капака на мотора. Пали с клечки 

кибрит някакво устие на тръба, а из нея духа и клечките 

гаснат. 

– Има течение… – намесвам се наново аз. – Навярно 

задната дупка е отворена и става течение! 

– Няма газ! – отсича шофьорът. 

– Ами има ли генератор? 

Обикаляме наоколо, зяпаме печката и скарата под 

нея, мечтаем си за времената, когато ходехме с коли ката 

вечер по ханчетата и вечеряхме с кебапчета, а наоколо сега 

смърди на газ ли, на генератор ли – не зная на какво 

смърди, но съвсем не на кебапчета. Шофьорът наново па-

ли клечки. По едно време той самодоволно прибира кути-

ята с кибрита, пуска мотора, той почва да бучи, колата се 

тресе, клати се. Ха да тръгне, ха няма да тръгне – и ние 

чакаме, но вече е обяд и след кратко съвещание отиваме в 

близкия ресторант. Тъкмо обаче заръчваме по шеста бира 

на човек, къмто два часа, колата дава сигнал и прекъсва 

чакането. Заемаме местата си. Последва тръгването. Сти-
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гаме първото село. Там нямаме никаква работа. Но пред 

кръчмата „За тръгване не мисли“ колата спира. 

– Ще загася за малко печката… – загрижен съобща-

ва шофьорът. 

Кимаме с глава, ужким разбираме защо трябва да я 

загаси. 

– Инак огънят ще пробие и не можем да продъл-

жим. 

Не ни е ясно какво ще пробие огънят, но затова ни е 

ясно, че в кръчмата виното е хубаво и яйцата варените са 

сладки. До четири часа добре прекарахме. Към тоя час, 

значи, навън се разнася бучене и трещене, ние си проби-

ваме път през навалицата зяпачи и сме готови да тръгва-

ме. 

– Господа, да бързаме и да не се бавим, че ще свър-

шат въглищата и ще останем насред път! – заплашва ни 

шофьорът. 

Стигаме във второто село. Трябва да завием към до-

ма на нашия човек, но на площада, пред кръчмата, която 

тоя път се нарича „Порт Артур“, трябва да спрем. Мръква 

се. Шофьорът върши някакви тайнства около печката и 

мотора, по-късно иде при нас и замислено клати глава: 

– Огънят пробил. Сега трябва да чакаме да угасне 

печката, инак въглищата ще се овъглят и няма да дават 

газ. Търпение – по-късно наново ще запалим. 

И в третото село газът намалява тъкмо пред кръчма-

та. Тук обаче не успяваме да седнем. Пристига нашият чо-

век, размахва ръце, развиква се: 

– Къде се губите бе? От сутринта ви чакам. Шаран 

съм приготвил, кокошка съм сварил, прясна пита съм оме-

сил! Хайде у дома, че и виното може да се вкисне в дама-

джаните! 

Ето ти чудо: изведнъж се оказва, че нито огънят е 

пробил, нито газът се е свършил, и генераторът не духа 

(нека забележа, че и до днес не зная кое е генератор и за 



187 

 

какво служи) – всичко, с една дума, е в ред и колата върви 

като с бензин. Хапваме там, но бързаме и от кокошката се 

отказваме. Сега обаче шофьорът наново се намесва: 

– Печката още не се е разпалила. 

Когато изяждаме кокошката, той проверява наново: 

– Още няма газ. 

Когато има и газ – това самите ние установяваме с 

палене на клечки – той сяда на масата, налива си вино и 

обръща чашата: 

– Бензинът се свърши. 

Настръхваме: 

– Но нали пътуваме не с бензин, а с газгенератор? 

– Да, но за да потеглим, ми трябва малко бензин, 

после обръщам на газ. 

Щом е тъй, връщаме се наново вътре, та изяждаме и 

по шест яйца, изпиваме още една дамаджана, па се накан-

дилкваме и с песни излизаме на двора. Тук шофьорът ни 

кара да бутаме колата, за да се разиграели буталата, после 

ни кара да вдигнем задницата на колата, за да дойдел бен-

зинът напред и да хванел моторът. И тъй нататък, а после 

става късна нощ и колата все още не може да тръгне, та 

пак се връщаме в къщата и тъй нататък. 

Когато потегляме, картината е действително газге-

нераторна: натъпкани сме, макар и не с дървени въглища, 

а с газове и пàри колкото щеш. Липсват ни само по четири 

колела, че и ние да се превърнем в чудо на техниката и да 

се наречем газгенератори, па макар и едната буква на ед-

ната дума да се напише по-другояче. 
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Тих бял Дунав1 
 

Веднъж по обед пред дунавското село Евдокия спря 

влекач с пет шлепа. Това беше извънредно събитие. Никой 

не знаеше защо малката флотилия спря, какво тя ще това-

ри или разтоваря. И преди да минат няколко минути, по 

пътя през фунията слязоха селяни. Не какви да е селяни, а 

все прословути евдокийци: Душко и Начо цигуларите, 

Динчо Германеца, Атанас Рибаря и Петко Гъмзата. Те се 

наредиха на брега и зачакаха. По едно време се раздвижи-

ха, тръгнаха един след друг към последния шлеп. От борда 

му ги гледаше моряк. 

– Добър ден! – поздравиха зяпачите. 

– Хей! – викна унгарецът Петер, че той беше моря-

кът. – Хей, има вино? 

Евдокийските мъже се спогледаха и се ухилиха; в 

Евдокия, да речем, няма газ, но вино… 

– Има, има! Ела насам де! – повикаха го те. 

Петер скочи във вързаната към шлепа лодка. Ръку-

ваха се официално. Огледаха се. Петер имаше чудесно аст-

раханено калпаче. Доразбраха се с жестове и откъслечни 

изречения. После всички тръгнаха към селото. Пътьом 

Душко и Начо отскочиха вкъщи и грабнаха цигулките. На-

сядаха в кръчмата. Виното се изправи между тях във вид 

на няколко оканици. Докато Петер го опитваше и цъкаше 

самодоволно с език, двамата цигулари настроиха цигулки-

те. Засвириха. Петер запя. И всичко тръгна по междуна-

родно установения ред. 

Петер е моряк славен. Пътува той сега по Дунава, но 

бяха години, когато скиташе по далечни морета и океани, 

любеше в незнайни пристанища бели, жълти и черни же-

                                                           
1 Текстът е публикуван във в. „Щурец“, год. XI, 1943, бр. 535, с. 4. 
Подпис: Матвей Вълев. 
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ни, пееше песни на всякакви езици, пиеше американско 

уиски и бразилска кашаса, и италианско вино, и германска 

бира, беше най-щастливият човек. Пълнят се очите му със 

спомени и той блъска с юмрук по масата и вика: 

– Душко, чака! Петер пееш! 

И пее… 

 А Душко и Начо цигуларите слушат, но само докато 

разберат на коя корда да хванат акомпанимента. По едно 

време Начо се понавежда към другаря си и шепне: 

– Душко, карай на средната… 

Двамата евдокийски цигулари майсторски пригла-

сят. Според песните на Петер те карат или на средната и 

ребака, или на сърмата и тънката. Веселба, с други думи, 

безкрайна и музикална. Но от тая работа на Душко най 

допада едно: астраханеното калпаче на моряка. С разтре-

перана от вълнение ръка го взема той от горещата унгарс-

ка глава и полека го нагласява на чутурата си. Става му 

топличко, уютно. Вдига цигулката, свири още по-унесено. 

Веселбата продължава. Ето че Душко и Начо стават един 

до друг, засвирват и почват да ситнят. А Петер гледа и ми-

га. Че такава ситна игра, в която свирците сами си свирят 

и сами си играят, той не е виждал дори и на село в унгарс-

ката пуста. 

Петко Рибаря се обляга на моряшкото рамо и шеп-

не: 

– Унгарски, има газ? Петрол има? 

– Петрол много, много. 

– Унгарски, аз дам мас и кокошка, ти дадеш газ, 

петрол? 

Намесва се Динчо. Той е бил на работа в Германия и 

владее чуждестранни езици. Затова сега обяснява: 

– Гебен шмалца и хуне, неймен петрол. 

– Шмалц добро, хун гут! Плаща вино – слънце до- 

лу – дава петрол… – отсича Петер. 
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Вярната дружина се разбира, кими със знаци, кими с 

откъслечни изречения. Пък разбират си се и така, че на 

пиячка какво има много-много да се разговарят! Евдокий-

ците плащат сметката. Унгарецът Петер – той е все още 

гологлав, че е забравил калпачето си на главата на Душ- 

ко – се прибира вечерта в шлепа. Приятелите се пръскат. 

Вече е нощ, тъмна като английско робство. Селото Евдо-

кия спи. Отваря се една врата. Човек излиза на пътя. Тръг-

ва, позапира пред съседска вратня. Подсвирква. Стават 

двама. После трима, събират се петима. Тръгват надолу по 

фунията. Стъпките им са преплетени с шум от празни те-

некии. В ръцете им пърпорят птици. Дружината стига на 

брега. Съвсем наблизо в нощта се тъмнеят шлеповете. 

– Динчо, свирни да те чуе… 

– Мълчете, да не ни чуят граничарите. Чакайте… 

Динчо улавя гъската за корема, притиска я. Тя пър-

па и издава кресливи звуци. 

– Па… па… па… 

От фунията слизат още неколцина с празни тенекии 

и пълни торби. На шлепа се забелязва движение. Но в тоя 

миг на върховна напрегнатост съвсем наблизо около на-

шите приятели светват войнишки ножове, тих глас коман-

два: 

– Стой! Никой да не се опитва да бяга! 

Из нощта израстват зашинелените фигури на ня-

колкото момчета от граничния пост, будните им очи се 

взират в дружината, подофицерът шепне: 

– Никакъв шум! Елате след мен! Лягайте в тая баб-

ка! 

Героите лягат безмълвно в трапчината. Един остава 

при тях да ги пази, другите се връщат тихо към пътя. 

Пристигат от селото един след друг евдокийските 

кандидати за чуждестранна газ. Помъкнали са те погачи и 

сирене, масчица и брашънце, масълце и жива стока – кой 

каквото можал да събере из къщи, го повлякъл към шле-



191 

 

повете. Всеки носи и празна тенекия, а някои по две, че 

една им е малко. Шушука се името на унгарския моряк 

Петер, носи се от уста на уста, добива в тъмната нощ тайн-

ствена слава. Идат, идат, стигат брега. Едни подсвиркват, 

други думкат тихо тенекиите, някои размахват бели гъски, 

та дано се яви славният унгарец. Но вместо него в безмъл-

вната нощ се явяват войнишките ножове, подофицерът все 

тъй внимателно командва: 

– Всички след мен! Лягайте в тая бабка и никакъв 

шум! 

Къмто полунощ граничарите подкарват тридесет и 

двама души, строени в редици по четирима. 

Душко шепне на Динчо: 

– Слушай, както е тъмно, ако хукнем да бягаме… 

Динчо съветва Душко: 

– Не искам да стана дезертьор – не напускам строя. 

Дръж в такт и чакай да видим какво тепърва има да става. 

Завършва тая дунавска нощ в една от горните стаи 

на евдокийското училище. 

А на утрото, когато шлеповете и влекачът се откот-

виха и тръгнаха, на палубата на най-задния шлеп излезе 

един моряк на име Петер, по народност унгарец. Той дъл-

го гледа към брега, после прекара ръка по голата си глава 

и почна да вика към селото: 

– Душкооо, дай кепе! Душкооо, дай кепе! 

Влекачът отмина с шлеповете. 

Оттогава на всеки две седмици, когато влекачът ми-

не със своите шлепове край чудното село Евдокия, на па-

лубата на един шлеп се явява морякът Петер, гледа с на-

тъжени очи към селото с чудесното вино и славната ком-

пания и напразно надава своя призив: 

– Душко, дай кепе! 

Душко загуби в оная тъмна нощ една празна тене-

кия, една пълна гъска и две кила мас, но спечели чудесно-

то астраханено калпаче. Случва се понякога и той да чуе 
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далечния призив откъм тихия бял Дунав. В такива минути 

той се позакрива в някое затулено място и търпеливо чака 

да отмине флотилията. После сваля калпачето, гледа го и 

си мърмори: 

– Душко, дай кепе… Душко не дава кепе! 
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Довиждане и сбогом1 
 

Тя историята – как жителят на нашето село Стан 

Стануцов загуби единия си вол – е дълга и широка, но не-

ка я почнем от оня ден, в който новият ни познайник си 

купи от градския говежди пазар една биволица. Не е тук 

мястото да ви разправям какви душевни вълнения пред-

шестваха запечатания с ръкостискане пазарлък, отгде 

Стан взе пари назаем и как поведе говедото за юлара, та 

нека минем направо към дълбоките размишления, в които 

той пътьом изпадна. 

– Ще ми работи биволичката заедно с вола. Отнача-

ло ще върви трудно. Но като свикнат – и Стан Стануцов се 

извръщаше и оглеждаше говедото, – и моите работи ще се 

оправят. Каквато е здрава и дебела, тая бабанка ще влачи 

не само колата и плуга, ами и вола заедно с тях. Па ще 

дойде време, ще ми роди приплод. И тогаз ще запея на 

друг глас… – Стан Стануцов самодоволно цъкаше с език. – 

Издой си, Стануйчо, млекцето, направи си масълцето. 

Прерами си дисагите, хвани пътя за града. Никакъв пазар. 

Направо при началника, при директора, при доктора. До-

бър ден, заповядайте, довиждане и сбогом. Транк, транк, 

на ръка… И кой като мен! Мине не мине годинката, биво-

личката ще ми върне цената, а и млада стока ще ми даде, и 

печалби ще почне да ми трупа, та да купя на нея другар, а 

на вола компаньон – и довиждане тогаз грижи и сбогом 

завинаги. 

Никой в нашето село не чува биволици. Лежи то на 

самия Дунав. Когато реката набъбне и се покатери по ви-

сокия бряг, тя мие, тъй да се рече, краката на селските 

дворища. Не е селото ни бедно като Цар Борисово и зати-

                                                           
1 Текстът е публикуван във в. „Щурец“, год. XI, 1943, бр. 538, с. 4. 
Подпис: Матвей Вълев. – Б. ред. 
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кано като него сред комарови блата. А е угледно, спретна-

то, богат край, земен рай, и комари нямаме. И как е могло 

тъй да се наредят работите, че онуй нищо и никакво гнез-

до Цар Борисово да чува толкова биволици, а ние… 

Пристигна Стан Стануцов у дома си по икиндия2. 

Настани биволицата в обора. Приготви ѝ ярма, очеса я ця-

лата с чесалото, накрай я тупна три пъти по тежката зад-

ница, от любов и приятелство. А онова ми ти мирно и бла-

городно животно само поизвърна глава, загледа новия си 

стопанин с големите тъмни очи, облиза после влажната си 

муцуна и трепна от удоволствие. Кожата му се лъсна в 

топлата мрачина. Запрежѝвя то и щастието се възцари в 

новия му дом. 

Това беше примерно вчера. 

Днес пък като грейна едно слънце, че като плъзна по 

земята на вълни на вълни, сякаш се върнаха безкупонните 

времена, безнарядните дни. И Дунавът сребърнобял, тих 

като чиновническа съвест, съблазнителен като влахкиня 

бекярка. Изправи се Стан Стануцов насред двора, загледа 

се в голямата река. Стигна погледът му чак до отсрещния 

бряг, а той пясъчен и равен, равен. Изпълни се душата на 

селянина с радост. Свърна той в обора, отвърза биволица-

та, поведе я към реката надолу през фунията. 

Знае той, че биволите обичат водата – ех, каква вода 

ще покаже той на дебелата мадама! 

Стигнаха долу. 

Понаведе се животното и кусна от Дунава. Вдигна 

глава, навири добродушно широката си плоска муцуна, 

загледа се и то като своя господар далече, далече отвъд. 

Нагази малко по-навътре. Пак се наведе. Потопи повечко 

муцуната си във водата. Потегли още малко навътре. Стан 

дръпна юлара назад. Биволицата дръпна юлара напред. 

Стан намокри цървулите и си рече: „Какво ще се дърпам 

                                                           
2 Следобед (тур.) – Б. ред. 
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сега с добичето! Ще го оставя. Нека си влезе до колене на-

вътре. Нашата служба не е на час я, няма какво да бърза-

ме. Ще си оплакне корема и пак ще си излезе“. 

И той пусна юлара, тупна ласкаво биволицата по 

лъскавия черен гръб, изправи се на брега, зачака. 

Биволицата не тръгна веднага навътре. Тя вдигна 

глава, отправи взора си в безкрая, после почна да поема 

въздух на дълги, силни вдишвания. Пред очите на Стана 

се случи чудо: биволицата почна да се надува. С всяко ново 

вдишване коремището ѝ растеше. За няколко минути само 

то се преобрази в огромен мех. Едва тогава животното 

почна да пристъпя навътре. Като стигна на по-дълбокото и 

водата запъпря по ребрата му, то се извърна във фланг 

към течението, полека легна във водата на една страна, 

отлепи крака от дъното. Водата това и чакаше. Тя пое би-

волицата като грамадна гумена топка – и над водата оста-

наха само муцуната, рогата и част от гърба. 

Биволицата плува. 

Стан доволно наблюдава своята стока. Досега той не 

е чувал биволица. Прави му безкрайно удоволствие да 

гледа с каква леснота едрото говедо се впуска на плуване. 

Съща подводница, черна рогата подводница. Съща при-

казка, чудесна детска приказка. 

Но… 

Но наскоро приказката почва да става все по-малко 

чудесна. 

Дунавът е широк, много широк и отсрещният бряг е 

тъй далече, но биволицата си плува все по-нататък и по-

нататък, а водата е тъй тиха и топличка, тя сама носи тъм-

ното животно навътре и надолу, докато главата с рогата 

почва да дребнее, а главата на селянина Стан Стануцов 

почва да се надува и да едрее. 

Очите му едва долавят далечна черна точка, рогата 

вече не се различават. Селянинът се напряга, очите му са 

големи като стъкло на бинокъл, дано не изгуби стоката си. 
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Той бавно, крачка по крачка пристъпя надолу по брега все 

наравно с биволицата. Тя минава бързея, тя все още си 

плува и плува, тя все още не се връща, а Стан Стануцов… 

Сега той вижда как отсреща, на румънския бряг, в 

безкрайното пясъчно поле изниква мъничък човечец. Той 

иде отнейде, отива нанякъде. Но той съзира сякаш нещо в 

реката, иде към брега. Спира. Не гледа ли сега във водата? 

Какво чака там? 

Стан Стануцов вижда сега как отвъд, незнайно дале-

че отвъд се измъква от водата биволицата, как човекът 

отива към нея и я пресреща. За малко човекът и биволи-

цата се сливат в едно петно. После човекът тръгва направо 

навътре през пясъчната равнина, но не е вече сам, защото 

на малко отстояние след него – колкото един юлар – се 

движи биволицата. 

Така изчезват двете далечни същества в отсрещната 

равнина, без сбогом и довиждане. 

Дълго стои Стан Стануцов на брега, с поглед, устре-

мен нататък. Гледа, гледа, па сваля калпака и почва да се 

чеше през косата, а тя съвсем мокра от пот. Бавно се из-

връща и с клюмнала глава си тръгва за вкъщи. 

Проумя той защо в Цар Борисово и по неговите бла-

та има биволици и защо в нашето село никой не чува та-

къв вид говеда. 
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Намереното право1 
 

По кокошките съм едностранно осведомен. Зная, че 

когато са младички, те са най-вкусни. Днес обаче ще се 

занимаем с една стара тлъста кокошка от тъй наречените 

черни шуменски. Живееше тая скъпоценна мадама в 

дворното царство на бай Продана. Живееше гордо и само-

доволно. Минаваше при петлите за първа красавица. Но-

сеше яйца ката ден. За председателското място в многопи-

лешкото дружество мечтаеше. Докато една вечер не се за-

върна в апартамента си на най-горния прът в курника. 

– Кърр… кърр… – въртя се до тъмно Продан, но на-

празно. Прекара неспокойният стопанин лоша нощ, стана 

на ранина. Претърси всъде и обиколи съседските курници. 

Подозренията му се оправдаха: откри своята красавица 

вързана за крака в курника на вдовицата Босилка. 

– Грешка е станало, Босилке… – начумери се Про-

дан. – Намъкнала се моя кокошка при твоите. Я ела, че я 

напъди да се върне у дома. 

Вдовицата отвори уста, та чак златните ѝ кътници се 

видяха: 

– Каква твоя кокошка в моя курник бе, Продане? Ти 

луд ли си да ми изказваш съмнения? Какво зло съм ти 

сторила, че ме обиждаш? 

– Слушай, съседке – предложи сдържано Продан. – 

Има леснина да намерим правото. Пусни кокошката от 

курника, тя сама ще покаже чия е. 

– Боже, Продане! Как не те е срам! Аз, честна вдови-

ца, всяка неделя в черква свещи паля, кандилото ми не 

гасне, на мъж път не пресичам, аз сега панаир ли да правя 

за срам пред хората! 

                                                           
1 Текстът е публикуван във в. „Щурец“, год. XI, 1943, бр. 555, с. 4. 
Подпис: Матвей Вълев. – Б. ред. 
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Тръгна тогава Продан да дири другаде правото си. А 

то, нека си признаем, трудно се намира. 

Отива Продан при главния учител. Разказва му кое 

как е, моли го да иде и да се застъпи за кокошката. Нали е 

човек образован, сам ще види и ще отсъди чия е. 

Само оня, който познава даскалския живот, само той 

може да влезе в положението на селския главен учител. Та 

нали тъкмо тая вдовица има момче от четвърто отделение, 

та нали тъкмо нейното момче през ден-два принася за 

учителите яйчица и сиренце, плодове и брашънце? Удобно 

ли е да се дърля с жената, пък и сторила ли му е тя зло? 

– То туй не е дребна работа, Продане, то е сложно 

правило с много неизвестни. Ти се отнеси към властта. Тя 

знае закона, а мене ме питай само по учението. 

Няма що, запътва се Продан при Филчо пазванта. 

Обяснява му работата, а Филчо го изслушва, облегнат на 

тоягата. 

