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ВЕСТНИК "12А"
ЧАСТНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ДРУЖБА"

История
От 12 А
Частна профилирана
гимназия ―ДРУЖБА‖ е
създадена и утвърдена със
Заповед на МОН през 1999 г.
в град Банкя.
Засилено се изучава английски
език, предлага се и втори
чужд език. Учебните
предмети – математика,
информатика,
информационни технологии,
химия, физика и биология се
преподават на английски
език. ЧПГ „Дружба―
изпраща първия си випуск
през 2004 г.
Частнo основно училище
―ДРУЖБА‖ е създадено и
утвърдено със Заповед на
Министерството на
образованието и науката
през 2003 година в
град Банкя.
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1-Радецки
Тих бял Дунав се вълнува,
весело шумии "Радецки"
гордо плуванад златни
вълни.
Но кога се там съзирва
Козлодуйский бряг,в
парахода рог
изсвирва,развя се байряк.
Млади български
юнациявяват се там
на чела им левски знаци,в
очите им плам.
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2 - Цветарка
Тази вечер Витоша е тъй загадъчна и нежна като теменужен остров в лунносребърни води,
и над смътния и гребен, сякаш в болка безнадеждна,
се разтапят в тънка пара бледи есенни звезди.
И грамаден и задъхан, скрил в гранитната си пазва
хиляди души разбити - глъхне празничния град
и под лунно наметало с шепот странен той разказва
повестите безутешни на вседневен маскарад.

А из улицата шумна, под гирлянди електрични,
ето малката цветарка бърза от локал в локал,
де оркестрите разливат плавни звукове ритмични
и от тях се рони сякаш скрита мъка и печал.
С погледа смутен и влажен на прокудена русалка,
между масите пристъпя и предлага плахо тя:
златожълти хризантеми в кошничка кокетно малка
и усмивката смирена по рубинени уста.
Върху стройното й тяло, върху младостта и цветна,
като черни пипала се плъзгат погледи отвред
и в усмивки иронични блика мисъл неприветна,
че цветята се купуват, а и тя е чуден цвет.
И оркестърът въздъхва, стихват плачущи акорди,
гаснат, млъкват, но отново гръмват те по даден знак,
понесат се нависоко волнокрили, смели, горди
и се спуснат бавно, плавно като мек приятен сняг.
Но от маса къмто маса свойта кошничка показва
светлокосата девойка с поглед смътен и нерад,
аграмаден и задъхан, скрил в студената си пазва
хиляди души разбити - дебне каменния град.
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3 - Разни хора,разни идеали
- част IV
— С този инат ти още мно-ого патки ще пасеш...
— За какъв инат приказваш бе, чичо?
— Как за какъв инат бе, синко. Ами че не се ли сещаш, не се ли виждаш на кой хал си стигнал. На теб
ли остана света да оправяш бре, чедо. Защо не се свестиш и ти един ден, па да издухаш този вятър от
главата си, па да тръгнеш и ти наред с хората. Я погледай твоите връстници: всички на работа са
наредени, и парици си спастриха, и къщици си издигнаха, а пък ти!... Я се виж на какво си заприличал: с
трън да потътриш, няма какво да заденеш. За малък ли се мислиш, не виждаш ли, че си обрасъл с
брадище. Времето не чака, синко: кога пари ще печелиш, та и ти кол да забиеш, и ти къща да завъртиш.
Политика къща не храни...— Че и цигулар къща не храни, чичо, ама без цигулари не може...
— Ти все с твоите зевзеклици — затуй си толкова прокопсал... Аз гледам да го направя човек...
— Направи ме, чичо, направи ме човек по-скоро...
— Слушай, ти не се шегувай, не се подигравай с мене, аз ти говоря сериозно. Чувай брей, момче, свести
се, догде е време, защото ще се каеш сетне, ама ще бъде късно вече. Ти за какво се мислиш, за много
умен ли се мислиш, санким, та си взел хората да оправяш. Чунким си оправил себе си, та...
— Е добре, научи ме какво да правя.
— Как какво да правиш! Прави каквото правят хората: свий си опашката, па си налягай парцалите...
Какво се кикотиш, не е ли тъй?
—...Ха-ха-ха... Ами ако нямам опашка бе, чичо... хо-хо-хо...
— Смей се ти, смей се, ще дойде време да плачеш.
— Я дойде, я кой знай...
— Ти чувай какво ти казвам аз, запомни го хубаво, па сетне пак ще приказваме. С гюрултия гърло се не
пълни. Защо и ти да не влезеш в болшинството като другите?
— Е че как да вляза бе, чичо, като не ме приемат...
— Подигравай се ти още... Не те приемат зер, не те приемат, защото си прощръклял, защото си
башибозук... (Смей се ти колкото обичаш.) Я покротувай една-две годинки, та виж няма ли да те
приемат. Защо се обаждаш, защо не си мълчиш; теб какво ти влиза в работата, че този бил подлец, па
оня бил крадец, па Бяла Слатина туй, па 17 ноемврий онуй, па султанско благоволение нам-що-си, па
търговски договор нам-какво-си... Твоя работа ли е това? Криво-право, мълчи си. Преструвай се, че
нищо не виждаш, и кога да е, хората ще те оценят, ще видят, че си кротко момче, че си челяк за работа,
ами как! Па спечелиш ли веднаж доверието — накриви си калпака: няма да усетиш даже как ще ти
тръгне работата наред. Па да видиш тогава чест,
да видиш почести... Сега, да се изискваше за това
някакъв труд или някакъв кой знай какъв ум —
хайде де; а пък то нищо бре, чедо, нищичко не се
изисква: стига ти само да си посвиеш опашчицата
и да гледаш на всичко през пръсти. Ама ще речеш:
безобразия се вършат; нека се вършат, теб какво ти е?
Мъ-ъ-ълчи си па си гледай кефа. Защото и да дрънкаш
— все едно,няма да оправиш света. Не е ли тъй?...
Е защо тогава да дразниш и да се смразяваш със
силните хора? Аз се чудя как ти досега не си разбрал
Тази филисофия! Ти видял ли си досега някого
да прокопса с опозиция, а? И как не ти омръзна бре,
синко, що чудо си изхабил... и за какво!
За вятър...
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4 - Опълченците на Шипка