Да си днеска селски пазвант, то лесно ли е! Един те 

дърпа за едно, друг за друго, а умът ти не стига да разли-

чиш при всеки спор кое е законно и кое не. И тъкмо сега, 

след жътва, когато всяка къща ще отделя натура за паз-

вантите, сега ли е време за такива работи! 

– Тъй, тъй… Ти, Продане, заявление ще направиш. 

Ще му лепнеш марка. Ще го дадеш на наместника – лично 

и доверително. Каквото той ми заповяда, това ще изпълня. 

А иначе – немой, братко, не съм кметски наместник, не 

съм и съдия, остави ме да си гледам службата. 

Кметският наместник отишъл в града. Запътва се 

Продан в централната община. Написва му писарката за-

явление, лепва и гербова марка. А и централният кмет е в 

града. Влиза Продан при секретаря. Показва му заявлени-

ето, разказва му историята, моли: 

– Ела с мене бе, господин секретар. Ще пуснеш ко-

кошката и всичко самò ще се нареди. 
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Секретарят на общината е заровен в статистики. 

Пише дълги графи на чертани листове, нанася числа, съ-

бира ги, а сборовете не излизат. Поти се, пие вода, прозява 

се, пак събира, а на всичко отгоре го е хванал един аритме-

тически мързел, че не му се и говори: 

– Я поглеж тия списъци по градушките… застрахов-

ките… 

– Най-добрата ми кокошка, господин секретар. 

– Това мен чака. Кокошката ум няма, тук ум трябва. 

Ако тръгна по селата, кой ще събира статистиките? Кой, а? 

На следния ден, когато кметът следобед се връща от 

града, Продан влиза, казва „добър ден“, върти заявление-

то, разказва и завършва: 

– Помогни ми, господин кмете, да намеря правото. 

Ще отвържем кокошката и тя ще си дойде в моя двор. Яс-

но като бял ден. Господин… 

Кметът е юрист. Не му е провървяло в адвокатство-

то, затова е тук. Кметът казва авторитетно: 

– Повдигаш обвинение в кражба? 

– Нищо не повдигам – ако я отвържат, тя ще си дой-

де сама. 

– Именно: обвинение в кражба. Дай заявлението. 

Ще тръгне по каналния ред. Дознание. Следствие. Съд. 

Присъда. Законът е закон. Макар и кмет, аз почитам зако-

на. Почитам и зачитам. Дали е кокошка, или камилска 

птица, все едно: каналния ред. 

Бай Продан не спи и тая нощ. Рано впряга, заминава 

за града. Къде да иде? В съда. Върти се пред вратите на 

съдиите, не смее да влезе. Слиза на улицата. По плочника 

иде един старши стражар. 

– Извинявай, господин старши – спира го Продан. – 

Най-добрата ми кокошка е, по-лани ми я даде агрономът 

за домазлък. А съседката Босилка оня ден я прибрала в 

своя курник, вързала я за крака. Ходя насам, ходя нататък, 

правото не мога да намеря. Каруцата е моя, кобилата тег-
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ли. Ела с мене на село. Само ще отвориш вратата на кур-

ника, ще пуснеш гадината. Тя сама ще отсъди кой е прав. 

Ще ми гостуваш, няма да останеш гладен. По обед ще си 

бъдеш пак тук. 

– Във вашата община нямате ли си полиция? 

– Имахме, ама е сега в новите земи нашият полицай. 

Старшията е селянин. Съчувствено клати глава, цъка 

с език: 

– Граблива сврака ще да е тая вдовица, а? Ще я оп-

равя аз нея! Ти върви в околийското. Подай заявление. 

Като се съберат няколко преписки за вашето село, ще 

пристигна там. Вдовицата ще си пати, помни ми думата. 

Скъпо ще ѝ излезе кокошката. Тя съдена ли е? 

– Най-добрата ми квачка е, сега щях пак да я садя. 

– Вдовицата съдена ли е? 

– Взела я мътната, нея Божият съд ще я съди! 

– В краен случай може и условно да получи. Аз най-

много в две недели ще дойда. 

Бай Продан наново остава сам. 

Тъй проста му се струваше работата, а сега, какво да 

прави сега? Съвети, заявления, закони, дознания, съди-

лища – и всичко това заради една кокошка, която сама ще 

се върне при своя стопанин. Къде да дири своето право? 

Нали все с прокурора заплашват нередните хора – защо 

наистина да не иде при прокурора? 

– Какво има? – пита го той. 

– Тя е дълга и широка… – поема дъх Продан и раз-

казва болката си. – Толкова лесно е, господин прокурор, 

трябва само да се отвърже, а то… 

Прокурорът е млад човек. Той барабани по масата. 

Той се взира в Продана. Добрина и безнадеждност, кро-

тост и молба са изразени в набръчканото селяшко лице. 

– Тъй, тъй… – казва той и прелистя тефтерчето си. – 

Днес е четвъртък. Случайно имам в събота дело във ваша-
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та община. Ти ще ме чакаш пред общината, ще прескочим 

с каруцата до тебе. Аз ще уредя всичко. Хайде, сбогом! 

Бай Продан е най-щастливият човек. 

В събота той взема прокурора от общината, отвозва 

го в своето село, спира право пред къщата на вдовицата. 

Историята се е разнесла вредом – жени се трупат по врат-

ните, мъже по кръстовищата. Босилка посреща големия 

гост със страх и тревога, почва да се кълне и кръсти. Про-

курорът отива право към курника. Кокошката е все там, 

вързана за единия крак. В двора прииждат съседите. Про-

курорът я оглежда. 

– Отвържи тая кокошка! – заповядва той. 

Вдовицата сумти, намъква се в курника, отвързва 

кокошката. 

– Изнес я от курника! 

Дворът заглъхва в очакване. 

Черната шуменска кокошка е като смахната. Върти 

се, подскача, влачи единия крак. Пърпа, оправя си перу-

шината. Какво ли ще стане сега? Нищо. Тя намира зрънце, 

клъвва го. Един петел пристъпя към нея. Тя тръгва към 

другите кокошки. 

– Къррр-къррр-къррр… – провиква се от съседния 

двор Проданица. – Къррр-къррр-къррр. 

Кокошката не обръща внимание на подмамните ви-

кове. 

Сега вдовицата отива към курника, подвиква, хвър-

ля вътре шепа трохи. Първа влиза черната шуменска ко-

кошка, тя изпреваря дори и петела. 

Хората мълчат. Прокурорът е навъсен. Обръща се, 

тръгва, качва се в каруцата. Продан върви сведен. Поема 

повода, подръпва го. Кобилата тръгва. 

Когато излизат из селото, прокурорът иска да каже 

няколко строги думи към лъжовния селянин. Извръща се, 

поглежда го. Не казва нищо: очите на Продана са пълни 

със сълзи. 
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Наследство от Америка1 
 

И на тебе, драги читателю, непременно е направило 

впечатление онова, което лани се разгласи по радиото: 

„Починал е в Америка Стаматко Белчинков, роден 

неизвестно где в България. Близките му да се обадят в 

Министерството на външните работи, за да се уреди въп-

росът за наследството“. 

Както аз и ти, тъй и мнозина други в нашата бездо-

ларна родина се позамечтаха за това наследство, а в един 

малък балкански градец обущарят Гошо се върна вечерта 

намусен вкъщи и каза на жена си: 

– Фанко, там нещо по радиото те търсят. Май че брат 

ти в Америка се е поминал. 

– Стаматко починал? – писна жената. – Господи, 

господи! От трийсет години нищичко не съм чула от него, 

а сега ето ти… 

– Търсят наследниците! – додаде намръщено мъ-

жът. 

– Наследниците? – стана жената. – Само аз съм жи-

ва. Аз… Ние сме наследниците. 

И те се загледаха един други. Между тях някаква 

бездничка почна полека да расте и двамата съпрузи бавно 

се отдалечиха един от друг. В очите на жената пламнаха 

незнайни блясъчета, устата ѝ се сви гордо и заповедничес-

ки, стойката ѝ се промени. Заприлича на същинска нас-

ледница на милиони. А мъжът намаля, намаля и стана не-

изказано злобен. 

– Милионерка! – процеди той през зъби. – Милио-

нерка! С тебе и досега не можеше да се говори човешки, че 

езикът ти е по-дълъг от боя, та занапред ли!... 

                                                           
1 Текстът е публикуван във „Вестник на жената“, год. XIX, 1940, бр. 
800, с. 1 – 2. Подпис: Матвей Вълев. – Б. ред. 
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– Ще се разведем! – прекъсна го жена му. – Господ 

чу молбите, разбра мъките ми, погрижи се за мен! 

– Ами децата? 

– Какво се интересуваш от децата? Те са мои. Аз съм 

ги раждала, аз съм ги гледала. Ще си ги взема. Ще ги дам в 

чуждо училище, ще ги изуча за министри, а не за дрипави 

обущари като баща им. 

– Децата ще останат тук! – тропна мъжът. – Вземи 

си милионите и се махай! Накупи си кожи, ботуши, бояди-

сай си косата, вапцай си устата и очите и върви гдето щеш. 

Децата ще станат честни хора, няма да мръднат оттук. 

– Заминавам за София – отговори жената. – И вече 

няма да се върна. Ще пратя адвокати да вземат децата. Ти 

няма да ги спираш, зер инак пари с шепи ще пръсна, ама в 

затвора ще те вкарам. Мен измъчи, сега и на тях ли мира 

няма да дадеш? 

И тя замина. 

Върна се след четири дни. 

Посрещнаха я триумфално. 

Произнесоха се повече от двадесет речи. 

Кметът обяви, че се надява голямата благодетелка 

Стефанка Гошева да подари сума, с която да се създаде 

градска градинка, украсена с бюста на тая велика българ-

ка. Запасните подофицери изказаха надежда, че вече ще 

осъществят мечтата си – ще въздигнат паметник за падна-

лите си другари. От името на женското дружество кмети-

цата напомни на Фанкото, че отдавна се готвят да почнат 

заседания за изплитане на войнишки пуловери, но прежда 

едва сега ще може да се набави. Юнаците обещаха подаре-

ното от нея място за игрище да носи името ѝ. Червеният 

кръст изтъкна, че всичко вече има, само палатки не могъл 

да си набави. Дружеството за защита на животните раз-

гърна нашироко идеята за създаване на първия български 
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азил2 за стари кучета, котки, магарета, коне и други крот-

ки труженици из областта на зоологията. Пострадалите от 

войните изразиха радостта си, че най-после ще си постро-

ят будки, в които да не духа. Вдовишкият клуб съобщи ре-

шението си да открие с помощта на своята членка милио-

нерка институт за разхубавяване и създаване на връзки. 

Една учителка описа с възхитено слово ползата от детски-

те градини. Съпругата на пощенския началник помоли 

великата наследница на нечетни богатства да помисли за 

няколко летни стипендии и пътни билети до варненския 

плаж за сдружението на нещастните момински души. А 

началникът на пожарната команда, след като за късо вре-

ме ангажира вниманието на множеството с маневра на 

пожарната команда, заяви, че бъдещето ще благодари на 

оня, който би създал местен пожарогасителен моторизи-

ран парк. 

Фанка тръгна за града. 

Отпред вървеше кметът. От кавалерска доблест той 

носеше куфара ѝ. Следваха кметицата под ръка с наслед-

ницата и дългата върволица знаменосци и официални ли-

ца. Децата от училищата, наредени от двете страни на 

улицата, викаха нескончаемо „ура“. Градските жени се бя-

ха струпали по ъглите и плачеха от завист. Мъжкото насе-

ление си подсукваше в тъмни надежди мустаките. 

Спряха пред къщата. 

Вратата беше заключена. 

Когато почукаха за трети път, от срещната кръчма 

излезе обущарят Гошо, размаха ключа и се развика в нас-

тъпилата гробна тишина: 

– Няма да я пусна вкъщи! Да се маха тая милионер-

ка! 

Фанка отиде при него и му каза тихо: 

– Гошко, мъжо, не ставай такъв. 

                                                           
2 Приют (гр.). – Б. ред. 
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– Не ща аз доларски принцеси! Махай се в Америка! 

– Гошко, миличък, имам да ти кажа нещо. Ела на 

себе си. Отрезней. Работата е съвсем друга. 

Накрай Гошо сключи временно примирие. Те мина-

ха през тълпата и се прибраха в къщата си. Фанка извади 

едно голямо писмо с много печати, гербове и висулки, по-

каза го на мъжа си и заразказва: 

– Писмото е американско. Но хората ми го прочето-

ха. От адвокатина е, там, от Америка. Той пише, че бате 

Стаматко бил от три години вдовец. Оставил сега едно 

момченце, сам-само, сираченце, казвало се Джими. В за-

вещанието бате пишел да намерят наследниците и да ги 

помолят да се грижат за момченцето. Адвокатинът пише 

още, че парите, дето останали, стигали тъкмо за пътя от 

Америка до България. Това е всичко. Никакви милиони, 

никакви дворци. 

Помълчаха. После мъжът запита: 

– А ти? Ти какво? 

– Аз… Аз мислих, мислих, пък рекох на хората да 

пишат на адвокатина да прати детето. 

И Фанка сведе очи. 

– Хм!... – заклати глава след дълго мълчание Гошо 

обущарят. – Ти… таквоз… добре си направила. Какво ще 

прави клетото в таз пуста Америка! 

– Там имало едно дружество, щели да наредят всич-

ко, щото Джими да пристигне тука. Телеграма щели да ни 

бият за деня и часа. 

 

*      *      * 

 

Международното пътническо бюро пое от ръцете на 

американския адвокат малкия Джими, закачи му на гър-

дите една табличка и го пусна в път. По пристанища и га-

ри агентите на бюрото го намираха по табличката, улавяха 

го за ръка, грижеха се за него, препращаха го все насам и 



206 

  

насам, все към юг, докато един ден малкият Джими слезе 

на софийската гара. И тук го намери агентът на дружест-

вото, улови го за ръка и го доведе при Гошо и Фанка, кои-

то, пременени и пристегнати, чакаха встрани от навалица-

та. 

– Пристигна точно по разписанието! – заговори 

агентът. – Нашето бюро работи като часовник в междуна-

роден мащаб, нашите кораби не ги ловят ни подводници, 

ни кръстосвачи. Джими, ето леля ти! 

Фанка прегръща и целува наследството си от Амери-

ка, докато търпението на обущаря се свърши и той го из-

дърпа из ръцете ѝ: 

– Хайде, стига си го плюнчила! Време е да тръгваме. 

Това юначе, това бъдещо обущарче трябва да е гладно, пък 

може и да му се спи. 

– Първо ще трябва да обиколим пазара, да накупим 

подаръци и за него, и за другите – заоправя се жената. 

– Подаръци! – изгледа я с безкрайно презрение мъ-

жът. – Подаръци! От тоя по-добър подарък има ли ма, гар-

го? 

После той улови малкия Джими под брадичката, 

щипна го и му заговори на български с чужд акцент: 

– Ку-ку! Ку-ку! Как си бе, американче? 
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Разновидна кал1 
 

Ние, хората, сме странни същества. Само допреди 

три месеца се цупехме и оплаквахме, че няма дъжд и пъ-

тищата са зарити в прах. Сега пък, щом небето ни дари с 

изобилие от дъжд и сняг, и влага, сега пък двойно повече 

се тюхкаме: 

– Ах, каква мъка, ох, каква кал! 

Срещат се по нас доста разновидности от тоя земен 

продукт. 

Тънки дълги струйчици от кал се църкат по хората, 

щом се събере някой дамски клю-клю тим и почне да раз-

чепква махленските събития. Тая кал е рядка, тя бързо 

съхне и лесно се връща от заседанията на друг клю-клю 

тим, или на улицата, или просто през прозорците и през 

стобора. 

Малко по-лепкава е калта, която понякога се плиска 

от вестникарските колони върху някое име. 

Зловонна кал пълни ямите на анонимните доноси, 

подписвани най-често с имена на „доброжелатели“. Имам 

си например цяла колекция, подписани от „габровец“. Да 

би имало уред за изследване на произхода на тоя вид кал, 

навярно би се стигнало до квартирите на кльощави моми, 

на непризнати гении или влюбени старци, които дори и 

новият закон за ергените не би върнал към живота. 

От известно време особен вид нова кал – нека си я 

наречем „лондонска“ – се отпраща на къси вълни къмто 

България. Няколко българи я бъркат срещу добра надни-

ца. Свойството на тая кал е, че пада само върху ония, които 

я хвърлят. 

                                                           
1 Текстът е публикуван във в. „Щурец“, год. X, 1942, бр. 523, с. 4. Под-
пис: Матвей Вълев. – Б. ред. 
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В литературата също често се използва понятието 

„кал“, като в поезия и проза героите биват накарвани да 

„паднат в калта“, когато авторът не знае къде другаде да ги 

отправи. 

Но докато от подобни разновидности на калта сто-

лицата има богат избор, ние в провинцията си страдаме и 

патим от друга, от същинска земна кал. 

Толкова много кал си имаме тъдява, че ако беше тес-

то, бихме могли да храним с погачи целия свят. 

Така лесно се произвежда тя през тия снежни и 

дъждовни дни, че дори да я обявят за стока от първа необ-

ходимост и да я сложат под възбрана, пак не би се свър-

шила. 

Оттук, издалеко, София ни се вижда като блян. По 

улиците вървят хора, които не подбират място за всяка 

своя стъпка. Обущата им чисти и лъснати, та чак къщите 

се отразяват в тях. Стигнат ли до кръстопът, столичани не 

си позапретват като нас крачолите нависоко, а си минават 

направо. На файтоните само гумите са измокрени, на ко-

нете само подковите. И при тая миражна чистота там об-

щината все наново мие улиците, та да светят като джам и 

да отразяват звездите, ако времето не е облачно. 

Така ни се привижда София оттук, особено в пазар-

ните петъчни дни, когато градът ни се задръства от коли и 

хора, заедно с които сякаш пристига и още, и още кал от 

селските пътища. 

Щом се посгъсти и понареже тая тъй гладка улична 

настилка, излизат чистачите, нариват каквото може да се 

нарине на купища, изнасят го с гальотите2. 

Улиците придобиват що-годе приличен вид. Градът 

заприличва на град. Обущата ни наново се поизчистват. 

Лицата просветват. 

Градът си е град. 

                                                           
2 Гальота (фр.) – товарна двуколка с големи колела. – Б. ред. 
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На селската кал той може само да завижда. 

Тръгвам оня ден към село, провирам се как да е по 

канавката на пътя, бавно-бавно напредвам. Ето че иде от-

среща, по другата канавка, познайник. Здрасти, добър ден 

и как си, откъде идеш, къде отиваш и имаш ли кибрит и 

цигари? Имам, заповядай отсам. Търси познайникът брод 

през морето и не смее да мине. Разговаряме си през пътя. 

Изхитря се сега той и било що било на висок глас, па сни-

шава тона и: 

– Да знаеш каква история ще ти разкажа, ай-ай… 

Както ти я кажа, така я напиши – хората ще се пукнат от 

смях. Ама не е за висок глас, та ела отсам да я чуеш. 

Сега пък аз оглеждам морето и спокойно си пуша: 

– Абе история!... Аз такива хубави цигари си имам, 

че като си ги пуша, всякакви истории ми идват на ума. Ако 

искаш да запалиш, ела отсам. 

Не биде. Отмина той надолу, аз нагоре. За историй-

ката обаче наистина съжалявам, че в тия кални дни и ве-

селите истории са малко. 

И това само защото беше денем и всичко се вижда-

ше. Нощно време на село всичко е лесно. Тръгнем посред 

пътя – ако ни е весело, можем и да си подсвиркваме. И 

криво да седим, право да говорим – най-малко се цапа чо-

век от калта, когато нощем гази направо през нея. 

С файтон, разбира се, работата е по-лесна: конете га-

зят до колене, файтонджията псува до небето, пътниците 

гледат безучастно наоколо и разговарят за дните, когато 

пътищата наново ще изсъхнат. 

И вчера подобна история. 

Пътуваме с файтон към едно село, а колелетата за-

тъват до главините, конете също тънат, плашат се, че калта 

не е само разстлана и гладка, а прошарена и от купове 

пръст. Въртим се ние и се чудим отгде е тая земя, а фай-

тонджията кипи: 

– Прости хора, ей! Прости хора, ви казвам. 
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– Защо бе, приятелю? 

– Защото са прости. Е там долу се прави дигата, а 

пръстта я копаят от оня баир. Прости хора, ей! 

– Че що от това, че се прави дигата? 

– Затова са развалили пътя. 

– Как затова? 

– Ами така. Селските коли са на трудова. Всеки 

трябва да изкопае и да прекара с колата пет кубика пръст, 

после е свободен. На баира копаят пръстта, а дигата е на 

един километър оттука. Надзирателят мери какво са изко-

пали. Селянинът го товари и кара. Щом излезе тук на пъ-

тя, отваря малко капаците и пръстта пада по пътя. На во-

ловете олеква. 

– Добре де – викаме ние. – Ами щом като е така, на-

ли там другият надзирател на самата дига няма да приеме 

колата, че иде празна. 

– Не мерят там бе, тука мерят. Мене слушайте. 

Прости хора ей, хубавото шосе развалиха! 

Конете едва влачат файтона. Ние гледаме мълчали-

во тая пръст по пътя, срината на купчини. В тиха възхита 

от тая картинка премисляме кого файтонджията счита за 

повече прост: коларите ли, които гледат да е леко на воло-

вете, или надзирателя, който гледа да му е леко при мере-

нето? 

В тия безгалошни кални дни често си спомням мал-

ка домашна преживелица отпреди доста години. Живеех-

ме тогава в един град на другия край на България. Там 

имаше по-страшна от тукашната кал. Гражданите ходеха с 

галоши, като им приспособяваха нарочни праждови3, за да 

ги връзват за краката си. 

Една вечер в ония далечни дни баща ми се върна по 

тъмно. Избърса се добре на изтривалката и влезе. Ние ста-

                                                           
3 Връзки. – Б. ред. 
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нахме. Той ни поизгледа, самодоволно се наведе, посочи 

към краката си и каза на майка ми: 

– Виж, купих си нови галоши. 

Ние всички погледнахме към новите му галоши. 