О, Шипка!Три деня младите дружини
как прохода бранят. Горските долини
трепетно повтарят на боя ревът.
Пристъпи ужасни! Дванайсетий път
гъсти орди лазят по урвата дива
и тела я стелят, и кръв я залива.
Бури подир бури! Рояк след рояк!
Сюлейман безумний сочи върха пак
и вика: "Търчете! Тамо са раите!"
И ордите тръгват с викове сърдити,
и "Аллах!" гръмовно въздуха разпра.
Върхът отговаря с други вик: ура!
И с нов дъжд куршуми, камъни и дървье;
дружините наши, оплискани с кърви,
пушкат и отблъскват, без сигнал, без ред,
всякой гледа само да бъде напред
и гърди геройски на смърт да изложи,
и един враг повеч мъртъв да положи.
Пушкалата екнат. Турците ревът,
насипи налитат и падат, и мрът; Идат като тигри, бягат като овци
и пак се зарвъщат; българи, орловци

Нека носим йоще срама по челото,
синила от бича, следи от теглото;
нека спомен люти от дни на позор
да висне кат облак в наший кръгозор;
нека ни отрича исторйята, века,
нека е трагично името ни; нека
Беласица стара и новий Батак
в миналото наше фърлят своя мрак;
нека да ни сочат с присмехи обидни
счупенте окови и дирите стидни
по врата ни още от хомота стар;
нека таз свобода да ни бъде дар!
Нека. Но ний знаем, че в нашто недавно
свети нещо ново, има нещо славно,
що гордо разтупва нашите гърди
и в нас чувства силни, големи плоди;
защото там нейде навръх планината,
що небето синьо крепи с рамената,
издига се някой див, чутовен връх,
покрит с бели кости и със кървав мъх
на безсмъртен подвиг паметник огромен;
защото в Балкана има един спомен,
има едно име, що вечно живей
и в нашта исторья кат легенда грей,
едно име ново, голямо антично,
като Термопили славно, безгранично,
що отговор дава и смива срамът,
и на клеветата строшава зъбът.
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4 - Опълченците на Шипка

кат лъвове тичат по страшний редут,
не сещат ни жега, ни жажда, ни труд.
Щурмът е отчаян, отпорът е лют.
Три дни веч се бият, но помощ не иде,
от никъде взорът надежда не види
и братските орли не фърчат към тях.
Нищо. Те ще паднат, но честно, без страх кат шъпа спартанци под сганта на Ксеркса.
Талазите идат; всичките нащрек са!
Последният напън вече е настал.
Тогава Столетов, наший генерал,
ревна гороломно: "Млади опълченци,
венчайте България с лаврови венци!
на вашата сила царят повери
прохода, войната и себе дори!"
При тез думи силни дружините горди
очакват геройски душманските орди
бесни и шумещи! О, геройски час!
Вълните намират канари тогаз,
патроните липсват, но волите траят,
щикът се пречупва - гърдите остаят

и сладката радост до крак да измрът
пред цяла вселена, на тоз славен рът,
с една смърт юнашка и с една победа.
"България цяла сега нази гледа,
тоя връх висок е: тя ще ни съзре,
ако би бегали: да мрем по-добре!"
Няма веч оръжье! Има хекатомба!
Всяко дърво меч е, всякой камък - бомба,
всяко нещо - удар, всяка душа - плам.
Камъне и дървье изчезнаха там.
"Грабайте телата!" - някой си изкряска
и трупове мъртви фръкнаха завчаска
кат демони черни над черний рояк,
катурят, струпалят като живи пак!
И турците тръпнат, друг път не видели
ведно да се бият живи и умрели,
и въздуха цепят със демонский вик.
...........................
И днес йощ Балканът, щом буря зафаща,
спомня тоз ден бурен, шуми и препраща
славата му дивна като някой ек
от урва на урва и от век на век!
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5 - Юноша
Аз не зная защо съм на тоз свят роден,
не попитах защо ще умра,
тук дойдох запленен и от сивия ден
и от цветната майска зора.

Аз познах свойте братя във робски керван,
угнетени от Златний телец;
и човешкия Дух — обруган, окован,
аз го зърнах под трънен венец.

Поздравих пролетта, поздравих младостта
и възторжен разтворих очи,
за да срещна Живота по друм от цветя
в колесница от лунни лъчи.

И настръхнал от мрака на тази земя,
закопнях, запламтях и зова:
— Ах, блеснете, пожари, сред ледна тъма!
Загърмете, железни слова!

Но не пролет и химн покрай мен позвъни,
не поръси ме ябълков цвят:
пред раззинали бездни до черни стени
окова ме злодей непознат.

Нека пламне земята за пир непознат,
нека гръм да трещи, да руши!
Барикаден пожар върху робския свят!
Ураган, ураган от души!...

И през облаци злоба и демонска стръв
черна сянка съзрях да пълзи —
златолюспест гигант се изправи сред кръв,
сред морета от кръв и сълзи.