Уви, множественото число за тях не бе удачно – на 

краката му имаше само един-единствен галош. Другият бе 

изостанал нейде по пътя, защото… нямаше още праждова. 

На другия ден аз ръководех експедицията по издир-

ването на изгубения галош. Старателно си свърших рабо-

тата. Бащиния галош не намерих, но намерих три други от 

различни номера. 

И сега, приятели драги, се каня да тръгна и да диря 

из калта загубени галоши. Повече мога да разчитам на 

успех, отколкото при комисаря, а без галоши, ей богу, е 

трудно. 
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Дълбока провинция1 
 
 

Вестници… Билети… 
Вестниците ние, провинциалистите, получаваме 

според пристигането на влаковете. „Зора“ и „Утро“ четем 

същия ден през нощта, „Мир“ и „Вечер“ – на другия ден по 

обед. 

Около половин час след пристигането на влака вест-

никопродавецът Мито, висок пъргав мъж, тръгва по рес-

торанти, кафенета, магазини, кантори – вред, гдето има 

хора – и подвиква: 

– Вестници… Билети… 

Че заедно с вестниците той продава и лотарийни 

билети. 

А преди няколко дни тук имахме концерт. Моцарто-

ва вечер. С участието на хор. 

Изправихме се за химна, после седнахме и заслу-

шахме програмата. Те свирят и пеят, а ние викаме „браво“ 

и ръкопляскаме. Настроение, значи, възвишено и благо-

родно. Пък и Моцарт заслужава – че като написал ония ми 

ти ноти, да ги свириш и да им се не насвириш… 

Моят съсед яде семки. Акомпанира, с други думи, на 

оркестъра. Допълва, така да се рече, Моцарта. Позасили се 

Моцарт, позасили се и съседът: „Цък-цък, цък-цък“. Стих-

не Моцарт, стихне и съседът: „Цъъък-цък, цък-цъъък…“. 

Изживява човекът двойно удоволствие: и на музика се 

наслаждава, и изтънко гастрономически се забавлява. 

По-малко слушам Моцарта, повечко съседа. 

                                                           
1 Текстовете са публикувани във в. „Щурец“, год. XI, 1943, бр. 531, 
534, 539; год. XII, 1944, бр. 596. Подпис: Матвей Вълев. – Б. ред. 
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Става тихо. Всичко се изгубва. В салона остава само 

една първа цигулка. Свири хубаво оня синчага – звуците 

сякаш не идват от цигулката, а направо от небето. 

Една врата скръцва. 

Всички слушат унесени. 

И ето че сред небесната Моцартова музика се дочува 

тихичък земен глас, роден в гърлото на нашия Мито: 

– Вестници… „Зора“… „Утро“… „Заря“… Билети от 

новия тираж… 

Диригентът унесено клати палката, гражданите не-

забелязано бъркат в кесиите за левчета и правят знаци на 

вестникопродавеца. 

– Билети… Вестници… 

После Моцарт гръмва и в салона остават наново са-

мо той и моят съсед със своето цъкцъкане. 

 

Няма го 
Обикалях веднъж напразно от кантора в кантора, от 

канцелария в канцелария. Как се беше наредил в него ден 

животът, не знам, но навсякъде ме посрещаха с две думи-

ци: 

– Няма го. 

Седнах да пиша подлистник „Няма го“. Но като оп-

рях до хората и имената им, до учрежденията и службите в 

тях, спрях и се замислих. Няма го наистина човека. Но къ-

де ли е? Ами ако отсъства по някоя работа, която е по-

важна от моята? Ами ако ме емнат засегнатите, че ми 

дръпнат юздите, па и някоя публична анкета наложат, то-

гава къде ще се дявам? 

Ех, драги читателю, нека ти се оплача право на те-  

бе – ама моля те, не се обиждай. Много обидчиви са ста-

нали хората. И не само лично обидчиви, а и служебно, 

особено пък съсловно, че дори и на пол. Ако напишеш не-

що, да речем, за Асан Циганина – явява се цяло сдружение 

на носачи и ти теглят резолюцията. Засегнеш някой 
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бранш чиновници или, да речем, обущарите, бакалите – 

валят и валят протестите. Кажи сега как ще устоиш, ако си 

сам срещу хиляда или десет хиляди? Ухапеш мъжете – из-

карат те хермафродит, продажник, беглец от своите си. 

Закачиш жените – направят те чудовище, без да спомена-

вам анонимните писма до власти и редакции. 

Скъсах фейлетона „Няма го“, обещах си да не зася-

гам никого, реших занапред да пиша в тая форма: 

„Едно същество от неопределен пол, неизвестна въз-

раст, без професия и народност взема рушвети гдето за-

върне“. 

Надеждата ми е, че рушветчиите няма да посмеят да 

си основат организация, иначе току-виж някой ден и те 

подали оплакване! 

 

Етикецията 
Минаха много години, откак за пръв път ме покани-

ха на истински банкет. 

Пред мен наслагаха цяла камара чинии от различен 

вид и големина. От едната ми страна наредиха шест и от 

другата още шест ножа, вилици, лъжици, ножчета, вилич-

ки, лъжички. В най-горната ми чиния туриха някаква зе-

ленина, клонче от непознато за мен растение. Бях сигурен, 

че е нещо като салата. 

Когато почна яденето, аз си заврях от стеснение носа 

в чинията. Изядох най-напред клончето, салатата де. Пос-

ле си взех по малко от всичко, каквото поднасяха. Ядох, 

ядох, а когато почнах да пия и вдигнах очи и се огледах, 

тогава разбрах, че клончето било само за украса и трябва-

ло да го махна от чинията, че всички са употребили двана-

десетте вилици и т.н. и шестте си чинии, а пред мен всич-

ко си стоеше комай непокътнато с по едно изключение. 

Оттогава, щом ме поканят на банкет, винаги гледам 

какво и как ядат другите, винаги върша само онова, което 

и те вършат. Подражавам, с други думи. И дойдоха после 
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времена – почнаха на мен да подражават. Или, по модерен 

език: добих държане, изучих етикецията. 

Най-етикетни са, между нас казано, овцете. Скочи 

ли една в реката, всичките скачат подире ѝ. 

 

Шегаджия 
Среща ме на улицата селянин, познат като шега-

джия. Всяко село си има по неколцина такива екземпляри, 

знае си ги, тачи си ги, прощава им шегите. Та ето го сега и 

моя: 

– Здравей, градски! Как сме? 

– Добре сме. А ти? 

– И аз добре. Само че ако изпуша една цигара от 

твоята кутия, ще ми стане още по-добре. 

Подавам му цигара. Той внимателно я оглежда. 

– Не ти ли харесва? Друга марка ли пушиш? 

– О, не… Аз си имам и сега мои в джоба, ама се 

свършиха. Тръгнах да диря някой затворен дюкян, че да си 

купя други. Право да ти кажа, омръзна ми да пуша чужди, 

та рекох да изпуша една от твоите. А за черпнята, гдето си 

рекъл сега да ми заръчаш, приемам, но само ако не е ра-

кия. Аз си обичам винцето. Пия си само от моята бъчонка, 

която се изпразни, преди още да я напълня. 

 

Господня любезност 
Тръгнал Господ да обиколи земята си и срещнал 

един тарикат. Поразговорили. Познали се. 

– Всичко разбирам, дядо – рекъл тарикатът. – Едно 

само не ми е ясно. Стар човек си, пък как съумяваш да си 

нареждаш работите тъй, че да не се объркваш в тия веч-

ности и в тия милиарди грехове? Как знаеш на всеки човек 

сделките и парите? Само това не ми е ясно. Аз постъпих 

веднъж само чиновник по данъците и за три месеца заба-

тачих сметките с трийсет хиляди фунта, та чак в затвора 

щях да ида, ако нямах вуйчо владика, а ти… 
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– Много лесно! – отвърнал добродушно Дядо Гос-

под. – За мене хиляда години са една минута, милион лева 

са за мене равни на една стотинка. 

– Ех! – въздъхнал тарикатът. – Да би ми рекъл сега: 

„На ти два лева от моите да се почерпиш по случай нашето 

запознаване“, голямо благодеяние би ми строил! 

– Може, защо не! – усмихнал се Дядо Господ. – По-

чакай една небесна минута и ще ти дам два лева в небесна 

валута! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ценител на изкуствата 
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Скитници1 
От Матвей Босяка на Нагеля2 

 

I. 

Току-що дядо Стаменко заигра своята старческа ръ-

ченица под песента на гайдата, когато вратата се отвори с 

блъсък и на прага се изправиха двама пътници. 

– Добър вечер! 

Гайдарят остави гайдата, дядо Стаменко спря играта 

си, всички се обърнаха към вратата. 

Ристю Ънтата и Йорик внушаваха общо недоверие. 

Разликата във фигурите им – Йорик е два пъти по-висок 

от Ънтата – още отдалече привличаше вниманието, а 

скитнишките им костюми, откраднати като че от някой 

герой на средновековна приказка, възбуждаха у всекиго 

съмнение. 

– Добър вечер – отрони през зъби кръчмарят. 

Влезлите оставиха дългите си тояги зад вратата и 

пристъпиха навътре. Пъдарят, който се случи там, стана и 

важно се изтъпани пред тях. 

– Можем ли да знаем каква е вашата професия? 

Йорик и Ънтата се спогледаха. 

– Ние, приятелю, сме… проповедници на словото 

Божие и агитатори против алкохолизма. 

Околните учудено се извърнаха, пийналият поп се 

понадигна от стола си, приближи и недоверчиво запита: 

– Да не сте нещо комунисти? 

                                                           
1 Текстът е публикуван във в. „Българан“, год. VII, 1922, бр. 42, с. 6; 
бр. 43, с. 2. Подпис: Матвей Босяка. – Б. ред. 
2 Нагел Смуглий – един от псевдонимите на Христо Смирненски. 
Матвей Вълев и Смирненски са приятели и сътрудничат на едни и 
същи леви периодични издания в началото на 20-те години на XX 
век. – Б. ред. 



219 

 

– Християни сме, отче. Речи ходим да държим из 

народа. Тъне той в мизерия, из кръчмите гине, пък дълбо-

ка е вярата ни в Господа и от младини решихме да служим 

на истината… 

След половин час селяните се струпаха около Йори-

ка, който разтвори някаква книга и с монотонен глас заче-

те: „Вярвайте в Господа Бога и се опивайте от вяра, а не от 

вина и разни други ракии; не закачайте чуждите жени, не 

посягайте на хорските имоти, не крадете, не лъжете, и ко-

гато изпълните всички тези задължения, идете в църквата, 

прекръстете се: „Господи, извърших длъжностите си“. И 

Господ Бог ще ви благослови…“. 

Ънтата в недоумение гледаше книгата и другаря си: 

това беше „Ингеборг3 , в която досега не знаеше да има 

нито една подобна дума! 

Дълго чете Йорик. Селяните с все по-голяма почит 

се вслушваха. В очите на попа, който беше бежанец от 

Тракия, се откроиха няколко едри тежки сълзи, когато 

вдъхновеният глас на апостола прогърмя: „И чак тогава 

ще настане мир и братство по грешната земя, а братята 

добруджанци и тракийци ще видят свобода!“. 

Пъдарят, превит и сух, с увиснали мустаци, бавно 

поклати глава и пръв наруши настъпилата тишина. 

– Ех, благи думи приказваш, момко! 

– Тракия, Тракия – замислено въздъхна бай Григор, 

който беше ходил татък. – Кога ли ще се освободи Тра-

кия?… 

Попът отрони още няколко сълзи. Хвана за ръка 

Йорика, обърна го точно на запад и тържествено му заяви: 

– Бог ще те награди, сине мой! Ще спите у дома! 

Ънтата извади парцалива носна кърпа и прикривай-

ки смеха си, силно се изсекна. 

                                                           
3 Роман от немския писател Бернхард Келерман (1879 – 1951). – Б. 
ред. 
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– За твой хатър, отче… 

Пред поповото семейство двамата проповедници, 

след като хапнаха както подобава на мъченици Христови, 

развиха своята теория: 

– Не пий алкохол, пари назаем не взимай; ако имаш 

две ризи, дай една на ближния си; не пипай чуждо… 

– За Тракия кажи, синко! 

Йорик държи цяла реч, завършва с патос, а Ънтата 

подчертава: 

– Тракия, отче, един вид вече е наша! 

Попът сияе. С благословия той ги завежда да спят в 

отделна стая, хвърля поглед някак странно към билника с 

ракия в ъгъла, поглежда и тях, па успокоен се прибира и 

заспива блажен сън. 

 

*      *      * 

 

– Жедно ми е, другарю… 

– Ще го загазим… 

Минават пет минути. 

– Жедно ми е, Ънта… 

– Не върши дивотии… 

Минават още пет минути. Всичко наглед е спокойно, 

обаче в тъмнината около билника става нещо странно. Ън-

тата пропълзява към него и го потърсва с ръце, но за своя 

изненада не го намира на прежното му място. Пипа нао-

коло и напипва два крака. 

– Кой е? – заеквайки пита той и си мисли: „Стана тя, 

хвана ме попът!“. 

– Ти ли си, Ънта? – пита с още по-разтреперан глас 

Йорик. – Тихо… 

Те сядат един срещу друг и билникът започва да пее: 

къл-къл, къл-къл… 

Когато пропълзяват обратно към постилките, виж-

дат едновременно нещо в прозореца и се смръзват. 
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– Главата на попа… 

– Не, кокошка спи там… 

Прозорецът едва скръцва, кокошката слабо вика 

„квак“ и всичко наново замира. В другата стая попът се 

гуши до попадията и сънува, че когато алкохолизмът и 

кражбите се премахнат, Тракия ще се освободи… 

На съмване проповедниците потеглят, слабо кла-

тушкайки се, след гореща прощавка с попа. 

– Нà ви, чада мои, този хляб. Яжте и славете името 

Господне! 

– Благодарим, отче. А колкото за Тракия, тя ще се 

освободи! 

– Ще дойде ден, синко. Нали вие, младите, се вразу-

михте… 

След няколко минути те излизат от селото. Из рани-

цата на Йорика се подава някакъв кокоши крак. 

 

II. 

Гората. Лек ветрец играе из върховете на дърветата, 

поклаща едва-едва клонките и отронва сухи, пожълтели 

листа – предвестници на есента. Всред полянката гори 

грамаден огън. Пламъкът му лази из тъмнината, навреме-

ни хвърля сноп жълто-червени лъчи в дълбочината на го-

рата, осветява старо разклонено дърво навътре някъде, 

прибира се и скромно, тихо затрептява по листата. Връх 

два камъка е поставена тенджерката, която обикновено 

виси на някоя от двете раници. 

– Ънта, виж какво прави кокошката. 

Ънтата взима запалена главня и я поднася над 

тенджерката. Той като готвач е твърде груб прозаик и за-

това над водата е утаен дебел слой перушина. 

– Чудесна е! – казва той и разбърква с молива си, 

който е химически и дава особена окраска на „яхнията“. 

Те лакомо се нахвърлят на несварената кокошка и 

бързо я унищожават. 
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– Ънта – казва Йорик, – след материалната, нужна е 

човеку и духовна храна, затова нека ти прочета новия си 

разказ. 

– Аз по-напред да ти прочета стиховете си, по-

късички са… 

Той започва бързо да чете, свършва и гледа Йорика 

в очакване. 

– Ти си гений! 

– Не ми се подигравай… 

– Честна дума, твоят стих е мощен, ти като че си ро-

ден единствено за поет… Знаеш ли, че със сбирката си ще 

смажеш мнозина? Почакай, ще дойде ден да я издадеш – 

като намерим добро плащане и лека работа… Да си проче-

та ли моите дивотии? 

Разказът на Йорик е неимоверно дълъг, но той го 

прочита на един дъх. Когато уморен изговаря последната 

дума, Ънтата развълнуван става и почва да стяга багажа 

си. 

– Ще си ходя! Срам ме е от тебе… Ти си така грама-

ден, силен, а аз, жалкият драскач… Ще си ходя! 

– Чакай бе, Ънта, не се подсмивай. Твоите стихове са 

най-добрите може би в нашата поезия… 

– А, да извиниш! Хамсун, Горки – те са нищо пред 

тебе, твоето име ще се разнесе из цял свят, когато аз… 

– Кои, моите глупости ли? Ънта – с пророчески глас 

заявява Йорик, – не се унижавай! Помни, че си гений, че 

си предвестник на нова школа! Тебе те чака слава, име, 

всички ще ти се кланят, а аз ще си остана все такъв бедняк, 

гонещ по свои пътища щастието… Опомни се, Ънта! 

Ънтата се успокоява, завива се с шинела и заспива 

край огъня. Йорик будува. Заспалият е сложил ръката си 

върху джобчето на жилетката си – там се таи спомен от 
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Лорелай4: малка ножичка, която тя му даде, за да си из-

рязва ноктите… 

 

– Аз ида от далечни страни, прекрасна Лорелай! 

След много бури и премеждия, с крилете на своята любов 

аз хвърча към теб – спокойното пристанище, по-закрито 

дори от марсилското… 

– Не си ли ти французинът Жан? 

– Не, Лорелай. Помниш ли вечерите под брезите, 

където ние се гонихме? Спомни си, единствена, онази тиха 

нощ, когато от твоите устни-трендафил се отрони първият 

листец-целувка. Тогава аз ти подарих „Поемите“ на Едгар 

По… 

– Ти навярно си Хенри? 

– Нима забрави затоплената мебелирана квартира 

на седмия етаж, гдето, седнала върху хазайското канапе, 

ми разправяше приказката за „Влюбения глупец“? Докато 

мнозина поднасяли на неговата любима скъпи дарове, той 

след дълго колебание ѝ подарил една стихотворна сбир-

ка… Лорелай, аз съм Ристю Ънтата… 

– Вие сте толкова много и… 

 

Ънтата изтежко въздъхва, събужда се и протяга ръце 

над огъня. След като се постопля, той изважда ножичката. 

– Сънувах Лорелай. Тя дойде при мене и ми каза: 

„Не ме оставяй сама, без теб не мога!“. И като каза това, тя 

ме целуна… 

Йорик мрачно поглежда своя другар, настроен сан-

тиментално, и маха с ръка. 

– Тя те е забравила вече! 

                                                           
4 Героиня от едноименното стихотворение на Хайне. Така Христо 
Смирненски нарича Пенка Михайлова – първото му младежко лю-
бовно увлечение. – Б. ред. 
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– Е, може и тъй да е, но аз… на сънищата не вяр-

вам… Студено, а? 

Надвесват се над огъня, постоплят се и задрямват. 

Утрото незабелязано открадва тъмното покривало на 

нощта, бързо го събира и отнася някъде. Изток мигом се 

разгаря и обагря леките утринни облаци. Ънтата се раз-

мърдва, скача и треперещ от студ, сънен още, вика и се па-

зи от някого: 

– Не удряй, попе! Че една кокошка ще загине за сво-

бодата на Тракия, не е голяма беда! 

Сепва се и опомнен, събужда Йорик. 

– Ставай… Да видиш – пак сънувах! Като ни подбра-

ха ония селяни! И от всички най-пръв попът. „Уу – вика, – 

удрете ги!“ И удрят, приятелите… „Ама – казвам – ние сме 

добри хора, само от сантименталност…“ Я, поглеж изтока! 

Двамата се зазяпват в зората, Ънтата протяга ръце: 

– О, слънце, кога ще грейнеш и за нас! 

Йорик, облегнат на кривия клонест дъб, взрян в зо-

рата, се възбужда, започва да жестикулира, като че ли го-

вори пред множество слушатели. Гората радостно поема 

силния му глас, хвърля го навътре, прокънтява от него и го 

връща, по-слаб, по-глух… 

– Творецът им даде разум, даде им ръка, за да пове-

дат света по нови пътища. Виж, Ънта, погледни колко без-

крайно е нашето царство. Творецът тем го даде, за да жи-

веят в него, даде им той свобода, даде им мир – те се око-

ваха един други. Изпортиха живота на човека, от земята 

рай направиха затвор, от божества се преобразиха на жал-

ки, рабски идолопоклонци! 

Йорик тежко диша, той е възбуден. Ънтата, широко 

открил очи, го гледа със страх. 

– Не се ли чувстваш бог, Ънта? 

– Чувствам се, как не… – уплашено мънка той. – Са-

мо и Лорелай да е тук, тя да е богиня… Какво ме гледаш 

накриво? Обичам и аз скиталчеството, но най-вече обичам 
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Лорелай… Йорик, ура! – Хвърля шапката си нагоре. – 

Най-после и у мен една умна мисъл: всички да изтрепем, 

само ние – аз, ти и Лорелай – да останем, защото… само 

ние заслужаваме. Ех, ядене ще бъде, а? И любов… 

Той се толкова радва на тази си мисъл, че започва да 

скача наоколо. 

– Ура, Йорик! Лорелай, аз и ти! – вика той, събува 

обувките си и се катери по дебелия дъб. Успява да се зало-

ви за един клон и бързо се качва нагоре. Стига към върха 

на дървото и размахва шапка на запад. 

 

О, прекрасна Лорелай, 

моето сърце страдай! 

Зарежи града, ела 

във родопските села! 

 

– Хайде, Ънта, време е да вървим. 

Ънтата започва да слиза, но още на втория клон го 

загазва. 

– Не мога… 

– Ех ти! Хвани се за оня клон оттатък, стъпи на из-

датината… 

Ънтата безпомощно се оглежда и пребледнял се 

спира. 

– Не мога, страх ме е… 

Йорик безнадеждно маха с ръка връх глупостта на 

приятеля си, запалва цигара и започва да стяга раниците. 

Ънтата се върти по дървото и търси начин да слезе. Огъ-

нят, поизгаснал, настила сива вълна дим, която лекият 

ветрец подема и разнася нагоре. Един лист бавно прошу-

мява измежду клонките и пада връх рамото на наведения 

Йорик. 
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Има ги и такива1 
 

Познавам разни хора – добри и лоши, сложни и 

прости. И господинът, за когото е днес дума, си е човек 

съвсем като нас. Но печели добри пари. Има дори и титли 

някакви, каквито малцина от нас имат, а най-

забележителното му качество си остава, че обича да се из-

тъква, да блести. Цел на живота му е да излезе пред хора, 

да се поклони, да говори, да види отправени към него по-

гледи. 