И тогава — залюбен в тълпите, пленен
от лъчите на нова зора, —
без да питам защо съм на тоз свят роден,
аз ще знам за какво да умра.

В полумрака видях изтерзани лица,
вред зачух плачове като в сън
и жестока закана на гневни сърца
се преплете с оковния звън.
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6 - Една надежда...
Една надежда в пламъци гори
Една надежда ледена в пламъци лежи
Една надежда камъни кърви
Една надежда с пълни с мечти очи
Една сълза солена
Една сълза със сладка мечта напоена
Една сълза камъни разбива
Една сълза пламъци залива
Една мечта пред камина пълна със светлина
Една мечта пред камина пълна със ускори
Една мечта за една прегръдка пълна с
топлина
Една мечта за една прегръдка и две сълзи
.*.
Малка спретната къщурка дълбоко
в гората
Вали дъжд и тъмни са небесата
В нея тънък аромат на дим от
топлата камина
А пред нея се сгушили двамина.
Един в друг за път пореден,
Един в друг сякаш за път последен.
Радваме се на огъня, как гори,
Радват се на дъжда, как вали.
Радостно си спомнят за дните си
младежки
Дни на радост и болежки
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7 - Зидари
Дойдоха те — мъже, жени, деца. Мъжете със запретнати ръкави и обгорели лица, жените със
стиснати устни, децата, открили възторжени ясни очи.
В теменужния утринен полумрак пристъпиха с чукове, лопати, лостове и триони...
— Тука! Тука! Удрете! Това са стените на затвора, черните попукани стени.
Гора от железни ръце се залюля край грамадната черна сграда. Звъннаха тежки удари и звукът
злокобно проехтя в полумрака. Из покрива, из пукнатините на стените блеснаха уплашени
светли очи и в миг с крясък изхвръкнаха ято нощни птици.
— Удрете! Нека не остане камък върху камък — гърмеше тежък старчески бас.
— От основите, от основите! — заканваше се бледолика висока жена, махайки гневно лопатата.
— Проклето мрачно здание! На прах, на прах ще те направим ние! — звънливо крещеше малко
синеоко момче.
И ударите следваха непрестанни, безпощадни и смели. Ту единични, ту залпови, те люлееха
черната сграда, пълнеха с грохот въздуха и сред облачета жълтеникав прах отронваха камък
след камък.
От всички страни като непрестанен пристъп на морски вълни следваха ударите. От всички
страни с бързи крачки притичваха нови зидари. Нови лостове, чукове и търнокопи заиграваха и
тяхната желязна песен се преплиташе с тежкото задавено хъркане на черното здание. Пред
самия вход, пред тежките сиви колони от мрамор, тъмнокос юноша коленичи.
— Дайте динамит!
Блеснаха огнени езици, облак гълъбов дим и една от сивите, обрасли в мъх колони се залюля и с
трясък се изтърколиха гранитните й късове.
— Другата! Другата! Подред!
А отвред чуковете, кирките и лопатите вършеха своето смъртно дело. Парчета мазилка, камък
след камък, тухла подир тухла се отронваха неспирно. Група мъже се покачиха на стените и
върху покрива се мярнаха тъмни силуети.
— Отвред, отвред удрете!
Загърмяха удари отдолу и отгоре.
— Пазете се вие там! — крещеше белобрад грамаден старец, вперил очи в покрива. Но думите
отидоха нахалост. Горе се залюля някаква греда, рукна дъжд от камъни, керемиди и вар и с вик,
разперили ръце, полетяха надоле няколко от работниците. Разкъсаните им трупове, окървавени
и непознаваеми, изтеглиха встрани. В съшия миг нагоре полазиха други мъже. И загърмяха нови
смели удари.
*
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7 - Зидари
Ден и нощ на работа. Ден и нощ все по-дръзко и по-мощно следват ударите върху
огромното каменно чудовище.
— О, то никога няма да падне! — хвърля някой в отчаяние чука.
— О, то непременно ще падне! Ще рухне! — отговарят другите.
Ден и нощ гърми страшната песен на рушението. Юноши събориха гранитните колони,
старци пробиха една от стените. А минава знойно лято, есента надвисва сива и печална.
По планините бродят скитници мъгли, въздухът е напоен с хладна влага и жерави като
дълги вериги отлитат далече. Но работата не спира. Есента целува с кървави устни
цветята и дърветата и ведно с жълтоалените листа се ронят и камъните на черния затвор.
— Още малко, другари, още малко!
В работа минава зимата, в работа минават много зими и пролети... И ето бурна мрачна
нощ. Като грамадни черни коне бягат тежки облаци по небето. Над тях мълнията плющи
огнени камшици. Грозно стене вятърът през пукнатините на черния затвор.
— По-смело, другари, по-смело!
Ведно с бурята гърми железен хор от чукове, лостове, лопати и кирки. Някаква тежка
въздишка бликва из стените на старата сграда, понася се из нощта и стихва далече.
— Адаа! — отеква звънкият глас на синеокото дете.
В тежки тръпки, залюляна, разкъсана, старата сграда се наклонява, стените се разделят и
с гръм и грохот, сред облаци дим и прах, рухва черното каменно чудовище.
Многохиляден тържествуващ вик се понася над руините, отеква надалече и сякаш
раздира мрачния небесен покрив. Вълни слънчева светлина бликват над земята, пръскат
се на розовоянтарен прах и заливат с блясък възторжените лица.
А из тълпите, с твърди смели крачки, пристъпва широкоплещест мургаволик юноша.
Десницата му крепко стиска тежкия стоманен чук, а в лявата ръка сребрее се букет от
първите свежи кокичета. Със спокойни светли очи той поглежда небето. Обагрени от
слънчев пламък, облаците се носят като подплашени коне със запалени гриви. В миг той
свежда поглед на земята... черните руини на рухналата сграда струят облачета прах и
дим. Той оглежда развалините, оглежда хилядите си другари, хвърля върху тях снежните
кокичета и махва ръка:
— Другари, да почнем, да почнем новото!
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8 - Към брата си
Тежко, брате, се живее
между глупци неразбрани;
душата ми в огън тлее,
сърцето ми в люти рани.
Отечество мило любя,
неговият завет пазя;
но себе си, брате, губя,
тия глупци като мразя.
Мечти мрачни, мисли бурни
са разпалили душа млада;
ах, ръка си кой ще турне
на туй сърце, дето страда?
Никой, никой! То не знае
нито радост, ни свобода;
а безумно как играе
в отзив на плач из народа!
Често, брате, скришом плача
над народен гроб печален;
но, кажи ми, що да тача
в тоя мъртъв свят коварен?
Нищо, нищо! Отзив няма
на глас искрен, благороден,
пък и твойта й душа няма
на глас божий - плач народен!
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Душко Добродушков, архивар при окръжното управление, като занесе веднаж на подпис някои книжа в
дома на господин управителя, намери го, че яде заедно с жена си и децата си тиква, опечена цяла на