Срещнах го за първи път не много отдавна. В средата 

на миналия октомври, когато първите гости на Добруджа 

се върнаха и радостта от свободата бе заменена с тежкия 

градивен труд, той ми се мярна за пръв път в Добрич. Бях 

веднъж в редакцията на „Добруджански глас“. Разгова-

ряхме си с редактора. Току-що в града бе пристигнал ви-

ден гост – стар запасен генерал, който преди четвърт век 

бе донесъл свободата на Добрич. Говорехме за него. А из-

веднъж виждаме през прозореца някакъв млад мъж без 

шапка, с голяма чанта в ръце, да тича през двора право 

към печатницата. Докато разберем кой е, той вече се на-

мъкна при нас. 

– Добър ден – казва. – Кой е редакторът? 

– Аз съм редакторът – отвръща Яни х. Янев. 

– Нося ви материал за генерала. Добре ще е да пос-

ветите идния брой на него. Той много ще се зарадва. 

– Дайте да видя – казва Яни. 

– Ето! – и непознатият измъква от чантата свитък 

отпечатъци, ръкописи, стари вестници. – Това стихотворе-

ние е за освобождението на Добруджа. Тук един разказ за 

калиакренските девойки… 

                                                           
1 Текстът е публикуван във в. „Мир“, год. XLVII, 1941, бр. 12 155, с. 3. 
Подпис: Матвей Вълев. – Б. ред. 
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Редакторът почва да мига. 

– Аз съм Лавров! – бърбори непознатият. – Лавров – 

поет и публицист. Днес пристигам от вътрешността. 

Спогледахме се с Яни. Аз се понадух и важно загово-

рих: 

– Редакторе, забранявам ти да печаташ каквото и да 

е от автори из стара България. Ние си имаме свои. Който е 

от София, да си печата там. Те си имат списания, вестници, 

антологии – да оставят Добруджа за добруджанците! 

По-късно го видях втори път. 

Около общината се струпа целият град. Генералът с 

група видни граждани излезе на общинския балкон. Огле-

да множеството. Просълзи се. Тия хора го помнеха и той 

ги помнеше. Държа късичко, развълнувано слово, поздра-

ви хората и се оттегли навътре. В тоя миг на празния бал-

кон изскочи Лавров. Чорлав и екзалтиран, той зина, па 

зарева: 

– Братя българи! В тоя тържествен миг… 

В тоя тържествен миг дълга тежка ръка се подаде 

откъм вратата, улови изотзад яката на поета, с едно дръп-

ване прекъсна славната реч и опразни балкона. 

Минаха няколко седмици. Върнах се в София. Вед-

нъж по обед получавам писмо. Някакъв шведски журна-

лист ме моли да го посетя. Нямаше що, взех си капата и 

тръгнах. Май мъчно намерих адреса и етажа. Но накрай 

всичко се нареди. Позвъних. Отвори ми слугинята. Въведе 

ме в коридора. Пусна ме в една стая, а в стаята – Лавров. 

– Вие ли сте? – хукна той насреща ми. – Та ние се 

знаем! 

– Търся този господин, шведеца… 

– Аз съм същият! Това, шведското име, ми е псевдо-

ним за обществени проявления. Написал съм нови стихо-

ве, разкази… 

Той почва да вади, да показва, да чете, а аз тръгвам 

към вратата. Я, какви са пък тия картини по стените! За-
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глеждам се и прехапвам устни. Стаята на Лаврова е укра-

сена с отпечатани в едри шрифтове рамкосани стихотво-

рения… 

Цели месеци накъдето тръгна, все Лавров напреде 

ми. Пазя се, бягам, озъртам се – нищо не помага. Преслед-

ва ме като сянка. Веднъж, като го видях, хукнах в кариер. 

Той подире ми. 

– Искам да ви прочета последните… 

– Бързам, имам заседание. 

– Какво заседание? На акционерно дружество ли? 

– Да, да, Акционерен съвет. Оставете ме! 

Той спря и ме изгледа тъй благоговейно и почтител-

но, че ми стана ясно: спасението ми ще бъде занапред в 

акционерните съвети. Веднъж обаче не можах да избягам. 

То беше при един юбилей, в една тържествена зала. Когато 

почнаха поздравленията и юбилярят – стар почтен чо-  

век – се изправи насред сцената, от страничната врата се 

намъкна грамаден зелен венец, иззад който хитро се вър-

тяха очите на Лаврова. 

– Уважаеми учителю… – почна той. 

Инстинктивно станах и почнах да разбутвам хората, 

докато някой ме дръпна за ръкава и сърдито изръмжа: 

– Сега ли намерихте!... 

Преди месец време ми попадна вестникът на някак-

во неизвестно сдружение. Запрелистях го и – хоп – моят 

мъчител: 

„Известният поет Лавров поднесе днес на видния ни 

съгражданин – следваше името, касаеше се наистина за 

голям човек – по случай рождения му ден, от името на 

нашата организация, разкошен портрет с маслени бои и 

златиста рамка. Портретът изобразява нашия председател 

г. Лавров“. 

Съобщението беше с украсени букви и сладки ви-

нетки, от ония, които се употребяват при годежи, сватби и 

погребения. 
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За последен път го видях преди около две седмици. 

Бях поканен да присъствам на едно дружествено литера-

турно четене в заседателната стая на дружеството, някъде 

на четвъртия етаж на една столична кооперация. Имаше 

доста публика: настоятелството, литературният комитет, 

комисията за вечеринката, някои членове и близките на 

ония, които щяха да се проявяват. 

Мирно си седях до моя познайник г. Д. 

След като се изредиха сказчиците, романистите, ав-

торите на разкази и поетите, излезе съпругата на моя поз-

найник, г-жа Д., прочете една поема, изчака ръкопляска-

нията и каза: 

– Сега следва нашата днешна сензация. Един от го-

лемите поети се съгласи да ни прочете някои свои произ-

ведения. Ето… 

Стаята гръмна, а до масата застана Лавров. 

Зачете той някакви безобразни куплети, посветени 

на дружествените ръководители. Чете, чете, па накрай из-

вади един лист: 

– Сега ще ви прочета една импресия, която написах 

днес. Тя е посветена на любезната госпожа Д. 

Аз и съседът ми се размърдахме, госпожата се смая, 

а той зачете. Ах, какви стихове бяха те! Разправяше той в 

тях, че госпожата била нежна като лилия, имала кожа по-

бяла от слонова кост, че мечтаел да отпусне глава на раме-

нете ѝ, да вдъхне аромата на нейните коси, да изпадне в 

нирваната на нейната любов. Кога изчезна госпожата, не 

видях. Вниманието ми бе съсредоточено в съпруга ѝ. Той 

ту бледнееше, ту червенееше. А Лавров четеше ли, четеше. 

Когато разправяше как си представя първата нощ до гос-

пожа Д., съпругът се извърна към мен и каза сдържано: 

– Какво бихте направили, ако сте сега на моето мяс-

то? 
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Мерна ми се мисълта, че сме на четвъртия етаж, че 

прозорецът е голям и удобен за изхвърляне на жив човек, 

че Д. може завинаги да ме отърве от Лаврова. И зашепнах: 

– Аз бих отишъл ей сега при него и бих го изринал 

тоя господин през прозореца и право на улицата! 

– Добре! – изръмжа Д. – И аз също! 

Той бавно тръгна към четеца. Аз изчезнах в един 

миг само от мястото, дето предстоеше да стане убийство. 

Уви, съдбата не показа милост към мене! 

Оня ден вземам един столичен вестник и попадам на 

последната му страница на статията за някаква антология. 

Обстойно и обосновано се протестираше, че в антологията 

не било поместено нищо от поета Лавров. 

Статията беше подписана от самия него. 

Той, значи, още е жив!... 
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Гратиси1 
 

По въпроса за гратиса се замислих за първи път пре-

ди една седмица, когато по улицата ме срещна някаква 

позната госпожица, усмихна се, спря ме и каза: 

– Извинете, исках да ви запитам за нещо. 

Запознал се бях с нея някъде, не помня точно къде, 

срещахме се винаги все тъй случайно или по улицата, в 

кафенето, в театъра, или по вечеринките, поздравявахме 

се, усмихвахме се и станахме познати. Знаех, че е някъде 

чиновничка, а тя знаеше, че имам няколко книги издаде-

ни и че след статиите за и против тях вече минавам за пи-

сател. Тя каза: 

– Вчера чух да се говори за вашата последна книга. 

Искам да ви питам, не ви ли е срам да ме гледате? Уж сме 

познати, а досега да не ми я изпратите!... 

Извиних се: 

– Прощавайте, не знаех точния ви адрес. 

– Е, че не можехте ли да минете покрай бюрото, дето 

работя? И вие, и вие!… 

Обещах, разбира се, веднага да поправя грешката си. 

Разделихме се, замислих се и си казах: „Ще трябва да раз-

питам между писателите дали и те като мен не са срещна-

ли нито един свой познат или роднина, който да каже, че 

не иска гратис и че ще купи някоя от книгите им“. 

Разпитах и се оказа, че истината се покрива напълно 

с моето предположение. 

След всяка нова книга авторът поема грижата сам да 

разпрати тридесет до петдесет екземпляра на критиците, 

редакторите и хората, които уважава и на чието мнение 

държи. След това почва една бясна гоненица. Кой където 

                                                           
1 Текстът е публикуван във в. „Слово“, год. XVII, 1939, бр. 4991, с. 2. 
Подпис: Матвей Вълев. – Б. ред. 
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го срещне, все ръка му стиска, честити му – както след ба-

ня – и го пита къде и кога ще получи гратис книгата му. 

Ако писателят се опита да каже, че няма на разположение 

безплатни екземпляри, че всяка книга му се удържа от ав-

торския хонорар, че издателството му е платило и не му 

дава вече за самия него книги, въпросният човек, който е 

или негов нявгашен хазаин, далечен познайник, колега по 

служба, съслуживш от войната, или негов приятел, бивш 

съученик в отделенията, прогимназията, гимназията, уни-

верситета, или седми братовчед, сват, баджанак, шурей – 

тоя човек слага двете си ръце на гърдите и казва: 

– На мене ли бе? На мене ли ще погодиш, че няма да 

ми подариш една книга? 

– Ама разбери, за да ти я дам, аз трябва да я платя, а 

сам не разполагам с никакви излишни пари. 

– Как не те е срам бе! Че ние заедно с теб една те-

лешка глава ядохме преди пет години, а ти сега книгата си 

не искаш да ми дадеш!... И това било писател!... 

С един си ял телешка глава, с друг си седял на един 

чин, с трети си пътувал заедно или си преспал в един и 

същи провинциален хотел, някой пък те запознал с жена 

ти или те поздравил с първите ти успехи, или ти дал една 

сутрин хапче аспирин – всеки е заслужил с нещо пред теб, 

само ти си виновен пред всички и си длъжен да даваш, да 

даваш… 

Вчера например ми се случи пак нещо подобно. 

Срещнах по улицата нашия бакалин. Поздравих го, той 

разпери двете си ръце и каза: 

– Стой, комшу! Та ти си бил писател бе!... Веднага 

ми дай книгата си да я прочета, когато нямам по-важна 

работа. 

– Нямам. Колкото имах – раздадох ги. Книгата ми е 

издадена от едно издателство, без пари и на мен я не да-

ват. 
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– Няма как, драги. Ще идем заедно, ще вземеш от-

там и ще ми я дадеш. За добро съседство и душа се дава, а 

камо ли книга. 

Наистина нямаше как. Отидохме, взех по сметка 

книгата си, подписах разписка за шестдесет лева, надпи-

сах: „На добрия ми бакалин от верния му клиент – без-

платно и гратис“. Тръгнахме си после, заговорихме за туй-

онуй и стигнахме до бакалницата. Влязохме. 

– Разгеле – рекох. – Трябва ми кашкавал. Я ми от-

режи едно кило от оня пресния. 

Той го отряза, зави го в една хартия и ми го подаде. 

– Шестдесет лева е килото, много е хубав и евтин. 

– Понеже – казах – съм ти клиент от толкова годи-

ни, пиши сега на книгата: „На добрия ми клиент от приз-

нателния бакалин – безплатно и гратис“. 

Той взе кашкавала, положи го на мястото и каза: 

– На мен ли ще ги погаждаш! Ако взема да си пода-

рявам стоката, аз дюкяна си ще трябва да затворя. 

– Ами аз ей сега нали ти подарих една книга. 

– То книгата е едно, а кашкавалът друго. Книгата е 

тъй, за адет, а кашкавалът е за ядене и пари струва. 

Скарахме се. Взех си книгата и вече не влязох при 

него. 

Създал се е у нас особеният случай да се иска книга-

та гратис. Щом някой ти е познат, приятел или далечен и 

близък роднина, счита за срам да си купи книгата ти и я 

прочита само след като му я дадеш гратис. Тези гратиси – 

обикновено към сто, често и над сто екземпляра – са най-

големият непредвиден разход при всяка нова книга. Двоен 

разход. Веднъж, че струва пари, и втори път, че като е из-

давал книгата си, писателят погрешно е разчитал тъкмо на 

тия множество свои познати като на първи и сигурни ку-

пувачи. 

Знам, че в Германия познатите и роднините на пи-

сателя първи купуват книгата му, после отиват при него и 
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го молят да им я надпише. И той се гордее, че има истинс-

ки близки хора. 

Ще каже някой: „Ех, това поне засяга само книгите“. 

Не. И театрите, и концертите, и вечеринките, и баловете – 

навсякъде, където трябва да се плати нещо, нахълтва една 

такава тълпа от хора, които нито са журналисти, нито кри-

тици, нито писатели, нито какви да е правоимеющи на 

гратиси, а имат само едно особено българско право на    

тях – че са ти познати или роднини. Ами картините? След 

всяка изложба, в деня преди закриването ѝ, тия близки и 

далечни хора се изреждат, опипват картините, избират си 

някое „пейзажче“, „натюрмортче“ или „композицийка“ и 

влачат. Тежко и горко на художника, ако рече да им поис-

ка пари. 

– Абе ти от мене ли искаш пари бе? Че аз като я ока-

ча на стената, знаеш ли това каква чест ще бъде за тебе!... 

И ти си бил уж човек на изкуството!... 

Тия гратисчии на нашето изкуство са хиляди. А как-

ви добри купувачи и на билети, и на картини, и на книги 

могат да бъдат те!... 
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Автографи1 
 

Когато излезе някоя нова книга от мой приятел, на-

мирам го, изпросвам си един екземпляр гратис – като 

подчертая, че и аз съм му давал гратис моите книги – и му 

казвам: 

– Разбира се, надписан. 

Изпитвам многократно удоволствие. Слагам си ръ-

цете в джобовете, заглеждам го отвисоко и гледам как той 

изважда перото си, намръщва се, започва да мисли, как на 

челото му никнат капчици пот, почва да пише бавно и ко-

лебливо, написва няколко думи, спъва се, изведнъж ги до-

вършва и пита с изнурен глас: 

– Да пиша ли и дата? 

– Разбира се, също и „София“. 

– Тъй де, тъй де, щях да забравя. То от моя автограф 

нищо не излезе. Но повярвай, това е петдесет и шестият 

вече, сам не зная какво трябва да пиша. 

Наистина тия два реда, тия няколко думи на авто-

графа често пъти са не само жестока инквизиция, а и про-

бен камък за няколко важни неща. Авторът на новата кни-

га познава значението на автографа си и затова не току-

тъй лесно го написва, особено когато приятелят е взиска-

телен и не иска да се задоволи с безличното „На еди-кой 

си от еди-кого си“. Авторът знае, че от тия няколко думи 

трябва да проличи отношението му към самата негова 

книга, способността му в няколко секунди или минути да 

намисли и напише някаква къса, но непременно тежка 

писателска мисъл, самонадеяността или скромността му, 

социалният му или сантиментален характер. Пак с тия ня-

колко думици авторът трябва да остави вечен писмен до-

                                                           
1 Текстът е публикуван във в. „Слово“, год. XVIII, 1939, бр. 5044, с. 2. 
Подпис: Матвей Вълев. – Б. ред. 
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кумент за чувствата си към мен: дали ме счита за познат 

или за близък другар, за свой равен, по-малък от себе си 

или по-голям, талантлив или не. Колко често автографът, 

написан мимоходом на улицата, изразява връзките между 

двама души, и колко често остава той като доказателство 

за неспособността на един автор да бъде свеж, остроумен и 

нов. 

Имал съм случаи да наблюдавам как петдесет и сто 

младежи нападат след премиерата някой голям артист, 

как към него се протягат стотици ръце с картички и как 

всички викат: 

– Подпишете! Подпишете! И на мен! И на мен! 

Спомням си днес тия артисти и им завиждам, че 

имат правото да се усмихнат, да извадят перото си и да 

задоволят жаждата на обичащата ги публика с по един 

подпис. Свобода имат те да не пишат нито една думица 

повече – свобода, завинаги отнета на писателите. 

Помните ли, намирали ли сте в библиотеката на ба-

щите ви автографи отпреди двадесет и четиридесет годи-

ни? Тогава отдолу се пишеше само „Авторът“, а книгата, 

обикновено подвързана, оставаше като някаква семейна 

гордост, документ за връзките на бащите ни с хора, които 

са били автори и са пишели книги. Какво беше наистина 

тогавашният автограф – и докъде стига днешният!... 

„На моя дългогодишен колега и съидейник подаря-

вам тази си книга в знак на дълбоко и искрено другарство. 

Авторът“. И „На П. от К.“ – и повече нищо. 

Да би могъл човек да събере и нареди много, безб-

рой автографи от разни времена, разни писатели, от мъже 

и жени, социални и несоциални автори, млади и стари. Да 

се зарови в тях и да напише после по тях една история за 

времето и хората, които се менят заедно с него. Моите са 

малко, само пет или шест дузини, няколко отдавнашни, 

други по-нови и съвсем нови, но дори и през това скромно 
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автографно богатство блясва пред мен пъстрият низ на 

нашето време. 

„На обещаващия и талантлив младеж изпращам 

последния си труд – да се учи и върви по пътя на моите 

герои“ – пише един от ония хора, които и днес все още 

считат, че винаги са длъжни да поучават и да сочат като 

единствен прав своя път, който между впрочем специално 

него не доведе нито до слава, нито до благополучие, нито 

до високи прояви на духа. 

„Дано се сбъднат нашите идеали да грейне слънце 

над земята!“ – надписа сбирката си един поет преди две 

десетилетия. И понеже мечтите му се сбъднаха, той се зав-

ря като продавач на платове и хасета в магазина на тъста 

си, отдето му и изгря слънцето на благоденствието. 

„Плод на моите безсънни нощи са тия песни“ – съ-

чини друг и от всичките му безсънни нощи останаха близо 

сто килограма живо месо. 

„На скъпия другар за вечен борчески спомен“ – уве-

щава ме някой, който отдавна вече не ме нито помни, нито 

поздравява. 

И така, все през годините и хората, и настроенията 

им, се менят автографите на подарените ми книги и стигат 

до новите дни, новите по всичко и съвсем други от няв-

гашните дни: 

„Приятелски спомен“, „На теб екземпляра – на мен 

хонорара“, „На уважаемия колега“, „С отлични чувства“ 

или просто: „Честити светли празници“. 

По-съвременни автографи. 

Подариш някому книга – нищо, прежалил си я, дал 

си я. Но поне да свикнат нашите читатели и приятели, в 

дни като днешните, дни на толкова нерви, да не искат и 

автографи. Да ни ощастливят с решението си да искат от 

нас само толкова, колкото се иска от големите артисти: по 

един подпис. На първия, който би дошъл при мен и би ми 

казал да не му надписвам, а само да се подпиша на пред-
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назначената за него книга, бих написал от името на всич-

ки писатели: 

„В знак на вечна благодарност“ – и подпис, дата. 
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Една сряда1 
 

Беше миналата сряда. Настроението в столицата 

през целия ден бе особено. Мазаровско2. Вечерта се игра-

еше „Аида“. Чаках с нетърпение вечерта, за да слушам по 

радиото. Следобед влязох в едно кафене. Там мой познай-

ник ми съобщи, че току-що е починал виден писател. 

– Не е възможно! – възкликнах аз. – Тая заран пих-

ме заедно кафе. Той закуси с банички, имаше си и цигари, 

за наема не спомена нищо. Разказваше вицове и се готве-

ше през деня да носи на редактора ръкописи, защото ня-

мал въглища за приближаващата се студена вълна. 

– Уви, вярно е! – въздъхна другият. – Аз обиколих 

всички борси, бях на много места. Цяла София вече знае. 

Пишат се некролози, търсят се портрети, събират се данни 

за статии. Домашните му са потънали в скръб. Жена му 

стои у съседите на телефона и дири из столицата тленните 

останки на мъжа си. Те изчезнали безследно. 

– Да няма грешка бе, брате? 

Другият не ме чу. Той бе приседнал до една голяма 

маса и разказваше най-подробно кое как се е случило. 

Причерня ми пред очите. Ако имах власт, щях да наредя 

да се отложи представлението на „Аида“. Ако бях вестни-

кар… 

Сетих се и попитах в една редакция. Отговориха ми, 

че вече се набират некролози. 

Излязох от кафенето, отидох към дома на покойния. 

Беше претъпкано с хора. Идеха непрекъснато нови. Някои 

носеха цветя. Други се разправяха с общината за безплат-

                                                           
1 Текстът е публикуван във в. „Мир“, год. XLVI, 1940, бр. 11 863, с. 2. 
Подпис: Матвей Вълев. – Б. ред. 
2 Тодор Мазаров (1905 – 1975) – известен български оперен певец, 
тенор. Името му се среща и в разказа „Оперна нощ“ в настоящия 
сборник. – Б. ред. 
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ното гробно място. Трети поръчваха венци. Всички плаче-

ха. Не посмях да се обадя и тръгнах по улиците. Скитах до 

вечерта. Улиците заплуваха в оскъдна белгийска светлина. 

Когато се случех с лице към висящата лампа – инак в Со-

фия никой никога не вижда – познатите ме спираха и ме 

разпитваха. Целият град знаеше. 

Един скъп другар си отиде. Кой ли ще бъде следни-

ят? 

По същото туй време, към седем часа вечерта, поз-

найникът ми върви по булеварда, покрай голямото кафе-

не, дето много духа край прозорците, и изведнъж вижда 

пред себе си покойника. Върви си, значи, призракът му на 

два крака, подсвирква си някаква народна песенчица, 

подрънква в джоба си пресния хонорар, а по горната му 

устна тънка ивичка засъхнало кафе го издава отде иде. 

Спира се оня, ръкомаха, трие си очите, пелтечи, а покой-

ният пита: 

– Как си? Накъде? 

– Ти-ти как си? 

– Отивам да пия още едно кафенце. А тебе нещо те 

тресе, а? 

– Мен не ме тресе, а ти – ти – жив ли си? Не те ли е 

газил трамвай? Не си ли получавал сърдечен удар? Не е ли 

падала днес ледена буца на главата ти? Някой не ти ли е 

поднасял кафе с арсеник? 

– Слушай, момче – говори строго покойният. – Ти 

имаш огън. Ще си идеш право вкъщи и ще се лекуваш. Я 

какъв трепериш, виж се какъв си пожълтял. 

И си отминава, а оня едва успява да отскочи встра-

ни, за да не го докосне призракът. Остава после насред 

тротоара като смахнат. Покойният пък минава край голя-

мото кафене, и край още едно голямо кафене. През витри-

ните го забелязват, клиентите и келнерите излизат навън, 

към тях се струпват и минувачи, всички гледат след него, а 

той си върви, подсвирква и си мисли, че Съюзът трябва да 
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предвиди помощи в медикаменти за болните от инфлуен-

ца писатели. Пред вратата на третото кафене, задето се е и 

упътил, стоят двама негови колеги. Изведнъж те го съзи-

рат, почват да правят странни движения – не знаят да бя-

гат ли, или да останат – после хъкат-мъкат и най-накрая 

крещят: 

– Ти жив ли си бе? 

„И тия ще са инфлуенчави…“ – помисля си покой-

ният и сладко им се хили, успокоява ги: 

– Я се приберете вкъщи, да не се обърне в някоя 

пневмония. 

Но в това време минава една кола. Двамината я спи-

рат, отварят вратата и реват: 

– Влизай! Скоро! 

– Нещо за банкетче ли ме чакате? – усмихва се по-

койният. – Не, не ща. Отивам си вкъщи, ще слушам 

„Аида“. 

Те се хвърлят върху му и го теглят: 

– Ти знаеш ли какво става у вас! 

Сега пък покойният се пули, мига, побледнява, ула-

вя се за сърцето и залита да падне. Но двамата писатели са 

доста силнички, улавят го, натикват го в колата и викат: 

– Карай у тях! 

Още не са успели да го докарат съвсем на него си, и 

колата спря пред къщата. Отвътре наизлязоха хора. Нада-

доха се плачове. Двамата писатели издърпаха колегата си, 

изправиха го на крака и го поведоха сред траурната нава-

лица. Децата се хвърлиха върху баща си и писнаха. Майка-

та плесна с ръце и залитна да падне. Едва тогава покойни-

ят дойде на себе си. Разбра какво е станало, изтри потта от 

челото си, въздъхна и силом се усмихна: 

– Много бързате. Имам още да живея аз, тепърва 

трилогии ще пиша… 
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Най-отзад стояха няколко жени с големи букети. И 

те бършеха радостните си сълзи и не знаеха какво да пра-

вят с цветята. 

Отсреща се обади едно радио. „Аида“ почна. Покой-

ният чу и се развика: 

– Стига! Бързо вътре, да не изпуснем операта. 

Докато те слушат, ние да поостанем за малко навън. 

Вътре в два часа само една дебела шега се превърна 

в сензационна новина и обиколи целия град. А и до другия 

ден по обед истината все още не се знаеше от мнозина. 

Ще каже някой, отде знам, че е шега. 

За три вероятности има известни данни. 

Най-невинната е, че някой гамен, някой клоун си е 

направил зла шега, успял е да убеди други двамина, те са 

предали нататък. 

Други твърдят, че е било добре скроен шантаж. 

Много трябва да мразиш някого, за да му хвърлиш такова 

обвинение. Но мнозина без колебание приемат, че у нас и 

това е възможно – от желание за мъст, за пакост да се по-

гавриш с един човек, да посегнеш на здравето, нервите, на 

живота на едно семейство само заради своята юдинска 

цел. 

А някои казват, че всъщност починал друг човек с 

подобно име. Неопитен репортьор чул-недочул и… За 

честта на българския вестник не смея да предположа, че 

това може да стори журналист или репортьор. Ако го е 

сторил някой, той ще е от ония безименни, които събират 

знанията, хулите и интригите си по злоезичните маси в 

кафенетата. 

Аз не бях свидетел на всичко, което описах. Нещич-

ко може и да съм пресилил. Но историйката крещи. 

Има в София една неизброима армия, която седи от 

сутрин до вечер из кафенетата, нищо не работи, с нищо 

друго не се занимава освен с лов на клюки. Тя поема като 

сюнгер всяка лъжа, всеки шантаж и всяка недомислица и 
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ги разпръсква с мълниеносна бързина, подпомогната от 

махленските клюкари. Истината пък тя разнася по-бавно 

от охлюва. 

Тя е най-често дипломирана, парфюмирана, изкон-

тена. Когато говори за себе си, става безкрайно нагла и 

самоуверена. 

Пусне ли се за някого подобен лъжлив слух, народът 

казва, че той ще доживее до сто години. Дано се сбъдне за 

тоя писател народната мъдрост. 

Не проповядваше ли наскоро един, че освен двами-

на негови лични приятели, всички други в нашата днешна 

литература били покойници? И за нея да се сбъдне народ-

ната мъдрост. 
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Детско списание1 
 

Не мислете, че ще ви заразказвам и аз на свой ред 

нещо за нашата детска литература, с много цитати и още 

повече ценни мисли. Не. Моята скучна историйка е посве-

тена на други неща – на ония капацитети и компетентни 

по всичко, които у нас като скакалци нахълтват навсякъде. 

Никнеха някога, никнат и днес все нови и по-нови 

детски списания. Тупат се те в гърдите и разправят за 

служба безкористна на детето – трупат си те печалбици и 

от жаждата на детето за хубаво четиво. 

С други желания – за да привърже хората още от де-

ца към своите идеали – и една голяма стопанска органи-

зация реши навремето да издава детско списание. 

Кой бе редактор в първите години, не зная. По едно 

време го редактираше един педагог. Списанието тогава 

напомняше нещо средно между лошо съставен учебник и 

ръководство по добро държане. После го дадоха на един 

поет. Направи той няколко хубави книжки. Но от цялата 

провинция заваля градушка от протести и резолюции. 

Възрастни хора, най-вече пенсионери и стари даскали, 

пишеха до стопанската организация, че списанието стана-

ло неинтересно. Те престанали да го четат. Ще се откажат 

от него, ако не се върне педагогът. 

Ех, сбъдна се волята народна – махнаха поета и вър-

наха педагога. После пък се оказа, че неговите политичес-

ки убеждения не се покривали с идеите на организацията. 

Махнаха и него, сложиха верен свой съидейник. Отиде си 

по-късно съидейникът, повикаха друг, та трети, четвърти, 

пети… 

                                                           
1 Текстът е публикуван във в. „Мир“, год. XLVI, 1940, бр. 11 961, с. 3. 
Подпис: Матвей Вълев. – Б. ред. 
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Ето ни, прочее, пред един редактор, който е от съв-

сем друга професия. Той е тук само защото не могат да му 

намерят друга работа. Получава огромна заплата. Компе-

тентен е по всички въпроси. Заемал е всякакви длъжности. 

Нищо по-лесно за него от това да редактира детското спи-

сание. 

Той си върши службата най-съвестно. 

Сутрин отваря писмата и почва да чете. Щом постъ-

пи нещо от член на организацията, той пише отгоре: 

„Прието“. Ако сътрудникът не е член, той го слага в папка-

та „За преглед“. Понякога и някой писател с име сбърква, 

че праща нещичко. Редакторът обаче не познава нито 

един писател, имена не го интересуват, а само качеството. 

Не е леко да се установи качеството. 

Става обед. 

Редакторът взема със себе си материала и тръгва за 

вкъщи. Като се наобядват, той отваря папката и почва да 

чете разказчетата пред шестгодишното си дете. 

Ако то се разплаче – добре, прието. Ако се разсмее – 

пак прието. Заспи ли – отхвърля се. Прозине ли се – също. 

Но уви, нито той, нито жена му и детето му имат ня-

какво отношение към стихотворенията и песничките, осо-

бено към ония песнички, които селските даскали съчиня-

ват през сивите си скучни дни и изпращат по детските ре-

дакции с „текст и музика“, значи, хармонизирани. 

О, компетентният редактор знае и на това леснина-

та. Той има една съседка, която е учителка по пеене. Пре-

дава на нея произведенията от тия две категории и казва: 

– Прочетете ги и по съвест им напишете бележки. 

Също като че изпитвате ученици. 

– Моля ви се – свени се учителката. – Аз за ученици-

те имам собствена изпитна система. Как да я приложа към 

тия ръкописи? Не е ли по-добре да ги разгледам като до-

машни упражнения? 



246 

  

– Да, да, именно. Аз не съм бил учител, не познавам 

вашата терминология. 

И сяда учителката, прочита стихотворенията и пес-

ничките и пише бележки: двойка, тройка, петорка. Връща 

ги на редактора, той си ги отнася в редакцията. 

Онези, които са получили или одобрението на дете-

то, или бележка от четворка нагоре, той отделя при мате-

риала, постъпил от членовете. Другото – в коша. 

После? 

После и този редактор си намери по-доходна работа. 

На неговото място се яви един млад писател, който се зае 

мъжки за работа с три пъти по-малка заплата. 

Ах, да. Пропуснах илюстратора. 

Дълги години илюстрациите за това списание рису-

ваше един чиновник, някакъв контрольор на сметките при 

организацията. Хората и животните му бяха все в про-  

фил – дотам достигаха художническите му знания. Но в 

замяна на това сметките вървяха добре и контролата ни-

кога не правеше пречки на редакцията. 

Ето ме и при новия редактор. В редакцията гърми и 

бумти. Един сътрудник се кара с редактора по хонорарния 

въпрос. Списанието плаща само сто и шестдесет лева на 

разказ, сътрудникът иска триста. 

– Не мога бе, брате! Директорите така решиха. От 

това нагоре не мога да плащам, па ако ще би и Иван Вазов 

да си! 

– Ами тия ваши директори по колко получават? 

– Получават! Какво получават? По дванадесет хиля-

ди на месец взема всеки. Но те не са писатели, а директо-

ри. И така решиха. Всичко е протоколирано. 

Докато те се разправят и оправят, аз ще ви разкажа 

друг един подобен случай. 

Виден наш поет разговарял веднъж с някакъв бан-

ков директор. 

– Колко вземате на редче? – запитал директорът. 
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– Различно! – отговорил поетът. – Ей тъй, около 

двадесет до тридесет лева… 

– И вие се оплаквате?! – скочил директорът. – Ако 

вие всеки ден пишете по двеста-триста редчета, в един ме-

сец ще спечелите четвърт милион! 

Друга, още по-проста аритметика показва, че ако 

един от тия директори рече да печели заплатата си по хо-

норарната тарифа на списанието, би трябвало да пише 

всеки делник по три разказа: един сутрин, един по обед и 

един следобед. Не е много. 

– Ти мислиш, че работата ми е лесна? – горещи се 

младият редактор на детското списание. – Рекох да подоб-

ря списанието, събрах сътрудници най-добри. Вика ме на-

чалството и казва: „Оплакват се членовете на организаци-

ята, не си поместял техните историйки и песнички, а си 

давал преднина на писателите и поетите“. Разправяхме се 

надълго и нашироко. Накрай почнах така: едно от писа-

тел – едно от член, друго от писател – друго от член. И 

какво стана? Пристигна цяла делегация от провинцията. 

„Как може – казват – такова нещо – нашите разкази и сти-

хотворения да се слагат редом с тия на писателите? Ние – 

казват – се бламираме между населението, особено пред 

децата. Те като четат хубавите писания на писателите и 

после четат нашите, смеят ни се – казват – на ума, че не си 

гледаме земеделието и другата работа, а се занимаваме с 

литература. Това иде – казват – оттам, че децата нямат 

организационно съзнание. Те не могат да разберат, че ис-

тински надареният човек не е оня, който е получил дарба-

та си от Бога, а е оня, който си плаща редовно членските 

вноски, носи съюзна значка и притежава билет.“ 

Срещнали се веднъж двама редактори – прежният и 

сегашният. Заговорили се за туй-онуй. Нали е големец, 

почнал да дава съвети старият на по-младия: 

– Ожени се. Направи си едно бебче. Почакай да по-

расне, да стане на три годинки. И тогава, щом се колебаеш 
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дали да поместиш нещо, чети го пред бебчето. Да видиш 

ти списание! Ако пък се случи жена ти да е учителка по 

пеене… 

Отвръща му младият: 

– Къде ще се женя бе, брате! Та аз едва-едва връзвам 

със заплатата двата края. По цели дни тичам, дрехите си 

изпоцапах в печатницата… 

– В коя печатница? 

– Ами там, дето се печата списанието. 

– Че какво правиш там? 

– Ами нали нареждам материала, връзвам книжка-

та. Кое къде ще се намести, към коя песничка ще гудим 

винетка и към кое разказче илюстрацийка – та това всич-

ко е работа, дето се върши на крак, в самата печатница. 

– Ох, главо, главо! – засмял се другият. – Това е – 

като не си компетентен, не знаеш как се редактира списа-

ние. Всичко, което пристига и се одобри, ти го пращай по 

момчето в печатницата. Той майсторът там си знае рабо-

тата, на всяко нещо намира мястото. Ако пък се случи да 

излезе някоя песен или някое разказче по-дълго или не се 

хваща точно на страницата, той клъцва от края, отрязва 

пет или десет сантиметра – и готово! Понякога, като се 

наложи, той знае и да напише нещо от себе си, та да се 

хване на цялото място. 

Това е малката историйка на едно детско списание. 

За нещастие тя е съвсем истинна. 

Нищо интересно няма в нея. 

Нашият народ е високо даровит. Всеки негов син е 

на всичко способен, по всичко компетентен. 
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Месечно списание1 
 

И това ми се случи да преживея – човек дойде при 

мен, пари ми предложи, а аз, вместо да посегна и да ги 

взема, му отказах. Тя на пръв поглед тая работа може да ви 

се стори и невероятна – де се е чуло-видяло човек от на-

шето време да откаже пари да вземе – но нека се обясним. 

Дойде, значи, човекът: 

– Ваша милост – казва – сте с име. Ако не от друга-

де, то поне с това сте известни, че понякога ви виждат на 

една маса да седите с директора на радиото и театъра, с 

видни писатели и поети. След като – казва – към всички 

способни хора се отнесохме, ето ни и при вас накрая. Ста-

нете редактор на нашето списание. 

– Какво списание, моля? 

– Орган, но не само орган, и художествено и прочее. 

Лукс и тъй нататък. Месечно ще излиза, сто страници де-

бело, отпред и отзад картинки, а вътре портрети и статии. 

Три хиляди заплата. 

В тия времена, естествено, е по-добре да получаваш 

три хиляди на месеца в брой, отколкото да заборчляваш 

шест хиляди на книга. И все пак аз отговорих: 

– Търсете си друг, аз не приемам. Нервите ми са 

повредени. 

Редактор на луксозно списание не ми се става, след 

като до лани четири години подред с тая работа се зани-

мавах. 

Списанието, което навремето редактирах, беше също 

луксозно, до сто страници дебело, орган. Сътрудници ми 

бяха директорът и поддиректорът, член-делегатът и секре-

тарят. Те ми даваха разкази и стихотворения. Репортажът 

                                                           
1 Текстът е отпечатан във в. „Мир“, год. XLVII, 1941, бр. 12 357, с. 3, и в 
лист „Родна книга“, 1942, бр. единствен, с. 3. Подпис: Матвей Вълев. 
Тук публикуваме първия вариант. – Б. ред. 
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идеше от касиера, детската страница – от деловодителка-

та, която ги разбираше тия неща, защото сама имаше деца. 

Специалния отдел за трудовото дело го ръководеше ма-

шинописецът, който го познаваше, понеже беше изкарал 

една година безработица. 

Нямате представа как радостно ме посрещаха сът-

рудниците. 

– Статия за родното сиренарство да напиша? Тази 

нощ я правя, утре заран ще я сглобя, по обед ти я давам. 

– Репортаж за вретенопроизводството във велика 

България ще ти дам. Най-късно вдругиден сам ще го зане-

са в печатницата, ти не се грижи за него. 

– Аз пък съм написал една поема из живота на тали-

гаджиите, героят е един кьорав кон, преписвам я сега на 

чисто и разменям римите. 

– Запази ми място за една студия на тема „Въпросът 

за улиците като такъв“, написал съм я, сега само грамати-

ката и препъвателните знаци ѝ поставям. 

Материал, значи, съвременен и разкошен, сътруд-

ници един от други по-акуратни. Хартията закупена, пе-

чатницата намерена, търгът утвърден от Управителния 

съвет. Съобщенията набрани, клишетата – из участието на 

чадъропродавачите в тържествата на будкаджиите – изра-

ботени, остава само набор, първа, втора и трета коректура, 

ревизия и експедиция. 

Но минават дни, минават седмици, до края на месе-

ца нито един от сътрудниците не ми предава своя ценен 

труд. Как да ти се оплача, драги читателю! То молене и 

убеждаване ли беше! Имаха ли край моите заплашвания, 

предупреждения и крясъци! Не върви. На един тъща му 

пристигнала, друг къща си правел, трети имал ишиас, чет-

върти забравил. На петия баба му починала, на шестия 

полица му протестирали, на седмия… 

След неописуем труд най-после, на края на третия 

месец, материалът за първата книжка бе събран. 



251 

 

Не зная точно с кое наше качество сме заслужили 

комплимента „прусаци на Балкана“, но не вярвам това да 

иде от българската редовност, от способността ни да обе-

щаваме и изпълняваме. Дадох, значи, материала за набор 

в печатницата. Печатарят го прибра в една папка и ми се 

закле, че на другия ден вечерта половината ще бъде наб-

ран. Чаках, чаках, па на края на седмицата право при него. 

– Какво ще вземеш – пита ме той, – кафе или ло-

кум? 

– Коректури! – отсякох аз. 

– Ама – казва – ти коректурите още ли не си ги по-

лучил? 

– Не се подигравай с мене, иначе отивам при съседа 

ти! 

– Да дойде факторът! 

Иде, значи, факторът – майсторът на словослагате-

лите де. 

Като почна да го гълчи! Че да го заплашва с глоби, с 

уволнение. Та как могло, клиентите ли искал да изгони и 

прочее. А като излезе да се кара и на машиниста, че не ми 

е още отпечатал цветната корица, факторът ми намигна 

многозначително и ми обясни: 

– Учебници печатаме… Ще имаш малко търпение. 

Най-късно след четири седмици ще ти набера материала. 

А туй, дето той така ме ругае, то си е уговорка: за часа, в 

който ме ругае пред клиентите, ми се плаща по двойна та-

рифа, като нощна работа. 

Първата книжка беше посветена на пролетта, едва 

излезе през късна есен. 

Та кажете, моля ви се, тия сътрудници и тоя печатар, 

и те ли са прусаци на Балкана? 

Па като почнат в печатницата да те шашардисват с 

една терминология, ой мале! Това шпаци, шпалти, дуршу-

зи, дефизи, цурюки, пасари са обикновените думи, с които 

разговарят. Вземат ти ума със своя речник, оплетат те в 
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разни ревизии, връзвания и акцидентни форми, па иди се 

оправяй! 

Та значи, излезе първата книжка. През тия дълги 

месеци на тежка борба бях събрал материала за втората. 

Дадох го в печатницата през септември, книжката излезе 

– като месечен орган – през май. Четяха хората за прия-

телството между Германия и Полша, за любовните отно-

шения между Унгария и Русия, за непобедимостта на сво-

бодна Франция, а както сами знаете – от Полша ни следа 

не беше останала, Русия разведена с довчерашните си 

приятели, непобедимостта на свободна Франция останала 

в старите архиви. И прочее, и тъй нататък. 

Сега пък иде ред до абонатите, драги мои прусаци на 

Балкана. Те все почтени хора. Щом им предлагах списани-

ето, те с две уста заръчваха да им го пращам. А когато дой-

де време да им събера абонаментите, един след друг се из-

мъкнаха, като пушек от чувал. 

Първият, с други думи, отишъл на гарата по работа 

и ще се върне идущия вторник. Втори нямал дребни, а ед-

рите били в шкафа, а шкафът бил заключен, а жена му 

взела ключа. Трети не бил получавал нито един брой от 

списанието. Четвърти… 

Най-редовни са читалищата. Щом закъснее книжка-

та – те веднага писмо пишат, а щом си поискаш парите – 

всички до едно мълчат, сякаш читалищното дело е потъ-

нало вдън земята. 

Няма време да ви разкажа за художника, който се 

грижеше за картинките и другите петна по списанието, 

после за експедицията, па за писмата и тъй нататък. 

За днес и това стига. 

Повярвайте ми, не бяха малки основанията, за да не 

приема редакторството, колкото и солиден орган да из-

глеждаше да бъде новото луксозно списание. 

Три хиляди лева или една нервна система – кажете 

сами, кое е за предпочитане? 
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Литературен конкурс1 
 

Преди две десетилетия неколцина приятели изда-

вахме хумористичното списание „Маскарад“. Тогава бяхме 

съвсем млади, сгорещени и с розови очила на очите. Таки-

ва ентусиасти бяхме, че веднъж, като спря електричество-

то и списанието не можеше да излезе навреме, ние сами 

цяла нощ въртяхме огромното колело на печатарската 

машина. Такива бяхме тогава, а „Маскарад“ все пак не 

вървеше и големи грижи си правехме да измислим нещо, 

та да тръгне. 