фурна.
Господин управителят, като подписа книжата, отряза едно парченце от тиквата и любезно го
предложи на своя архивар:
- Заповядайте, господин Душко, да видите каква чудесна тиква! Само малко е прегоряла, но няма
нищо. Ще извинявате.
- А, благодаря, благодаря, господин управителю! - отговори сконфузено архиварят - аз таквоз... тикви
не обичам.
- Как тъй? Вий сте от село, моля ви се, а да не обичате тиква!
На Душко му ставаше неприятно, когато му напомняха, волно или неволно, че е от село. Той се
зачерви от срам.
- Да, но... стомахът ми, знаете, господин управителю, е отвикнал от такива работи - отговори той,
като клатеше глава и мръщеше лице.
Очите му неволно пробягнаха по захаросаното парче тиква с почервеняла и съблазнително прегоряла
кора и в гърлото му се набраха слюнки. Той не смееше да ги преглътне от страх, да не разберат слабостта
му.
- Де заповядайте де, не свенете се! - канеше го любезно управителят, - аз толкова години не съм
турял тиква в устата си, и се пак стовахът ми я приема!
- Не мога, господин управителю, противно ми е на стомаха, не мога да я накуся даже! - отговори
Душко и си помисли: гледай диване излязох, трябваше да взема!
И за да не стои повече срещу изкушението, той се поклони смирено, рече „сбогом“ и излезе.
Като се намери на улицата, той свободно преглътна слюнката си и пак укори себе си:
- Диване съм си, диване, и туйто! Гонят ли те - бягай, дават ли ти - взимай, ама де главо, де!
И Душко неодобрително удари с пръст главата си. Вкусното парченце тиква пак се мярна пред очите
му - хубаво, топло, сладко и над него се вие тънка изкусителна па̀ра.
- Всъщност, ако има нещо, което най-много да обичам на света, то е печена тиква - почна да
размишлява той, като вървеше с наведена глава по улицата. - Ям ги като прасе. Но да им не е пустото име
такова! Тиква! Звучи някак просташко, дявол да го вземе! Глупешко, селяндурско нещо. Ще кажат: тоя и
тоя яде тиква - махни го - човек без култура, простак, с една дума - свиня. Някога ще ида в село, само
тикви да си отям! Далече от хората!
И въображението му почна да слага пред него само тикви, сладки, хубави и ароматни.
От тоя ден Душко Добродушков стана неспокоен и нервозен. Призракът на печената тиква почна да
го преследва.
Седне в канцеларията да работи, а мисълта го човърка. Пише той нещо, пише до съсипване. Но сѐ му
се струва, че перото, което скърца бързо по книгата, му шепне: тиква, тиква, тиква...
Скара ли се с някого от другарите си в канцеларията, веднага ще го нарече или печена тиква, или какво се червиш като печена тиква, или - я се погледни, моля ти се, какъв си пияница - от главата ти се
вдига па̀ра като от печена тиква!
Нощем, щом заспи, мъчителният призрак на тиквата пак иде. Присънва му се едно поле, ама какво
поле! Дълго, широко, края му се не вижда! По него се натъркаляли ония ми ти печени тикви и над всяка се
вие сладка па̀ра! Душко върви из това поле, гледа тиквите и му се иска да си откъсне, но щом се наведе,
тиквата изчезва. Той пак върви из полето. Поле, но не поле, а някаква си канцелария, уж широка
канцелария! Там някъде се явява голяма тиква и почва да се търкаля към него и сѐ расте, расте, става
колкото къща, колкото черкова, колкото планина, по-голяма и почва по-бързо и по-силно да се търкаля към
него. Душко трепери от страх и бяга, бяга, а краката му се скъсяват, скъсяват. Чудовищната тиква го
настига и се хвърля върху него.
Архиварят трепва и се събужда, плувнал в пот.
Тоя сън почва да го мъчи всяка нощ.
Една вечер писарите от управлението имаха гуляй.
Опекоха си гювеч у Калчо гостилничаря и се събраха да се повеселят. Бяха го направили лют, за да
пият повечко вино. Там, разбира се, беше поканен и архиварят.
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Вино, речи, песни! Любовни ли не щеш, патриотически ли не щеш. После пиха тостове. Пиха за
здравето на господин управителя, с условие „тук да си остане“, разбира се, за красния пол на града, за
величието на България, за царя, за българския народ, за бълхите в канцеларията и пр., и пр.
Най-после стана и господин Душко, качи се на един стол, прокашля се и вдъхновено вдигна
чашата:
- Господа, почитаемо събрание, колеги, добри мои другари!
Но между тия излияния в мисълта му безцеремонно се изтъркаля оная ужасна печена тиква, която
тъй непрестанно го пресладваше, и разбърка в главата му архивата от идеи, брани в продължение на
четиринадесет годишна служба.
Душко се помъчи да продължи. Той направи един силен жест с ръка и като я изправи към ниския
таван, тържествено я задържа няколко минути, с очи, вдъхновено спрени върху другарите си.
- На равна нога, тъй да се каже... отчасти... горе-долу...
Но тиквата пак се претърколи в реката на мислите му. Душко се почувствува съвсем безсилен. Той
отпусна ръката си, обърна се към другарите си и проговори с един мек, прочувствен и благ гласец, далеч
от ораторския патос:
- Знаете ли какво, господа, хайде някой път да си опечем една тиква! Тъй - другарски. Не струва
бог знае колко! И пак да се повеселим.
Настъпи кратко мълчание. После всички викнаха „ура“ и гостилницата на Калчо загърмя от
ръкопляскания.
- Прието! Прието!
- Още тази вечер! - извика един глас.
- При-е-е-тоооо!
И вътре в пет минути те отвориха подписка, събраха известна сума, купиха тиква и я пратиха на
фурната.
Душко потъна в щастливи мисли.
И когата след един час тиквата се опече, той пожела сам да я денесе, и отиде.
Но...
Тъкмо когато се връщаше с таблата, върху която разнасяше аромат опечената тиква, в тъмнината го
срещна господин управителят.
- А-а, господин Душко! - рече му той - та вий сте си опекли тиква!... Радвам се, радвам се! Сигурно
стомахът ви вече се е оправил!
Душко си глътна езика и не можа да каже нищо.
Когато внесе тиквата при другарите си, те всички забелязаха, че той беше прежълтял като мъртвец.
- Какво ти е? - запитаха го зачудени.
- Прилоша ми нещо! - отговори Душко, безсилно се отпусна на един стол в ъгъла и остана там
мрачен и ням.
Вдълбочен в някакви си тъмни
размишления, той даже не
поглеждаше другарите си,
които с охота и радост ядяха
сладката тиква.
— Душко, вземи, братко —
канеха го те.
— Не яде ми се —
отговаряше той печален и
убит и наставяше плачливо:
— Зле ми е, много ми е зле,
момчета!… Ще се мре…
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10 - Нощ
О, нощ, която всичко ми отне
и в себе си погълна тъй безследно,
кажи сега и словото последно,
щом маската от погледа ми сне!

Умряха в тебе толкова души,
затвориха се толкова зеници,
захвърлени самотници в тъмници
изсмука твоя мрак и присуши!
А жадно гледат топлите ти взори —
очите твои — разтопена плът,
потъна в тях светът и се затвори.
И само птичка върху твойта гръд,
отметнала главица, пее, пее,
а ти мълчиш, заслушана във нея…
1922
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11 - Чорба от греховете на Отец
Никодим
Отец Никодим бе дошъл в манастира още младеж,
на двадесетгодишна възраст, и си е бил все такъв
чудак. Много пъти са му предлагали да стане
игумен, но той смирено е отказвал. Сега той
почива успокоен под своята дюла, която е навела
над него кичестия си храст, отрупан с
млад и зелен още плод. А ние ще ядем чорба от неговите грехове. Отец Сисой се усмихна мъдро,
повдигна ръце, за да се дръпнат дългите ръкави на расото му, и продължи: — Вчера в дъното на
едно скрито долапче в килията на отец Никодим, която сега е празна, се намери едно гърне,
пълно с фасул, захлупено с молитвеника на покойния. Всяко зърно поотделно бе завито в
книжка. Върху първата бяла страница на молитвеника пише… Отец Сисой извади от пазвата си
малка, със стара подвързия книга и прочете: „За всяко мое прегрешение, с дело или с
помишление, оставям тук по едно бобено зърно — черно за непростимите и бяло за тия, които
хвърлят душата ми в съмнение и мисълта ми не може да разграничи грях ли са, или не. За
черните пред бога се разкайвам дълбоко, за белите се моля за прошка.“ Отец Сисой затвори
книжката, сложи я на масата и извади от джеба си една кърпа, в която бе увито нещо. Като я
разви, той изтърси от нея на масата цял куп малки смачкани книжки, които се пръснаха от
въздишката му. — Това са книжките, с които бяха обвити фасулените зърна. На всяка от тях е
написан греха, който отец Никодим е сторил. Прочетох ги едно по едно и виждам, че душата на
бедния монах може би се е терзала напразно и че бог милостив е приемал молитвите му с блага и
добродушна усмивка. Нека прочетем някои: „Спомних си за светския живот и за младостта си.
Спомних за любовта си, която стана причина да постъпя в манастира. Спомних за тая, която
обичах, и за белите рози, с които тя обичаше да се кичи“ — черно зърно. „За спомен на нейните
бели рози насадих в градината три“ — черно зърно. „Върху пейката на ливадата зад манастира
оставям всеки ден всеки ден по една бяла роза за тоя, който я намери. Нека й се радва една
непозната душа, както се е радвала някога тя“ — бяло зърно. „Една мисъл не ми дава мира —
защо избягах от живота. Спасих ли себе си, или се погубих?“ — бяло зърно. „Като спасява човек
душата си, не погубва ли тялото си?“ — бяло зърно. „Мисля и не знам кое е върховното в човека
— душата или тялото. Не са ли те всъщност неразделни и не тържествува ли душата пред
влеченията радостни на тялото?“ — бяло зърно. И тъй, във всички написани книжки, пущани в
гърнето, бяха отбелязани не сторени грехове, а спомени от младини, мисли, които са раждали
съмнения, и съмнения, които са мъчили душата на покойния отец Никодим. Като прочете
книжките, отец Сисой ги прибра грижливо, уви ги в кърпата си, турна ги в джеба и като ме
погледна въпросително, каза: — Какво нещо е човек! — Черно зърно — отговорих аз. — И
черно, и бяло — усмихна се отец Сисой. В това време магерът почна да нарежда масата, защото
беше вече обед, и донесе една голяма паница с димяща и ароматна чорба от фасул, която бе
прошарена от бели и черни зърна. — Ето, тая чорба е от греховете на отец Никодим. А пък
виното, което се изстудява там, рекох да пием за бог да прости на добрия монах — каза отец
Сисой и ме покани да обядваме.
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12 - Маска
Вл. Василеву
Ден карнавален, времето неделно
зовеше хората навън: тълпа
гъмжеше из града. Безцелно,
в печал, която нивга не заспа,
се лутах аз. Свръхземните въпроси,
които никой век не разреши,
дълбаех ням. И близко, до уши,
чух tambourin; - ръката, що го носи,
ме перна по лице, с изкуствен лозов лист:
"Хей, смърт, дай на живота път! Oh qu`il est triste..."
Като залутан слънчев лъч игрива,
маскирана вакханка с волен смях
напреде ми се мярна. Да разлива
коса поток от злато аз видях
въз хитра голота на свежо рамо.
И сетне - миг - разкършена снага
изчезна в роя като блян. С тъга
на страстен зов кънтеше само
смехът й още. Странния парфюм
на женска плът задави моя ум.
И в непонятен тласък подир нея,
улисан из тълпата като луд,
без сълзи плачех аз: "Мрътвея ти каза истината: рано в студ
сърцето ми замръзна; мисъл тъмна
коса на смърт размахва... Беше ден,
свалих аз маската му и пред мен
въздъхна нощ, и вече се не съмна...
Смъртта - не виждам друго в белия кивот
на твоите скрижали тайни, о живот!"