Събираме се, значи, веднъж и разискваме каква 

бомба да гръмнем, че да съживим и сътрудниците, и чита-

телите. Дълго мислим и накрай решаваме да обявим лите-

ратурен конкурс. В следния брой поместихме горе-долу 

следното съобщение: 

„Голям литературен конкурс обявява редакцията на 

„Маскарад“ между читателите и сътрудниците си. По-долу 

е дадено началото на един хумористичен разказ. Който 

най-добре го продължи и довърши, той ще получи петсто-

тин лева в брой чрез пощата“. 

Тогава петстотин лева не бяха половин подметки 

или половин хубава риза, с петстотин лева тогава се купу-

ваха два чифта обуща и две ризи към тях. 

А разказът… 

Пиеро и Пиерета са героите му. Те са – личи си и от 

имената им – циркови артисти и всеки ден изпълняват 

пред смаяната публика атракционния номер, смъртонос-

ния скок. Знаете ли що е смъртоносен скок? Оня номер е, в 

който Пиерета се люлее на висилката с главата надолу и се 

хвърля във въздуха на четири-пет метра. Срещу нея на 

                                                           
1 Текстът е публикуван във в. „Щурец“, год. X, 1942, бр. 507, с. 4. Под-
пис: Матвей Вълев. – Б. ред. 
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друга висилка се люлее Пиеро, също с главата надолу. Той 

улавя Пиерета във въздуха, а публиката едва тогава поема 

дъх и почва да ръкопляска. 

Стоят, значи, Пиеро и Пиерета зад пердето. Той 

пращи от младост и сила, тя пък е прекрасна като – нека 

бъдем съвременни! – копривщенска луканка. Чакат реда 

си. Пиеро отдавна тайно е влюбен в Пиерета. Но нали е 

човек на силата, а не на словесната акробатика, все не смее 

и не знае как да ѝ се признае в любов. Та и сега, като гледа, 

гледа, накрая го хваща щръклицата, ненадейно я прегръ-

ща и жарко я целува. 

А Пиерета? 

О, тя е тъй изненадана, тя извиква, в следния миг се 

опомня, извърта се и му пляска такъв звучен шамар, че 

чак лъвовете в клетката зад цирка почват да ръмжат. 

В тая секунда на върховни страсти и напрежения из-

дрънква звънецът – те трябва да излизат, за да направят 

смъртоносния скок. 

Публиката с нетърпение ги чака. 

Какво ли ще стане сега? 

Тук свършваше началото на конкурсния разказ и от 

тук нататък кандидатите за петстотин лева трябваше да 

продължават. 

Нека си призная – същинското начало на разказа не 

бе тъй лошо написано. Редакционният комитет употреби 

цяла вечер, за да го съчини. Но работата не свърши там. 

Още по-мъчно беше да се намери близък човек, който да 

напише най-доброто продължение на разказа, да получи 

премията и да я върне пак на редакцията. Защото петсто-

тин лева бяха много пари, цяла половин хилядарка, и ре-

дакцията нямаше никакво намерение да ги харизва на 

случайни хора. Един от художниците се зае с написването 

на най-добрия отговор. И с него се занимахме цяла друга 

вечер. 

Според условията всички отговори се публикуваха. 
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Получиха се доста писма. 

Едни предвиждаха, че обиденият Пиеро в страшния 

си гняв няма да поеме навреме ръцете на Пиерета и нагла-

та артистка ще се строполи в бездната. Все в този дух беше 

и нашият „най-хубав“ отговор, като завършваше накрая с 

проклятието: 

– Смърт на такивато изчадия на ада! 

Други обаче бяха по-милостиви. Те продължаваха да 

разказват как атракционният номер не се състоял, защото 

Пиерета се уплашила. Вместо тя да се яви на арената за 

смъртоносния скок, пристигнал шутът, който имал скрита 

любов с Пиерета, и забил смъртоносния си нож в гърдите 

на нахалния прелъстител. 

Песимизмът надделяваше: 

„Като слязоха долу, Пиеро мрачен и мълчалив си 

събра нещата и напусна цирка. Още същия ден той се от-

даде на пиянство. Пиерета отслабна от гризения на съ-

вестта и реши да постъпи в манастир“. 

Не липсваха, разбира се, и щастливи финали: Пи-

ерета прави смъртоносния скок, Пиеро я поема, после 

двамата слизат долу, тя е тъй развълнувана и му казва: 

– Като искаш да ме целунеш друг път, няма да ме 

стряскаш. Кажи ми направо. Всичко може да се нареди с 

добро, не така зверски. 

О, днес една целувка в кулоарите на цирка или в 

гардеробната на театъра, или в някой ъгъл на ресторанта, 

или вечер на улицата, особено пък в дома на някоя съвре-

менна Пиерета в никакъв случай не би довела до плесни-

цата на Пиеро. Ако днес Пиеро посегне да целуне Пиерета, 

тя навярно ще го погледне учудено, ще му подаде кърпич-

ка да избърше червилото от устните си, ще изчисти и сво-

ите устни и тихо ще му каже: 

– Колко си нежен… Ами ти имаш ли апартамент, 

мили Пиеро? Колко заплата получаваш на месец? Ще сти-

га ли за двама? 
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Или, още по-просто, ще рече само „Ах, недей…“, па 

ще увисне на шията му, ще затвори очи и ще додаде: 

„Прави с мен каквото щеш“. 

Да, да, сега е друго, а тогава… 

Пък може би и тогава всичко си беше като днеска, 

само че ние сме били други, били сме наистина съвсем 

млади. 

Всичко, с други думи, беше предвидено в конкурса, а 

ето че стана нещо непредвидено. Неизвестен сътрудник – 

не си даваше името, само помня, че беше от Кюстендил – 

изпрати отговор, който трябваше несъмнено да получи 

първата премия. 

Пиерета според него много се уплашила от постъп-

ката си, а Пиеро бъкел не рекъл и тръгнал към арената, но 

сърдит и свъсен като буреносен облак. Пиерета дълго се 

колебала дали да рискува живота си. Накрай в нея надде-

ляло артистичното чувство и тя се хвърлила в смъртонос-

ния скок. Пиеро я уловил отлично. Публиката възхитена. 

Пиеро и Пиерета слизат долу. Пиерета дълго размисля, 

отива после при него, моли го за прошка. Обиква го бе-

зумно. Става му съпруга. Той бил много, много щастлив и 

отначало безкрайно се радвал на плесницата. А после… 

После, като минали години, той пак непрекъснато 

мислел за плесницата и в себе си безкрайно много съжа-

лявал, че не пуснал при оня смъртоносен скок Пиерета да 

падне и да се пребие. 

Същинският отговор бе написан, разбира се, още по-

добре. 

И до днес ме гризе съвестта, че на най-хубавия отго-

вор дадохме втора премия: един безплатен абонамент.
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Опасна професия1 
 

Мнозина си представят, че да си писател е и лесно, и 

безопасно. Седнеш, извадиш лист и молив, докато изпу-

шиш цигарата – половината написано. Докато донесат 

кафето – и останалото готово. Идеш в редакцията, вземеш 

две-три хилядарки хонорар и тръгнеш по любов и лек жи-

вот. 

Не, господа, съвсем не. Да се пишат романи, драми, 

разкази, поезия, особено пък фейлетони – то е и трудна, и 

опасна работа. Че всички у нас са организирани. Изкараш 

героя-прелъстител даскал – ето го Учителския съюз. Ако 

напишеш как някой обущар сложил мукавени подметки – 

върви се разправяй с всички обущари по света. Не дай бо-

же пък да изкараш, че касапинът заклал някого. Или че 

боксьорът… 

Ето, и оня ден един всекидневник помести статия 

против мой приятел. В детски разказ той писал за някакъв 

лош фелдшер. „Как може – казва вестникът, – как може в 

България да има лош фелдшер?!“ Само писателите няма 

кой да защити, когато ги колят по вестници и списания, 

когато ги подиграват в романи, драми и стихотворения, 

когато ги разпъват на кръст из разкази и фейлетони, из 

стъгди и мегдани. 

Сам аз тъй често вървя по острието на ножа. 

Описвам например, че някой касиер ограбил и хора-

та, и държавата, че някой търговец укрил туй-онуй. Още 

не изсъхнало мастилото на фейлетона – телефонът звъни 

и непознат глас гърми: 

– Кой ти дава право да се занимаваш с моята лич-

ност? 

                                                           
1 Текстът е публикуван във в. „Мир“, год. XLVI, 1940, бр. 12 117, с. 3. 
Подпис: Матвей Вълев. – Б. ред. 
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– Ама моля ви се, аз съвсем никого нямам предвид. 

– Ще ти кажа аз на тебе какво значи предвид! Аз съм 

човек с връзки, ще те вкарам в затвора, ще те изхвърля на 

улицата… 

Накрай ми друснат една псувня, а аз стоя като идиот 

и все още се колебая да реша кое е по-благородно: да си 

гангстер или писател. 

Друг път, през миналото лято, насъбрах цяла купчи-

на интересни бележки. Една личност от години наред уст-

ройвала интриги и шантажи. Чиновничка сплетничела 

майсторски против началството си. Един писал статия 

против редактора на едно списание. Подписал се, да ка-

жем, Лешников. Другаде същият той цитира статията на 

Лешникова и калайдисва редактора по всички правила на 

изкуството, като се подписва Облаков. На трето място се 

позовава върху Лешникова и Облакова и пише, че общест-

веното мнение е възмутено от редактора, само ушите на 

главния шеф са запушени и не чуват гласа народен. Тук се 

подписва Петър Кос например. Една такава пантомима с 

игра на подписи – свят да ти се завие. 

И създадох си тогава един сборен тип, писах за чове-

ка на новото време, кръстих си го Трандафилка и за да бъ-

де фейлетонът белетристичен, се опитах и портретче да 

обрисувам.2 

Че като почнаха едни телефони и едни въпроси – 

коя била тая, не е ли балдъзата на еди-кого си, или Иванка 

от еди-къде си, или Стефанка еди-коя си, и тъй нататък. 

Моля сега за малко внимание на картината. 

Една столична госпожица пък оня ден ме дава под 

съд, тъй като Трандафилка от моите писания била съвпа-

дала с нейната личност, а отгоре на всичко друго и тя била 

автор на статии с различни мъжки имена. 

                                                           
2 Става дума за фейлетона на Матвей Вълев „Внимание на картина-
та“, публикуван във в. „Мир“, год. XLVI, 1940, бр. 12 024, с. 3. – Б. ред. 
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И това ако не е дузпа!... 

Разчу се веднага, че съм даден под съд. Някои разб-

рали, че съм вече осъден. Други узнали, че съм в затвора. 

Намериха се и приятели, според които съм излежал нака-

занието. Но всичко това е още нищо. Процесът тепърва ще 

се гледа, може съдът да се смили и да ме остави да си до-

изживея годините на свобода. Лошото е, че вече не мога да 

спя – все кошмари ме мъчат. 

… Карат ме към съда с вериги на ръцете и пранги на 

краката. Около Съдебната палата черно-почерняло от на-

род. Вижда ме и реве: 

– Ууу, ето го писателя! Смърт на фейлетониста! 

Пазачите едва ме отървават от линча. Как да е, сти-

гаме до залата. Отпред седи председателят, отстрани чле-

новете, откъм края секретарите. Ето тук адвокатите, там 

свидетелите. Пейките за публиката заети от обществени-

ци, писатели, журналисти и дами от хайлайфа. Един каз-

ва: 

– Ето, тогова ще бесят. Писател е. 

Една дама се обажда: 

– Писател ли? Нека го обесят! Нас български писа-

тели не ни трябват, ние си четем в хайлайфа чужди рома-

ни и преводи.  

Дават думата на Трандафилка. После на мен. После 

на адвокатите. После произнасят присъдата: 

– Поради смекчаващи вината обстоятелства, осъжда 

се на доживотен затвор. Като особена милост, дава му се 

право всеки петък да бъде посещаван от Трандафилка… 

– По-добре ме осъдете на смърт! – крещя аз и се съ-

буждам, облян в пот. 

Уж бях полегнал след яденето да си почина, а то!... 

Отивам в кафенето. Пия кафе. И слушам разговора 

на съседната маса: 



260 

  

– Научи ли новината? В Пловдив художникът Въльо 

Матеев нарисувал портрет на някой си господин Гюлов. 

Наградили го, изпратили го за пет години в странство. 

Другият: 

– Да, чух я и аз тая новина. Но имаш малка грешка. 

Не е в Пловдив, а в София. Не е Въльо Матеев, а Матвей 

Вълев. Не е нарисувал портрет, а е написал фейлетон. Не 

за Гюлов, а за Трандафилка. Не са го наградили, а осъди-

ли. Не са го пратили в странство, а в Централния затвор. 

Не за пет, а за десет години… 

Ах ти, господи! 

Премествам се. Съседите ми сега са двамина. Еди-

ният е художник на заплата в едно държавно учреждение, 

другият – поет. 

– Братче бе – говори художникът. – Напиши ми ги. 

От по пет реда всяка. Осемстотин биографийки по пет ре-

да – само четири хиляди реда, нищо и никаква работа! 

Довърших вече рисунките на великите българи. Като им 

сложа отдолу на всекиго биографийката, ще се знае: тоя е 

свети Климент, тоя е свети Кирил и Методий, а тоя – цар 

Симеон. Представи си, вчера говоря с един начетен човек, 

академик. От дума на дума, та на Баба Тонка. Моля ти се, 

тоя господин не знаеше, че Баба Тонка е майката на Апос-

тола Васил Левски! Сега, както съм я нарисувал, като леп-

на отдолу и чия майка е, всеки ще я знае и помни. 

Обаждам се: 

– Извинявай. Баба Тонка не е майка на Васил Левс-

ки, а е… 

Оня скача възмутен: 

– Какво? Ти ли ще ме учиш? Кога излезе от затво-  

ра – и откога почна да знаеш! Сега аз ще те дам под съд, че 

да ме помниш, дорде си жив! 

Преглъщам, излизам. Отивам в ресторанта. Сядам, 

замислям се. Ето го и келнера. 

– Какво обичате, моля? 
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– Дайте ми – казвам разсеяно, – дайте ми едно го-

веждо антрефиле. 

А той се хили като стара лисица: 

– Говеждите антрефилета ви вкараха вас в затвора – 

казва, – а тук днес е постен ден и мога да ви препоръчам 

само филе от бяла риба… 

И как, моля ви се, да се не чудя, че съм още жив?! 
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Водни пъдпъдъци1 
 

 

Първа част: 
Вървят си по пътя двамина люде от народа, две ду-

ши селски. Вървят си и водят две крави: Пене води Вър-

тоглавата, а Цене – Стърчиушка. 

Те си вървят, а някои от вас си казват: „Знаем я ние 

тая история с двамата селяни, с кравите и жабите – чели 

сме я вече и са ни я разказали в разни вариации“. 

Нищо. И аз съм я чел някъде, и на мене са я разказ-

вали в разни вариации. Но ред е дошло днеска тъкмо с тая 

история да се занимаваме. 

Водят си двамата съселяни – Пене и Цене – кравите 

и вървят, и мълчат, па стигат край един гьол. 

Крякат в гьола жабите. 

Двамата приятели дълго ги слушат, после единият 

се обажда: 

– Пене, чуеш ли жебите кекериците? 

– Па чуем ги, Цене, та да не съм глух! 

– Ами като ги чуеш, можеш ли да изручаш някоя из 

них? 

Позамислил се Пене. 

– Жива или варена? 

– Жива. 

– Щом е жива – можем, Цене. 

– Можеш, ама не можеш! – разсъждава Цене. – Не 

можеш, оти жеби кекерици не се ручат. 

– Те гражданете ги ручат варени и ги викат водни 

пъдпъдъци. А я варени не можем да ги ручам, оти знам 

какви са они пъдпъдъци, ама живи можем. 

                                                           
1 Текстът е публикуван във в. „Мир“, год. XLVIII, 1942, бр. 12 464, с. 3. 
Подпис: Матвей Вълев. – Б. ред. 
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– Па я се обзалагам! Ако ти изручаш една жива жеба 

кекерица, давам ти моята крава Стърчиушка. 

Запалва се тогава Пене. Подава юлара на Цене и 

отива при гьола. Погазва с опинците докъде прасците и 

почва да шета из треволяка. Чини що чини, фаща една 

жаба кекерица и излиза на брега. Ококорва се към небето, 

разтваря уста, вдига жабата. А тя се пули и си разперва 

пръстите на предните крака, сякаш знае що я чака. Ама 

нали е служил три пъти запас, няма Пене страх от нищо. 

Лапва жабата, жвака, мръщи се – и я изручва. 

Приплаква му се на Цене. Подава той юлара на при-

ятеля си, повежда оня двете крави – Въртоглавата и Стър-

чиушката – а Цене, устата му пълна със слюнки, току 

преглъща и примига. 

– Пене… – обажда се той. – И я можем да изручам 

една жеба кекерица. 

– Не можеш! – отсича Пене. – Не можеш. Я съм ру-

чал и знаем какво е. Ти мене сега и три крави Стърчиушки 

да ми даваш, я се вече не обзалагам. Не е то шега работа, 

знаеш ли какво ми е сега у коремо? 

Запримигва Цене. Подсмърча. И плачливо заговаря: 

– Я две че изручам, само ако речеш да ми върнеш 

кравата Стърчиушката. 

Вървят, вървят, па изведнъж Пене се запира, тропа с 

крак о земята и вика: 

– Ха де, изручай две жеби кекерици и си земи Стър-

чиушката! Ха да те видя! Ама знам я, че нече да можеш! 

Повлича се Цене към гьола, нагазва право в жабуня-

ка. Запретва ръкавите и почва да бърника. Шета, шета, 

фаща една жаба кекерица и я тика у поясока. Намокря се 

до над колената, фаща и втора жаба кекерица и излиза на 

брега. Изправя се, навирва нос към небето. Гледа го Пене у 

устата, и Въртоглавата го гледа у устата, и Стърчиушката 

го гледа у устата. Зинва той, лапва едната жаба, сдъвква я 

и преглъща. Зинва още веднъж, нагълтва и втората. Мъл-
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чи после, гък не казва, само си взема за юлара Стърчиуш-

ката и тръгва напред, а Пене подир него. Вървят дълго. 

Свършва се гьолът, почва полето. А те и двамата гледат все 

у земята. И все нещо се ослушват дали се не обаждат от 

корема жабите кекерици: „Квак-квак-квак…“. 

И казва по едно време Цене: 

– Е, Пене, каква беше тая работа, оти ги изручахме 

жебите кекериците? 

 

Втора част: 
Развъртя се един писател във вестника, направи ма-

ти-маскара един друг писател. 

Добре, ама и оня не е прост: отвърна му както подо-

бава. 

Хванаха се двамата здраво за яките, а хората загле-

даха сеир. Минаха седмица-две, ето ги пак: втори път се 

изядоха взаимно. Като петли индийски се хванаха, раз-

въртяха се, та пера полетяха на вси страни. Отиде после 

единият при адвоката – и другият отиде при адвоката. Под 

съд решиха да се дават. Зер не стига кавгата, не е тя истин-

ска, ако пред съда в публичното заседание не си доизрекат 

всички ония думи и изречения, които е неудобно да се 

пишат във вестника. И зачакаха хората да видят какво още 

има да става. 

Добре, ама полъхна пролетният вятър. Поразвесели-

ха се хората, поотвориха очите си за хубавото в живота. 

Понапълниха се с любов сърцата. Видяха и двамата писа-

тели, че не е кавгата единственото нещо в света, че освен 

нея и сговор съществува все още по земята. 

И ето нà, разнесе се снощи като светкавица новина-

та, че те двамата се придобрили. 

Срещнали се, поразговорили и си рекли: 

– Абе ние с тебе едно време бяхме ден и нощ заедно, 

прилично ли е стари другари като нас такива представле-

ния и театри да правят за другите? Не можем ли да се раз-
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берем като човеци възпитани и даровити, па да си гледа 

после всеки своята си работа? 

– Може! – зарадвал се другият. – Може и още как! 

Дай лист и писалка автоматическа! 

И написали един протокол, че се сдобряват завина-

ги, па се прегърнали и се целунали, та им просветнало 

пред очите. 

От това по-добро нито има, нито може да има. 

 

Трета част: 
Ще запита сега някой: какво общо имат Цене и Пе-

не, кравите и жабите кекериците с тия двама наши писа-

тели? 

Нищо. 

Освен едно съвсем мъничко нещо. 

Когато си хапнали и пийнали и почнали да се разде-

лят, единият прегърнал през рамото другия и му рекъл 

тихичко: 

– Радвам се, братко, че се разбрахме. Не ме е яд на 

мене си, не ме е яд и на тебе. А ме е яд на нас двамата. За-

що ги ядохме тия жаби? 
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Оратори1 
 

Седяхме снощи неколцина приятели в кафенето и 

четяхме вестници. Неволно, по асоциация, заговорихме за 

събрания и речи. С нас беше бивш политически деятел. 

Отвори уста и почна да разказва. 

Тръгва веднъж за едно село, враждебно настроено 

към милостта му. Всички му се чудят на ума. Но нали е 

дебелоглав българин, не могат да го разубедят. Пътува съ-

ботен ден с рейса. Пред него седи един противник, зад не-

го седи друг противник. Хубавият ден се познава от сут-

ринта! Пристига и право в общината. След него и другите. 

Показват си тапиите. Чете ги кметът. Гледа ораторите, 

подсмърча и пак чете. 

И на тримата е разрешено в неделя предиобед да 

свикат събрание. А в селото един-единствен салон – чита-

лищният. 

Решават тогава да направят общо събрание. Селяни-

те са търпеливи, особено когато има вероятност ораторите 

да се сбият помежду си. Събранието е обявено за девет, 

салонът се натъпква още в осем. Излишно е да се чака – 

събранието почва. 

Излиза първият. Говори той, пеняви се и все тъй из-

върта, че стрелите му нашия приятел улучват. Седи си 

обаче нашият на стола и се преструва, че слуша, а всъщ-

ност си доспива. Не иска човекът да мори паметта си с 

чужди ядове. Говори оня два часа. 

Става вторият. Като че на първия отговаря, а след 

всяка тирада нашия ухапва. Нали нашият не е тъдявашно 

куче – като трън в очите им се забол. Говори вторият три 

часа. 