В безумен сън унесен, сред оная
забава на стохилядния град
и без да се опомня, че не зная
кого преследвам, аз нареждах: "Млад на младост зноя не усетих. С ласка
край мене, о живот благоухан,
защо не спреш? Сразително желан
на всяка смърт, що значи тая маска - !"
...А пътьом, чак до късни тъмнини,
с конфети ме обсипваха жени.
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13 - Двете батареи
Хаджи Смион взе сбогом от приятеля си и се упъти към дома си ухилен. Кога възви из Селямсъзовата улица, той
съгледа голям куп любопитни, които се трупаха пред вратните на Копринарката и на Селямсъза и с наслаждение
слушаха клетвите, що си пращаха двете съседки, които делеше стоборът.
Скоро любопитният Хаджи Смион разбра, че снощи Варлаам, подир вечеря, като чул злодейския смях на
Селямсъза и на цялото му "яково" поколение, побеснял от гняв, та излязъл, та закачил оголения рибен гръбнак на
портата му в същото време, когато Селямсъзът вапцвал котката в кюпа му. Заранта обаче, когато Селямсъзът видял
пред вратнята си куп дечурлига, които зяпали учудени пред обесения гръбнак, а Варлаам и жена му съгледали, че
котката се оваляла в халищата им, оцапала възглавниците и копринената рокля, както била сложена вечерта на.
ковчега, те разбрали изведнъж всичко - и най-ужасната кавга на света се почнала между злобствуващите съседи.
Между това виковете и трясъците от миг на миг ставаха по-силни.
- Гърнясала сланино! Дано да се въвонейш! - викаше булка
Варлаамица от крушата.
- Дървенице, кръвопийке! Дано да пукнеш! - викаше булка
Салямсъзка от покрива при коминя.
- Да те порази Господ!
- Да те убие чумата!
- Да те прокъсне!
- Да се вампирясаш!
- Огън да гори тебе и децата ти!
- Живеница да ви изяде двама ви!
- Гиди свиньо, дванайсеткиньо!
- Гиди ялова кукувица!
- На въже да видя мъжа ти и ти отдолу да му люлейш краката!

- На кол набит да видя твоя и самодиви да играят хоро
около него!
- Дано ръцете, дето ми вапцаха котката, да изсъхнат и да
почернеят, като твойта черна душа, жълта циганко!

- Дано гръбнакът, дето го окачиха на вратнята ми, да
се задърнеше в гърлата и на двама ви и да ви задави,
поразена тахтабо!
Селямсъзът седеше на шестото стъпало на стълбите, гологлав, изпотен, разядосан,
морав-червен и с мустаци, наострени кръвожадно. Той не викаше, а само клюмаше
одобрително на всяка сполучена клетва на жена си и грухтеше отвреме-навреме.
Приличаше на един генерал, който е поставил батареята си на една ближна могила и
наблюдава действието на огъня. Види се, че същата тактика следваше и противният
генерал, чиято батарея от своята стратегическа точка бълваше огън и смърт. Залповете
ставаха почести и посмъртоносни. На трескателните гранати-поразии от батареята на
генерала Варлаама батареята на генерала Селямсъза отговаряше с пукателни бомбипроклетии, от които тряскаха небесата и керемидите! Най-подире батареята на генерала
Варлаама хвана чувствително да предрезнува; това като съгледа неукротимият
Селямсъз, след минутно съвещание с шапията си реши да прати тозчас няколко
анадолски гюллета попръжни и с тоя кръстосан огън да нанесе последния удар на
неприятеля. И извади емфявата си кутийка и смръкна емфие, както направи френският
пълководец при Аустерлиц.
Свети пръв Трифоне Зарезане, какво съвпадение?
Изведнъж Йотата се промуши из навалицата и се озова отпреде му.