                                                           
1 Текстът е публикуван във в. „Щурец“, год. XII, 1944, бр. 583, с. 4. 
Подпис: Матвей Вълев. – Б. ред. 



267 

 

Иде ред на нашия. Става, поглежда часовника. Един 

часът. Обгръща с поглед салона. Всички се подсмиват и 

сучат мустаци. Жадни хората за цирк, за яденето не мис-

лят. Добре. Ще им покаже той сега кой е истински оратор! 

Пет часа говориха те. Познава той народната психика. От-

варя уста, че като почва от Освобождението, та Сръбско-

българската война, и Обединението, и Балканската, и 

Междусъюзнишката война и тъй нататък, говори ли, гово-

ри, а по едно време става тъмно и някой пали лампите, а 

той все говори, и вода пие – две кани изпива – и хората го 

слушат, никой гък не може да му рече. Свършил той и се-

ляните рекли: 

– Те тоя е истински оратор, седем часа говори, без да 

прегракне! 

Малко по-къса била речта му в друго село. Пристига, 

свиква за в два часà събрание. Книжата му редовни, няма 

как да му се откаже. Отпускат му кръчмата на площада. 

Идат тридесетина селяни. Приготвя се да говори. В туй 

време пред кръчмата се вдига шум, изведнъж почва да 

пищи кларнет, след него тромбон, не закъснява и огром-

ният селски тъпан. Хоро на площада. Музикантите не на-

мерили друго място, та тъкмо пред кръчмата се настани-

ли! 

Думка тъпанът, пищят кларнетът и тромбонът, а 

нашият оратор говори и не спира. Те по-силно, той по-

високо. Те шум до бога, той зинал, та малкото му езиче се 

вижда. Минава час и половина. Селяните ги заболяват 

ушите и един по един се изнизват. Той продължава. Наиг-

рават се младите, задигат музиката и тръгват из селото. 

Стихва площадът. По едно време вратата се отваря. 

– Ялате бе! – викат се селяните. – Тоя не спира, над-

вика тъпана! 

И идат. В десетина минути кръчмата се натъпква. А 

той продължава. Говори още три часа и го разбрали какъв 

е лъв. 
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Докато слушах, спомних си, че и аз преди години 

съм се проявявал като оратор. Поканиха ме да държа кул-

турна сказка в един провинциален град. Афиши, барабан, 

хвърчащи покани. Пропаганда – не ти е работа! Още във 

влака си бях набелязал темата, в читалищната канцелария 

я преповторих. Два часа сказка. Дойде време да се почва. 

Още половин час. Четвърт час. Иде председателят. 

– Салонът – казва – е почти пълен. 

– Тогава ще почна. 

Излизам на сцената с развълнувано сърце, оглеждам 

салона – четиристотин места! – и броя: без мене и предсе-

дателя всичко тринадесет души публика. Да, да, салонът 

почти пълен… Почвам. А председателят се поизвърта и 

шепне: 

– Карай по-накъсо! 

Скъсявам, прескачам дребното, а той пак: 

– Карай още по-накъсо! 

Скачам в галоп, а по едно време един от първия ред, 

както ме слуша и на парцали мига, изведнъж се килва 

встрани, заспива и почва да хърка. Гледам го изумен, а 

председателят: 

– Режи още по-накъсо! 

Свърших културната тема за петнадесет минути. 

Поклоних се. Тръгнах. Ни бис, ни браво. Излязох. Долепих 

око на една дупка от декора. Не повярвах на очите си: 

всички заспали, воглаве с председателя. Отказах се зави-

наги от кариерата на сказчик. 

Един писател разправя своето приключение. 

Преди години отседнал случайно за едно денонощие 

в някакво забутано балканско село, в което живеят такива 

едни хора с дълги ръце, космати гърди и здрави вълчи зъ-

би. Разполага се в задната стая на кръчмата. А навън за-

почва шетня някаква, гласове, стъпки, подвиквания. На-

валица се натрупала. 
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– Да излезе! Кажи му да излезе! – обаждат се гласо-

ве. 

Иде кръчмарят. 

– Народът иска да те види! – заявява той. 

– Остави, братко, не съм по тия работи. 

– Не правѝ инат. Цялото село е вънка. Излез, пока-

жи се. 

– Щом толкоз настояваш… Но докато се приготвя, 

ти изнес стол и маса, приготви шише с вода и чаша. 

След малко излиза. Сърцето му се свива от славолю-

бие. О, къде са враговете му – да видят как го посреща на-

родът! Изправя се до масата. Не, така не ще го видят в цял 

ръст. Качва се на масата. Гордо се оглежда. И почва: 

– Драги селяни! Ние, хората на перото, които тво-

рим вечни продукти, наследниците на Отца Паисия и 

Иван Вазова… 

Кръчмарят го дърпа за крачола: 

– Те не искат реч бе, те настояват да им покажеш из-

куствените си челюсти! 

О времена, о нрави! Но той не губи присъствие на 

духа. Бръква в устата си, изкарва горната, после и долната 

челюст. Плакне ги в чашата, вдига ги високо и почва да ги 

върти, та да ги видят всички. Отваря уста, поставя си че-

люстите, дъвче и се зъби. Повтаря. 

Селото гърми от овации и ръкопляскания. 

Три пъти повтаря демонстрацията. 
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Вкусната баба1 
 

Криво да седим, право да говорим, но като попадне 

нашего брата из земята провинциална, по-добри другари 

от актьорите нивга не намира. Умеят момчетата да посре-

щат, че душата им жадува за хора и приказки. И много 

гости посрещат, а веднъж и те ни идат на гости в София: в 

началото на лятото на конгрес пристигат. Дойдат, срещнат 

се, пошушукат си – и ето ти цели списъци по вестниците: 

които са били във Варна, отиват в Скопие и Пловдив, 

пловдивските в Бургас, бургаските в Стара Загора, старо-

загорските във Враца и тъй нататък. Почват тогава пресе-

ления международни, че за актьорите няма ни стабилитет, 

ни постоянно местожителство. 

Но са свикнали, та им е леко. 

Попадам лани в Свиленград. Чудя се какво да правя 

и как да прекарам деня. И изведнъж – спасение! – присти-

га театро. Давай газ към гарата – и ето ги актьорите, пове-

чето от тях мои стари приятели. Как си, що си, после една 

хубава вечер и през тая вечер попадаме на стари истории. 

Разказва тогава Т. историята за вкусната баба и тя е горе-

долу приблизително следната: 

Преди двадесетина години, в началото на кариерата 

си, Т. обикалял веднъж заедно с някакъв пътуващ театър 

малки градове и големи села и попаднал в едно село, което 

заема видно място на картата географическа, но по теат-

ралния въпрос е изостанало и никаква театрализация не 

признава. Като пристигне „Жената със седемте чувства“ 

или сестра ѝ „Половината жена, половината риба“, като 

разтвори афишите си някой „Индийски факир от Малая“ 

или „Международното стрелбище Америка“, и старо, и 

                                                           
1 Текстът е публикуван във в. „Щурец“, год. X, 1942, бр. 498, с. 4. Под-
пис: Матвей Вълев. – Б. ред. 
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младо – цялото село е там. Но чуят ли за „Иванко“ и „Бо-

рислава“, за „Хубавата Богданка“ или „Край мътния по-

ток“ – не, та не, един не се свърта в училищния салон. 

Още щом пристигнали, актьорите разбрали какъв 

вятър вее. Забравили те театър и представление. Вдигнали 

яките и тръгнали да си намерят място за нощуване, да до-

чакат как да е утрото, че да продължат. Добре, ама селяни-

те, като ги разбрали що за хора са, и в къщите си ги не 

щат. С много ходене и много питане най-сетне трупата ус-

пяла да се настани в една голяма къща накрай селото. 

Насядали актьорите и актрисите, запалили оджака, 

постоплили се, па надникнали в стомасите и що да видят – 

те празни. 

На двора сновяла стопанката. 

Станала примадоната, повикала двамина за свита и 

хайде при селянката с големия кожух. 

– Бульо… – захортувала актрисата. – Дай ни един 

хляб и две буци сирене, една кошница яйца и две паници 

туршия, че не сме още обядвали. 

Булята се извърнала към зида, с гръб към актьорите. 

Нито ги поглежда, нито им отвръща. 

– Чувай де, нищо лошо не сме ти направили. Гладни 

сме, храна искаме. С парите си я искаме. 

И тъй нататък. Убеждава я примадоната, обаждат се 

актьорите, а булята не мръдва, залепила се за стената и 

гърбом към тях стои. Чудели се, маели се ония, па тръгна-

ли из селото, но уви – с празни ръце се върнали. Подири-

ли стопанина – никакъв го няма. Прибрали се в стаята, а 

ушите им пищят от глад. По едно време Т. видял ратая. 

Повикал го вътре. 

– Гладни сме! – зашепнал му той. – Я върви намери 

един хляб и нещо сланина или саздърма, каквото има на-

мери и донес да ни нахраниш. Не може тъй, християни 

сме, българи сме. 
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Слушал ратаят, рекъл „добре“ и тръгнал. Т. подире 

му. Взел ратаят една мотика и завил към задния двор. Т. 

решил да не го изпуща, че махне ли се – надежда няма. 

Спрял се ратаят до калкана на къщата, разчистил снега с 

мотиката и почнал да копае замръзналата пръст. Гледа 

актьорът, гледа и му дума: 

– Бе ние те молим като българи нещо за ядене да ни 

дадеш, а ти почна копан, сякаш лозе ще садиш! 

– Та нали затуй копая, за да ви дам да ядете! – ръм-

жи оня. 

– Да не искаш с пръст да ни храниш?! 

– С каква пръст ще ви храня! Искам да видя дали 

бабата е втасала, та да ви дам от нея. Не викайте, че ако 

чуе господарката, ще се разкряка и махалата ще събере! 

Т. се облещил, гърлото му пресъхнало, почнал да от-

стъпя назад, но се опомнил и избухнал: 

– Ти си яж бабата, разбра ли! Върви донес нещо за 

ядене, че като грабна тая мотика… 

– Ама че неразбран човек си и ти а! – разсърдил се 

ратаят. – Абе аз искам ей такова парче да ви отрежа от ба-

бата, а ти търпение нямаш да изчакаш. Ял ли си баба, а? 

Знаеш ли колко е вкусна, като втаса, а? 

С други думи, „баба“ по оня край наричат някакво 

месо, което зимно време се заравя и се държи в земята, 

докато „втаса“. 

Минало някое си време, седнали веднъж актьорите в 

града с околийския. От дума на дума, та на това село. 

Кипнал околийският, ударил с юмрук по масата и 

рекъл: 

– След десет дена представление в същото село! 

– Не. Там ние вече не отиваме. 

– Никакво не! Там представление искам и това си е. 

Аз ще уредя всичко, вие само ще дойдете и ще играете. 

Насам-нататък, накрай трупата приела и ето ти я 

след десет дни заедно с околийския в селото. Ехе, сега пос-
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рещането е друго! Кметът реч държи, цялото село навънка. 

На всекиго отделна стая, във всяка стая трапеза, а хазаите 

прави стоят да прислужват. Поотдъхнали актьорите. Хап-

нали що хапнали и право в училището. Емнали се да нап-

равят сцената, да навържат декорите. Радост и смях. За-

качки колкото щеш, а „бабата“ им не слиза от устата. 

Представлението обявено с барабана за шест часа. Още 

пет няма, и пред вратата почва да се тълпи народ. Но ред 

царува, зер двама стражари се грижат за всичко. До пет и 

половина салонът пълен. До шест – и коридорът, та и съ-

седните стаи. Публика много: колкото къщи – толкова 

мъже, а жените в добавка. 

– Сега наистина е друго! – ликуват актьорите. – На-

шият околийски е славен човек, това е! 

И почват, та играят, както рядко са играли, а селя-

ните гледат ли, гледат. Изиграли действията едно след 

друго. Свалили пердето. Почнали да се разгримират за 

народната трапеза, която им уреждал кметът. 

– Е, как сте? – пита околийският. – Доволни ли сте? 

– Много добре сме! – благодарят актьорите. – Да ви 

поживи бог, тая работа на вас я дължим. 

Сега пристига бирникът, иде и им брои парите, зер и 

туй било така наредено, че общината се погрижила за 

продажбата. 

– Ами защо публиката не напуща салона? – питат 

актьорите. – То представлението свърши, пък хората още 

стоят. 

Докато им обясни защо, ето ти го старшията. Удря 

ток о ток, заковава ръка о козирката и вика: 

– Господин началник! Позволете да доложа! 

– Казвай! 

– Арестуваните да ги държа ли още, или да ги осво-

бодя? 
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– Освободи ги. Но само хората пусни, а имената им 

задръж. Утре рано ще се произведе проверка. Ако някой се 

е укрил, ще плати пет пъти билета за неподчинение. 

– Тъй вярно, господин началник! А с бирника наре-

дих той да плати сумата и после да я събира заедно с данъ-

ците. 

Ясно и просто. 

Ах вие, сладки, забравени времена… 

Сега довиждане, драги труженици на изкуството, 

довиждане из провинцията и горе главата! 
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Забравената роля1 
 

Завърши мирно и тихо, с повече сватби и по-малко 

разводи театралният сезон. На всички отдадоха заслуже-

ното чрез ръкопляскания и хвалебствени статии – един от 

целия театър остана все тъй невидим и неизвестен, както 

си беше преди: суфльорът. 

Човекът – никой не го знае мъж ли е, или жена, 

младеж или старец – който е спасявал много артисти от 

посрамване, много сцени от проваляне. 

Най-дълбоко изживяващият всяка пиеса – най-

плитко платеният. 

Ще разкажа няколко малки случки, в които и суф-

льорът е вземал що-годе участие. 

Един от подбалканските градове отдавна си има те-

атрална трупа. Трупа с традиции. Знае си я гражданството 

и си я обича. Играе трупата от време на време пиеси – 

български и чужди, от велики и от неизвестни автори. 

Старата пиеса още несвалена от сцената, любителите ак-

тьори вече нова подготвят. И всичко върви по мед и масло, 

само един заинатен българин не може да привикне с лорд-

ското произношение. Учи, учи, но щом стъпи на сцената – 

пак своето. А денят на премиерата иде и не пита. 

Почва представлението, стихва салонът, суфльорът 

чака. И ето го нашия герой. Позавърта се, посреща един 

гост. 

– Къде са другите, лорде? – пита гостът. 

Настава сюблимният миг. Обажда се суфльорът, по-

дава дума по дума, натъртва: 

– Всички отидоха в градинката на разходка. 

И казва българският лорд: 

                                                           
1 Текстът е публикуван във в. „Щурец“, год. X, 1942, бр. 499, с. 4. Под-
пис: Матвей Вълев. – Б. ред. 
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– Всички отидоха в градинката на разходка… 

И оправдава се после при разправията: 

– Не мога другояче бе, хора! Знам как трябва да бъ-

де, ама като изляза пред публиката, целият пламвам от 

вътрешен огън, забравям всичко и думите си излизат как-

то езикът поиска. 

Друг актьор, все от същата трупа, се заплеснал вед-

нъж и ни в клин, ни в ръкав се намъкнал на сцената. Вля-

зъл, спрял се. Огледал се и разбрал, че е избързал. 

Суфльорът изотдолу му прави знаци да излезе. Ак-

тьорите го гледат втрещени. А той се опомня, покланя се и 

казва: 

– И по всичко личи, че тук няма място за мен! 

И тържествено напуска сцената с обиден израз на 

лицето. 

Това са, тъй да се каже, дреболийки, малки сценич-

ни недоразумения. Те всеки ден на всяка сцена се случват. 

Подобна историйка се разправя и за стария актьор Матей 

Икономов, който през много десетилетия бе един от пър-

вите в провинциалния театър. 

Играе той веднъж, играе, както само той умееше, но 

не щеш ли, посред ролята забравя какво има да каже. Да 

си забрави някой нахакан младеж ролята – то е нищо. Ще 

се поизвърти, ще избъбри нещо, ще зяпне в суфльора и ще 

хукне през просото. Заплете ли се възрастен актьор, рабо-

тата е спукана: слухът не е вече тъй остър, за да долови 

шепота на суфльора, находчивостта също е на почивка. 

Затова често ние, зрителите, чуваме от салона някакъв 

подземен натъртен глас, който повтаря все едни и същи 

думи – ние всички разбираме тия думи, само старият ак-

тьор ги не разбира. 

Та слисва се, значи, старият Матей Икономов, почва 

да нервничи, тропа с крак, хвърля мълниеносни погледи 

към суфльора – оня му подвиква нещо, ама един дявол 

знае какво е то! 
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Партньорът решава да му дойде на помощ. За да му 

даде време да се опомни и успокои, той вади кутията и с 

елегантен жест предлага: 

– Драги приятелю, заповядайте една цигара… 

Има ли нещо по-обикновено от това актьорът да за-

пуши на сцената? Та нали старите мераклии сами си доба-

вят тук-там в ролите по едно „заповядайте цигара“, за да 

не пропускат скъпоценно за пушача време. 

Но трикът не хваща. Матей Икономов е ядосан, той 

тропа с крак и крещи: 

– Сръбски тютюн не пуша! Сръбски тютюн не пуша! 

Какво е искал да каже и защо тъкмо сръбски тютюн 

не е пушел, това нито той, нито някой друг можал да обяс-

ни. Така му дошло на човека, така го рекъл. 

Той е вече там, гдето въобще никакъв тютюн не се 

пуши. 

Друг един актьор от старото поколение обаче дочака 

щастливи старини. Не в театъра, но в собствената си къща, 

която след дълги наемателски неволи успя да си построи – 

с наемите, които всеки месец събира. 

Как да е, излиза веднъж старият Борис Пожаров на 

сцената и както често се случва, не си знае ролята, а се ос-

ланя на рутината, добрия слух и още по-добрия суфльор. 

Рутината обаче си е рутина и слухът слух, понякога и те 

нищо не помагат. 

– Прибери си праждовата на гащите… – подава суф-

льорът. 

О, лъвът поема дъх, изправя се в цял ръст срещу вра-

га. Публиката стихва и ето че в салона гръмва страшен 

глас: 

– Прибери си праждовата на гащите! 

Пауза. 

– Ти бе, ти си прибери праждовата… – подава вни-

мателно суфльорът. 
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– Ти бе, ти си прибери праждовата! – пристъпя бай 

Борис към изумения партньор, който стои, гледа го и не 

знае какво да прави. 

Преди повече от три десетилетия пристигна в Плов-

див Народният театър. То беше събитие, то беше вълне-

ние! Всичко имаха артистите със себе си, само дете нямаха. 

А за една от пиесите е необходимо дете. Ролята му е мал- 

ка – при вдигане на завесата то ще лежи на килима, ще 

прелистя една книга с картинки, а навън ще се гърми, и 

като влезе майка му, то ще я запита какво е това, гдето 

гърми. Тя ще го улови за ръката, ще го погали, ще го успо-

кои и ще го изведе навън, за да не се пречка по сцената. За 

толкова проста работа не е нужно да се води от София те-

атрално дете и артистите си избират едно пловдивчанче. 

То почва да учи под ръководството на майка си седемте 

думи на своята роля и цялата махала се вълнува, че един 

мъж от тоя славен град стъпя на великия път. 

Въвеждат детето на сцената. То се държи храбро и 

достойно. Слагат го на килима, поизвърнато гърбом към 

публиката. То почва да прелистя приказките на братя 

Грим, завесата се вдига. Очите на блажените родители се 

просълзяват от щастие, махленките хапят устни от завист. 

Сега влиза майката. Детето вдига глава към нея и 

почва: 

– Мам… 

В тоя миг от другата страна някой му шепне: 

– Мамичко, какво е това, гдето така гърми? 

Детето уплашено се извръща нататък. 

Всичко му бяха казали, на всичко го бяха научили, 

само това, че там има един капак и под капака един човек, 

който ще му каже какво да говори – това бяха забравили 

да го научат. 

– Мамичко… – повтаря суфльорът, а детето се пули в 

червеното лице, оградено от огромни чорлави коси. 
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Майката е опитна артистка. Тя се навежда, улавя де-

тето за ръка, заговаря му и го води навън. Но детето се из-

връща назад, то не иска да върви, то гледа като замаяно 

човека под капака и пита: 

– Чичо бе, защо са те затворили там? 

Това беше първото ми и последно излизане на теат-

рална сцена. Отговора на оня си въпрос получих по-късно. 

Затварят го оня чичо суфльор в дупката под капака, за да 

вади кестените от огъня, когато в паметта на актьора се 

възцари пълна пустота. 
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Оперна нощ1 
 

Ето как ми се оплака днес един приятел: 

„Не мога, брате, не мога доживя спокойни старини, 

ако веднъж поне не чуя Тодора Мазарова. Та как ще гле-

дам аз утре хората в очите, като ме запитат дали съм го 

слушал? И как ще понасям тона на ония, които са били 

там, когато почнат да разправят, че оркестърът вземал ле-

гатото малко полегато, а гласът на Мазарова действал 

фортисимо опиянисимо върху душата и прочее? Не. По-

добре бялата смърт да ме грабне, отколкото да загина от 

завист и гризения вътрешни! 

С тия мисли се прибрах миналата неделя у дома. Там 

пък жената и тъщата нищо ми не казват, а само тъй ме 

гледат, че кръвта ми се смръзва. „Още ли стоиш? – питат 

ме погледите им. – Още ли не си там, дето са тая нощ 

всички доблестни мъже?“ Ех, няма що, навих на краката и 

по телесата си вестници, навлякох скиорския екип, тикнах 

ръце в овчите ръкавици и поех. Думам си по пътя: 

„Изкуството иска жертви. Ще приседна до вратата 

на театъра, па ще си дремна като в някой планински зас-

лон, няма да усетя как ще съмне. Сутринта рано ще бъда 

пръв, ще взема по шест билета за всяко представление: 

три за мен, жената и тъщата, другите три за черната борса, 

да си изкарам разноските“. 

Така си мисля по пътя, а под краката ми снегът 

скърца и студът щипе носа и ушите. Пристигам. Да повяр-

вам ли на очите си? Та те там, любителите на музиката, 

вече опашка направили! Кой как могъл, така се накачулил 

с шалове, балтони и шуби, па някои чак мангалчета си до-

несли. Притъмнява ми пред очите. Но няма що, нареждам 

                                                           
1 Текстът е публикуван във в. „Мир“, год. XLVIII, 1942, бр. 12 435, с. 3. 
Подпис: Матвей Вълев. – Б. ред. 
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се и зачаквам. После се поопомням, почвам да се оглеж-

дам. 

Аз например и оня до мене, другите отсреща и отзад, 

ние всички от музика и пеене много-много не разбираме. 

Но нали сме деца на нашето време! Една част от нещата ги 

вършим, защото са необходимост, а друга – заради хора- 

та – да не рекат, че туй било и онуй било. 

Двамина пред мен се изхитрили. Взели си шише ко-

няк и от време на време го надуват, сякаш са от оперния 

оркестър. Единият ми е познат. За него бяха казали вед-

нъж, че толкова вино изпил, та би трябвало петнадесет 

години само сода да пие, за да се превърне на шприц. Една 

госпожичка се разплаква, напуска поста и си отива. Трябва 

да е измръзнала. Клетата. Всички гледаме след нея. Всеки 

си мисли да ѝ предложи услугите си и да ѝ купи билет. Но 

всеки от нас се е натоварил с поръчки от роднини, прияте-

ли, колеги и началствующи лица, та няма как. 

Вече е към четири часа. 

Една стара жена пристига, нарамила някакво денк-

че. Внимателно оглежда редиците и спира до един ученик. 

– Синко – казва, – вземи юргана, че се покрий. 

Син ѝ се срамува. Не иска. Но майката го не пита. 

Разгръща юргана и хоп – замята го през главата. Той уж се 

брани, но като му става топличко, стихва и шепне: 

– Ела го прибери като съмне. 

Минутите стават все по-бавни. 

– Вие скиор ли сте? – пита ме съседът, едър мъж с 

премръзнал червен нос. – Много искам да стана и аз ски-

ор. Жената и балдъзата като ме награчат: „Какъв си ти чо-

век“ и прочее. Направих заем, купих ски, екипирах се, оня 

ден и отпуск взех, че да ида горе и цяла седмица да се уп-

ражнявам. А те като рекоха: „Сега ли ще се учиш на ски, 

когато присъствието ти е необходимо, как смееш да зами-

наваш от София в дни, когато Мазаров е в София“. Аз от-
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първом не можах да разбера какво искат да кажат, но пос-

ле разбрах и ето ме сега… 

Пристига някакво животно с една глава и четири 

крака. Оказва се, че не е животно, а двойка, загърната в 

шуба. Той по-висок, та главата му стърчи отгоре, нейната 

се подава изотдолу. Всички ги поглеждат, па кой знае за-

що, потръгват крачка напред. 

Какво да ти разказвам, брате! Ти често си виждал 

войници и полицаи на пост в тия студени нощи. В себе си 

не си ли помислял колко мъчно е да се стои отвънка, при 

тия ниски температури, когато заедно с живака и самият 

термометър пада в преизподнята? И не ти ли е минавало 

през ума какво значи сега да бъдеш на Източния фронт? Е, 

добре де – тия хора са на пост, ония там на север, те са 

пратени да бдят, те се бият в името на дълга, за всечовеш-

ки идеали. А ние? Каже де – а ние? Аз за себе си ще ти ре-

ка – и един час не бих останал, ако не ме беше страх от 

бламаж пред обществото. А съседът ми се страхуваше, 

просто на просто, от жена си и от балдъзата си и не би уз-

нал дори къде е Народната опера, ако… 

– Едно ще ви кажа, господине – говори той с пре-

мръзнал глас. – Да ми бяха само жена и балдъза, как да е, 

ще се оправя с тях. Ще насъскам едната против другата – 

щом тая рече „гък“, оная ще изсъска „млък“, а аз ще си 

гледам кефеца. Ами те на всичкото отгоре са и сестри, та се 

спогаждат все против мен. 

Докато ледовитите минути протичат като влакове по 

объркано пътнишко разписание, нашата колона непре-

къснато расте. Наблизо почват работа чистачи. Те тътрят 

снега с големите си гребла, товарят го на коли и камиони и 

гледат към нас. Може би мислят колко добре би било, ако 

вземем по едно гребло и ние. 

Просветва. Слава богу. Приближава решителният 

миг. Майката на ученика с юргана пристига. Иска да вземе 

юргана, но сега той го не дава – завил се с приятеля си и 
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им е топличко, само да не беше пустата земя тъй студена… 

О, повярвай, надали сам Ной е дочакал спасителния бряг с 

повече вътрешни трепети от нас, любителите на оперното 

изкуство. Една топла вълна се зададе изотвътре, размърда 

ни, сгря ни. Задните дадоха напред. Ние се опряхме назад. 

Чувствахме се като щастливци от лотарията. Госпожички 

идеха и с поглед всичко обещаваха, само да им услужим. 

Но ние всички едва ги виждахме – втренчено гледахме 

напред. Касата. Почва да приближава. Ето я. Съседът ми 

взима своята купчинка. Иде моят ред – ура! 

– Дай ми тука две и тука две, и тука две… – почвам 

аз да изброявам, а касиерът, тоя разкошен човек, отбеляз-

ва с червения молив, къса билетите, пресмята. 

– Всичко хиляда осемстотин и тридесет лева! – под-

режда той шарените книжки. 

– Хиляда и осемстотин… – повтарям аз и се бъркам 

да извадя кесията. – Ето, заповядайте… – и пак се бъркам. 

– По-скоро! – бутат ме задните, а аз се озъртам сму-

тен, шепна все наново „кесията“, пак се бъркам. 

– Хайде, вие там, докога ще се бавите! – викат вече 

по-далечните. 

– Ей, вас ви е топло, вие нас питате ли! – чува се от-

към площада. 

Аз все още се бъркам и търся кесията, тюхкам се, 

пъшкам и се потя при двадесет градуса под нулата на сян-

ка, а някой ме бута, друг ме дръпва, после отхвръквам като 

гумена топка от гишето, накрай повисвам нос и тръгвам за 

вкъщи, а пред очите ми се червенеят някакви кръгове, из 

които чувам само крясъци и виждам само кървави очи: 

това са крясъците на жена ми и погледите на тъща ми. 

Това е, драги. Дълго се колебах по пътя дали въобще 

да се прибера, или да пратя някой приятел адвокат да ми 

изнесе багажа и да направи прочеето. Накрай си отидох. 

О, подробностите не искам да ти разказвам – но тежким да 

не бях си отишъл! 
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Хайде сега довиждане. Па ако ти се случи да идеш на 

такова място, за да не рекат хората, че не си културен чо-

век, не забравяй при преобличането да си вземеш и кесия-

та, а не да я оставиш в другите дрехи“. 
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Картини1 
 

Устато момче е моят приятел Гервази. Няма никаква 

професия, нито занаят. Не е търговец, не е чиновник, не е 

човек на изкуствата. Ама една уста има – никой не знае 

повече от него. И все уж тича и нещо работи, пък никога 

нищо не върши. 

– Гений съм аз, ей! – почва той веднъж, преди още 

да се здрависаме. – Намислих търговия да почна с говеж-

ди кожи. И така съм нагласил всичко, че парите като река 

ще текат в джоба ми. 

– Не ме интересуват твоите кожи. Нито искам да ги 

зная дали са говежди, или агнешки. Все ми е едно, ако да-

же са от ония кожи, що в магазините по две на ден ни де-

рат. 

Той вади тефтерче и молив, почва да пише и прес-

мята. Още не довършил сметките, изведнъж се удря по 

челото и вика: 

– Чакай бе, тая година ще се даде голямата литера-

турна премия – защо ми са кожи, когато мога книга да на-

пиша и нея да взема. Аз съм даровит, ей. Като седна и на-

мисля какво има да стане в книгата, за три дни готова за 

печат – и премията в джоба ми. Хайде довиждане, тичам в 

печатницата да взема десет кила изрезки от листове за 

писане. 

И всеки ден все така. Все нови решения, все нови 

печалби. Обмисля, изчислява, решава, а нищо не почва и 

нищо не довършва, само дето устата му като воденица 

неспирно трака. 

Както ви е известно, преди двадесетина дни замири-

са на пролет – показа се слънце. Всички хвърлиха балто-

                                                           
1 Текстът е публикуван във в. „Мир“, год. XLVIII, 1942, бр. 12 481, с. 3. 
Подпис: Матвей Вълев. – Б. ред. 
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ните и мнозина взеха телефоните да питат в общината 

какви ще са цените на билетите за лятната къпалня. А то… 

Но както и да е, иде по ония дни веднъж приятелят ми 

Гервази. Иде и мъкне платно в рамка, кутия с бои, подви-

жен статив, на главата нахлузил барета. 

– Тръгнал съм на пейзаж! – подава ми ръка той. – 

Хайде с мене, искам да те науча как се правят картини по 

три на ден и една вечерта. 

– Хай дявол да те вземе, ти мене за идиот ли ме смя-

таш, или за луд? 

– Ама ти не знаеш ли, че аз от четири дни съм ху-

дожник? Не искаш ли да дойдеш с мен? Добре тогава, аз и 

оттук мога да си рисувам пейзажи. 

Отива на прозореца, отмахва пердето, после поставя 

статива, закача рамката, отваря кутията, вади палитрата и 

четките, рови се из тубите с боите. 

– Витоша е оттук ясна, лесно ще мога да я пренеса 

на платното с подробностите и сенките. Ще видиш ти сега 

има ли у нас в България по-голям художник от мен! 

Църка от тубите по палитрата разни видове бои, по-

ема с четката, гледа Витоша и цап – лепва едно петно на 

платното, па ме гледа тържествено: 

– Виж де, погледни. Как ти се струва? Линия, съ-

държание, замисъл. Изкуство, братче, живо изкуство, нерв 

и колоритна гама. Всяко петно диша. Как се не досетих 

овреме, че съм роден за пръв художник на страната, да не 

ходя и да не си губя времето насам-нататък, ами да си пра-

вя всеки две недели по една изложба. Можех вече кола да 

си имам и международна слава. Нищо. Още не е късно. Я 

виж! – цапа той петно след петно, а устата му не спира. 

Опитвам се тогава, като по-възрастен, да го вразумя: 

– Слушай, Гервази. На пазара са кът художнически-

те материали. Всичко това – платна, бои, рамки, четки, 

терпентини и прочее – трябва на хората. Защо им го отне-

маш? Ти сега цапаш тук каквото ти падне, а утре някой 
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истински майстор няма да може да намери бои, за да нап-

рави някоя голяма творба. Опомни се. Карай търговията с 

кожи, пиши романи, устройвай служби за развеждане на 

чужденци, но остави Витоша на мира. 

– Не! – шари той с четката. – Аз съм вече художник. 

В никаква друга търговия, в никое друго изкуство няма 

сега толкова сметка, колкото в художествените изложби из 

софийските галерии. Аз за четири дена дванадесет карти-

ни вече нарисувах. Я виж, виж де. 

Заглеждам се обезнадежден в бъркотията от петна, а 

той продължава: 

– Какво значи рисуване? То е нанасяне с четка на 

боя върху платно. Работа лесна. А какво е картина? Карти-

ната е нещо, което си го видял и нарисувал. Академиците 

рисуват както си е. Модернистите – както го виждат очите 

им. Аз съм от ново течение. Аз си го рисувам, без да знам 

какво ще стане – нито както е, нито както го виждам, а 

каквото излезе. Вече съм си ангажирал салон. В една сед-

мица ще имам петдесет картини – и заповядайте, моля, на 

изложба. Днес да имаш изложба, то е все едно че дюкян с 

масло и сирене си отворил, хората ей така се блъскат. За-

това съм решил нищо друго да не правя, само картини да 

рисувам. 

– Много дърдориш! – вдигам аз рамене. – Твоя ра-

бота. Но язък, язък за боите и платното. И за Витоша язък. 

А той цапа ли, цапа, вече половината платно е изпо-

цапано, рисува уж и все към Витоша и по боите гледа, а 

Витошата му не прилича в хоризонта на планина, а на 

дупка. 

Какво ще ви разправям надълго и нашироко. Мина 

една седмица, получих отпечатана покана – Гервази ме 

кани на изложба, „първа самостоятелна в България“ – 

пише на поканата, сякаш досега все в чужбина е излагал. 

Кани ме и аз отивам, но не за да гледам, а да се посмея 

малко на ума му. Отивам, а те картините, като са рамкоса-
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ни и джамосани, нека си призная, не изглеждат съвсем 

лоши, а личи, че има нещо, макар да не се познава плани-

на ли е, вулкан ли е, или заснежени полета и къщи. Нака-

чени са картините, значи, по стената, отдолу пък цените: 

ония до три педи диаметър – по три хиляди, четири пе-  

ди – четири хиляди, и тъй нататък, всичко на педи изме-

рено, хиляда лева педята. А една има за петдесет хиляди, 

тя изобразява никулденската манифестация, заедно със 

знамето и речта на председателя. У нея боите объркани, 

ама другото се вижда, зер Гервази нея по снимка я напра-

ви. 

Дойдоха зяпачи да гледат изложбата, един загубен 

поет я откри, после бяхме на черпня, после минаха пет-

шест дена и аз втори път отидох на изложбата, за да посъ-

ветвам Гервази да изпразни салона, че поне наеми скъпи 

да не плаща. А той ме посреща важен-важен. 

– Ще я закрия – казва, – но като продам още пет 

парчета. 

– Искаш да кажеш, че вече си продал нещо? 

– Всичко – казва, – всичко разпродадох, голямата – 

нея от Министерството я купиха, сто и седемдесет хита 

прибрах, още пет парчета имам, че барем да ги направя 

двеста хита. За Цариград – казва – ще замина, там ще по-

нарисувам някои и други минарета и също изложба ще 

направя, имам нужда от капитал в турски лири. 

Докато тъй разговаряме и сам не зная да вярвам или 

не, в залата влиза една мадама с кожи, пита нещо вратар-

ката и право при нас. Усмихва се и сочи с чантичката към 

картините. 

– Има ли и за мене? 

– Да, намират се още няколко – кланя се приятелят 

ми. – Три парчета пейзаж природен, едно натураморто и 

един портрет на три четвърти обърнат във виолетово и 

мораво-зелено. 

– Колко струват петте? 
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– Едно на друго на квадратен метър измерени за по-

малко от тридесет хиляди не се отстъпват. 

– Заповядайте парите, пратете картините вкъщи. 

Аз избухвам: 

– Ама, госпожо, няма ли поне да ги видите?! 

– Ах, мили господине, какво от туй, ако ги видя – аз 

от картини и други изкуства нищо не разбирам, а карти-

ните са вечно изкуство. Както пощенските марки – колко-

то повече стоят, цената им се повдига. Пък художникът е 

млад, тъкмо той може би ще стане най-големият, тогава 

вече цената на картините може десеторно да се покачи, 

извън другото покачване поради общата скъпотия. 
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Ценител на изкуствата1 
 

Джапам по разкиснатия тротоар. Обущата ми шеп-

нат: „Цвък-цвък“. Че на подметките си имам две дупчици, 

през тях ми влиза кишава водица. Защо си нямам приятел 

обущар! Така си мисля и се тюхкам, а ето че изведнъж 

пред духовния ми поглед изниква приятел обущар. 

Сприятелихме се по-лани на южната граница. Той 

беше куриер. Веднъж прояздихме заедно цели двадесет 

километра. Тясната пътека играеше по доловете и дъбра-

вите на Сакар планина, пресичаше потоците, катереше се 

през урвите, почиваше низ ливадите. По едно време Тошо 

се понаведе към мене: 

– А ти значи подраскваш, а? И аз дращя… – и той 

потупа коня си по шията. – Написах един филм. Казва се 

„Безследно изчезналата студентка“. Ако си съгласен да ми 

го преведеш на немски, ще го пратя направо в Германия. 

Ще пипна милиончето и прощавай, беднота. Искаш ли да 

ти го разкажа? 

Запроточи ми той из ония чудни места една засука-

на история. Беден студент се влюбил в богата студентка. 

Той чезнел по нея, а тя и не подозирала чувствата му. За 

да не умре от любов, той се върнал на село, станал овчар и 

заживял в планината. Веднъж студентката с приятелки и 

приятели отишла на излет по ония места. Като се поотде-

лила зад един храст и се позабавила, тя загубила другите. 

Ходила, викала, та хоп – при овчаря. Не го познала, той не 

се издал. Приютил я в къшлата. Тя легнала да спи вътре, 

той останал вън при овцете. През нощта завалял дъжд. 

Съвестта започнала да гризе студентката. Повикала овча-

ря вътре. Тук следват идилични сцени. След тях студент-

                                                           
1 Текстът е публикуван във в. „Щурец“, год. XI, 1943, бр. 528, с. 4. 
Подпис: Матвей Вълев. – Б. ред. 
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ката се влюбва в бедния овчар и остава при него. От вест-

ника узнали, че баща ѝ дава половин милион на оня, кой-

то открие какво е станало с нея. Овчарят завел студентката 

при баща ѝ, взел половината милионче, свършил учение-

то, станал търговец. Двамата се оженили и заживели щаст-

ливо, напук на мене, загдето през целия път се мръщех 

нещастно. 

За тоя обущар Тошо се сещам сега. Но как да го на-

меря? Главата ми усилено бръмчи. Прелистям всички 

познайници от нашите части, а там имаше журналисти и 

режисьори, и чиновници, и дърводелци, и селяни. Стой, 

един разсилен от Съдебната палата – да, да, и той беше 

там. И успях. Разсилният познава Тошо. Упътва ме. Само 

след половин час аз влизам в малка обущарска барачка и 

викам възхитено: 

– Здравей, Тошо! 

Тошо оставя чука на масичката, вади от устата си 

клечките, отмята ремъка, става: 

– Бога ми, не можах да те позная. Знаеш, при тая 

липса на материали… при тия цени… наказания… забра-

вихме приятелите си. 

– Добре че те намерих – сядам аз на малкото стол-

че. – От две седмици те диря. Града с краката нагоре обър-

нах. Заключи, моля ти се, вратата. Не ида за търговия, а по 

страшно важна работа. Ти беше съчинил един филм за 

онази… безследно изчезналата… 

– Безследно изчезналата студентка. 

– Именно, студентката. Ти този филм имаш ли го 

още? 

– Уви, имам го. Все търся някой да ми го преведе за 

чужбина, че у нас и кино няма, нито машини, пък и актьо-

рите никакви. 

– Ах, какво щастие за мен! Знаеш, един германец, от 

Берлин, от Уфата, иде и ми казва: „Моля, дай филми, че 

ще филмираме, просто нямаме вече какво да въртим“. И 
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аз изведнъж се сетих за тебе. Разказах му за студентката, 

за овчаря и другото. Той – бумс по масата. „Пет милиона – 

вика – гарантирам на тоя камерад2.“ Тръгнах тогава да те 

диря. Две седмици, та едва днеска… Бях се отчаял и съвсем 

случайно… 

– А той? Къде е той? – отронва глухо обущарят То-

шо. 

– Оня ден си замина за Берлин. Но чака. Чака ръко-

писа в превод. 

Тошо става. Олюлява се малко, сякаш е пийнал. То е 

щастието. Изгря зората на свободата… Той отдръпва чек-

меджето, върху което седеше, отваря войнишкото сандъче 

под него. Рови, рови и вади тефтер с обгорени краища, 

скъп трофей от някой славен пожар. Ръката му трепери. 

Подава ми го: 

– Превеждай, брат. Единия милион давам на тебе. 

Четем гласно ръкописа. Налагат се тук-там промени. 

Чета аз, уморявам се, чете той, а аз виновно се усмихвам: 

– Ти продължавай, аз ще си поизуя патъците. 

– Какво има, стягат ли ти? 

– Не, пробити са. Пък няма кой да ми направи под-

метки. Затуй… 

Тошо се усмихва и тържествено ме успокоява: 

– Подметки ли? О, ти превеждай ръкописа да го 

пратим на Уфата, а аз в туй време ще ти изработя не под-

метки, а нови обуща – половинки, цели и туристически. 

От мене подарък. 

– Да, но само… нали нямам… купони? 

– Купони ли? Ха-ха-ха! Че кой ти прави днес обуща с 

купони! Черна борса, драги, къси вълни и връзки. Я чакай, 

тъкмо си се събул. Докато си почиваме, аз ще ти взема 

мярка и ти повече не се грижи. 

                                                           
2 Другар (нем.). – Б. ред. 
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… Осми ден вече работи той обуща за мен, осми ден 

вече превеждам ръкописа за Уфа. Той вече набива клечки-

те на последния чифт, а аз съм стигнал до мястото, гдето 

студентката гали един пръч по муцуната. Работата върви. 

Той си мечтае за милионите на Уфа, аз пък за безгрижни 

дни, че краката ми са и сухи, и топли. 

А вие, драги приятели, чакайте новия български 

филм „Безследно изчезналата студентка“. И не само фил-

ма, а и нови книги и изложби, нови певци и актьори. Оку-

ражен от лесния успех, аз разрових съвсем надълбоко спо-

мените си. Намерих между познайниците си шивач, който 

пише стихове, и бакалин с желание да постъпи в театъра, 

един маслар, който се счита роден за художник, и касапин 

с глас като на Карузо3. На поета диря издател, за актьора 

действам в Народния театър. На масларя давам уроци по 

държане на четката, а касапинът чака от чужбина плочи от 

Карузо, за да се упражни и да се яви на изпит. 

Аз? Аз, скромният, аз хонорари и проценти не ис-

кам, всичкото го върша само защото съм искрен ценител 

на изкуствата. И съм тъй щастлив. Над мене грее нова 

звезда. Нося нови патъци, облечен съм в дрехи от предво-

енен плат, снабден съм със захар, сапун и макарони, масло 

нивга не ми липсва, а месо… от месо касапинът сега прави 

чудесни луканки, че да си ги имам през дългите зимни 

нощи, когато ще догонваме Карузо. 

Само тъй ще стигнем до разцъфтяване на изкуства-

та, нали? 

                                                           
3 Енрико Карузо (1873 – 1921) – известен италиански оперен певец, 
тенор. 
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