01/11/2020 // НЕДЕЛЯ // 12А.2021

Вестник "12А"

14 - Косачи
Падна чудна лятна нощ, прохладна и свежа. Безкрайното Тракийско поле потъна в мрака, сякаш
изчезна, и се предаде на дълбока почивка под монотонния напев на жаби и щурци. Мир и ведрина
повея от дълбокото звездно небе. Земята отвори страстните си гърди и замря в наслада.
Марица тихо подплиснуваше мътните си води, пълни с удавници, и с лениво спокойствие се
ширеше между тъмните брегове, обраснали с върби и ракитак. Влага и хладина лъхаше из
тайнствените й недра.
От ливадите край нея се обади ясен мъжки глас и потъна в тишината:
— Ан-дре-я-я-я, Ан-дре-я-я-я!
— Ида, и-даа! — отзова се друг отдалече. След малко светна огън. Бухнаха игриви пламъци. В
тяхната слаба светлина, която се поглъщаше от околния мрак, се мярнаха хора. Това бяха петима
селяци от загорските краища, дошли с коси на рамо да търсят работа в далечна Тракия, дето
тревите зреят по-рано.
Лазо, сух, слабичък момък, беше приклекнал до огъня и потикваше съчките. Другите, увити в
ямурлуци, бяха налягали около огъня, уморени гледаха играта на пламъка и мълчеха. Най-старият
от тях, петдесетгодишен мъж, беше подпрял глава на жилестата си, гола до лакет ръка, тъмно
бляскава като желязо, и пушеше замечтано. Срещу него лежеше Благолажът. Той постоянно
шаваше и се мъчеше да скрие краката си под късия ямурлук. Русите му чорлави мустаци взимаха
половината от лицето му. Под големите му гъсти вежди играеха хитри и умни очи.

— Какво замълча, Благолаж? Карай де — каза му Лазо, който трупна съчки на огъня и
легна.
Благолажът поглади бялото мъниче, което лежеше пред него на купче, шавна още
веднаж и почна:
— Едно време, в някое си царство, имало една царска дъщеря… Тя била хубава, хубава,
друга като нея нямало! Косата й се влачела подире й като копринена река и лъщяла като
злато. Очите и били черни като тая черна нощ и всеки, когото поглеждала, умирал от
любов по нея.
— Ей! — въздъхна Лазо.
— Мълчи! — обадиха се другите.
— Много лъже — рече Лазо. Благолажът го погледна
право в очите.
— Това е приказка, бе хлапе!
— Бабини деветини… измислици! — рече Лазо и
някак нерешително и плахо се озърна в тъмнината,
дето на няколко крачки от тях спокойно чопкаше из
ракитака черният силует на магарето.
— Това е приказка, разбираш ли — рече твърдо
Благолажът и настави: — Защо ти е истината? Да
взе-ма да ти разправям, да речем, за дрипавите гащи
на дядо Тодор или за смачканата калимявка на дядо
поп? Или да ти разправям за нас, голи-голтаци, дето
сме тръгнали, с коси на рамо и с просеник в торбата,
да бием път цяла седмица до Тракия на коситба?
Всичко това, приятелю, е истина. Ама защо ти е тая
пуста истина?
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— Ами тия чудновати работи, дето ми ги разправяш, защо ми са? — отговори Лазо.
— Чудновати, но хубави! Слушаш, слушаш и се забравяш… И току виж, че чудноватото почва да ти се
чини истина, потънеш в него и отидеш. Затова има приказки, затова са ги хората измислили. И песните
са затова… да те измъкнат от истината, за да разбереш, че си човек.
И Благолажът продължи:
— Тая царска дъщеря била, знаете, огън! Три пъти се женила тя за трима царски синове, и тримата още
първата вечер умирали в ръцете й, задушени от вълните на косата й… Със самодивските си целувки тя
като усойница змия изсмуквала из устата им кърви, алени кърви, и ги пила…
Последните думи Благолажът произнесе остро и със стиснати челюсти, сякаш заби нож. Слушателите
отговориха на тоя удар със страстни възклицания. Едно продължително и тежко сумтене неволно
издадоха гърдите. Лазо удари с юмрук земята и изпъшка:
— Бре, вещицата!
Унесени от приказката, другарите му дадоха знак да мълчи.
— После? — пламенно настоя Лазо.
— Какво повече от това? — рече Благолажът спокойно.
— Вещица! — въздъхна пак Лазо. — Ей, Благолаж, приел бих такава смърт, казвам ти, приел бих.
— Ти — това? Да видя, па да не повярвам — рече един от другарите му и като потикна огъня, почна
тънко и крекливо да се смее:
— И твоята Пенка има златна коса. Пък ти си още жив.
— Друго е моята Пенка… тя…
— Затова я остави, та се допиля чак тука!… И тебе ти е мъртво сърцето, приятелю! Няма месец откак се
земахте, и ти й се насити и я остави — отговори Стамо, който досега мълчеше и мислеше нещо.
Той имаше суров поглед и неподвижно лице, по което светлината от огъня играеше като по камък.
Гласът му беше тежък и грапав.
— То си е моя работа — отговори Лазо глухо и преглътна гласа си.
— И нейна работа ще е, да си намери друг, ако не си е намерила досега — рече пак Стамо.
— Да не вярваш — отговори някак плахо Лазо, жегнат от смътна догадка.
Настъпи продължително мълчание. Последните пламъци на догорелите вече главни трепкаха над огъня
бързо и безсилно, току да угаснат. Далеч нейде се вдигна тънък писък като жален стон на някоя поразена
от куршум душа, вдигна се високо и зловещо и сякаш ударен о небесния купол, падна в тайнствените
води на Марица, удави се и умря. Косачите се спогледаха плахо. Очите им се питаха. Благолажът вдигна
тайнствено пръст, ослуша се дълго и рече:
— Кукумявка е.
В ракитака неспокойно задрънка тъпото клопотарче на подплашеното магаре. Мънъчето скочи и прилая
срещу мрака. Тайнствената нощна тишина стана някак зловеща.
Лазо въздъхна дълбоко.
— Въздишай, момче — има защо!… Млада булка си оставил! — обади се закачливо и хитро Благолажът
и заговори пак с езика на приказките си:
— Буйна е младежката кръв, момчета! Недейте се чуди, че излизат неверни млади невести, оставени от
юнаците си!… Знаете ли какво бе казал калугерът Мисаил, кога бе хвърлил брадата и калимявката? —
„Това, дето ми е на главата, мога да сваля, но това, дето ми е в сърцето, не мога да извадя.“ Проклето
сърце, такава му е пустата направа.
— За Пенка това е лесно, тя има стари любовници — обади се Стамо и се изтегна.
— Пък и бива си я — каза лукаво друг.
Лазо пак погледна в тъмнината плахо. Каменните Стамови думи го удариха в сърцето.
Огънят угасна. Стана тъмно. Дружината замълча. Една звезда се совна и преряза небето с огнена черта.
— Някой сиромах предаде дух — проговори Лазо.
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— Я някоя млада булка се предаде другиму — рече неподвижно Благолажът и попита:
— Лазо, ти чул ли си песента за невярната булка Стояница? Тя не е чудновата като приказката.
Искаш ли да я изпея?
— Все едно. Като сте такива магарета! — рече Лазо.
Веднага в тъмнината се поде гъст, сладък и треперлив глас и заизвива тъжна прочувствена песен.
Думите, като пъстри и миризливи цветя, се изплитаха на венец, занизаха се една след друга и с
безкрайна болка се спущаха в поток от звукове и разправяха историята на невярната Стоянова булка.
Млад Стоян войник отишъл и поръчал на своята вчера доведена хубава невеста, ако го обича, да не ходи
на Гургульово кладенче за вода. Едвам Стоян се затулил, и Стояница си оженила за млад Гургул, с когото
са се любили. Пременила се, втъкнала китка на ухо и с менци бели на рамо отишла на проклетото
кладенче.
Там я пресрещна млад Гургул, младо му сърце играло, черни му очи святкали…
Благолажът прекъснали като се понадигна, рече:
— Харесва ли ти се тая песен, Лазо?
Лазо не отговори.
— Спи — рече Благолажът и се подпря на лакът.
— Я спи, я плаче — обади се Стамо.
— Да съм като него сега бих си отишъл, вярвайте бога — рече подигравателно Благолажът.
Лазо лежеше и мислеше. Подигравките на другарите му се забиваха като остри игли в сърцето и спираха
дъхът му от мъки. Тия шеговити подкачки за миг му се сториха възможни. Пенка наистина го обича, но
невидени очи скоро се забравят…
Вчера ме зема и ме остави да скита, ще си каже тя, и ето… Тъжната история, която песента разправяше,
отнесе ума му в тяхното село. Там също има кладенче. То е скрито в шумака под село. Там неговата
Пенка всяка сутрин и всяка вечер ходи…
Мъчителна въздишка се изтръгна из Лазовите гърди.
Нощта напредна и унесе в дълбоки сънища всичко наоколо. Тъпото клопотарче на магарето вече не
биеше. Бялото мънъче, свито на кълбо, спокойно бе заспало край догорелия огън, над който едва-едва
избухваха и гаснеха немощни пламъчета.
Марица тихо подплиснуваше тъмните си води между сънливите брегове и разправяше невнятни
приказки на нощта. Косачите един след друг заспаха. Огъня почна да загасва.
Само Лазо не заспа. Закачките размътиха младата му душа и въображението му зарисува картини, една
след друга по-мъчителни. Мисълта му го отнесе при Пенка в село. Той я вижда тънка, пъргава и бяла
като сняг. Тя стои на къщния праг и дълго и тъжно гледа прашния път, който се вие из полето за към
далечни страни. По тоя път замина Лазо и я остави. Остави я за пуста печалба… Усилни годините
станаха, какво да се прави! Утре рано тя ще стане и пъргава, като сърна, ще иде на кладенчето за вода…
Там тя, може би, ще намери… ех, знае се кого! Той много я задяваше на хорото. Той е луда глава и
умее… Па и Пенка… жена — мож ли да й вярваш!
Ето. Тъмни, шумнати храсти затулят кладенчето. В тяхната зеленина се белее Пенкиното хубаво лице, а
по него минава с милувка мъжка ръка… Чужда ръка…
Лазо се стресна и стана.
„Какво правя аз тук?“ — помисли той и отметна ямурлука.
Нощта мълчеше. Само щурците тихо и едногласно църкаха: Пенка, Пенка, Пенка…
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Там където океаните срещат небето,
там в твоите сини очи
намирам себе си като нещо ново.
Смея се до без дъх,
а усмивката ми е побрала
цялото щастие в света
като очите ти всеки път
блестят различно- красиво.
Всичко което другите не разбират,
между мен и теб е малко и красиво.
За мен ти си светло и тъмно.
Синьо.
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