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На всички, които с добро или лошо станаха причина да
напиша тази книга, със и без уважение
ПОСВЕЩАВАМ!

ВМЕСТО УВОД
Тази книга се раждаше и умираше хиляди пъти...
Раждаше се в безсънните нощи, когато прелиствах в паметта си всичко преживяно,
минало и заминало, но останало като спомен. Видях я разтворена пред себе си, а на
страниците й детски и юношески лица и очи, които никога не се забравят... И четях тези
несъществуващи страници като че ли не съм ги написал аз и не са били мое ежедневие
описаните в тях случки, събития, сблъсъци, разговори, свързани с грешки, които после са ми
сочили правия път, и истини, които след това горчиво са ме подвеждали... И когато умората
надвиеше и заедно със страниците затваряше и очите ми, изведнъж изплуваше гневна схватка,
невикана отникъде, и ми повеляваше да я опиша в нова страница, за да не я повтарят други
след мене като видят и осъзнаят ненужността й... И когато сънят надвиеше, книгата умираше,
за да се роди наново следващата вечер, пълна с нови лица и очи, с нови грешки, истини и
схватки...
Случваше се да я видя в представите си и денем, когато срещах книги, в които
уважавани писатели пишеха неистини за трудните деца, измисляха случки, заплитаха и
разплитаха сюжетчета и създаваха педагози, които вместо да възпитават, развращават... И
филми, и разкази, и очерци... В една повест директорът умря, за да спаси едно трудно дете. Не
биха стигнали педагозите в малката ни страна, ако за всяко спасено дете убивахме, макар и
само с думи, един учител, възпитател или директор... А в „Очерк” възпитател накара едно
поверено му трудно дете да се качи на стълба, за да боядиса тавана и веднага след това я
блъсна и от сърце се смееше, като гледаше изкривеното от злоба и болка лице на момчето,
което се превиваше пода... Вие виждали ли сте такъв „възпитател”? Аз не съм... И един
филм... Едно от момчетата в трудово възпитателно училище боязливо вдига ръчица в
столовата и си поиска филийка хляб, а дежурният възпитател, с каскет на главата, равнодушен
като сфинкс, който се разхожда между масите, равнодушно счупи пръчката си о вдигнатата
детска ръчичка... И колегата му от същия филм, който караше едно влюбено за първи път
момче да се надбягва по стръмнината с колата му, за да заслужи отпуск и да види момичето
си.
Именно тогава, огорчен и озлобен, виждах в мислите си тази книга, в която щях да
изобразя децата, родителите, учителите и всички около тях в цялата им сложност, с всичко
хубаво лошо, което всеки от нас притежава, без да ги унижавам и съжалявам, лаская или
обиждам... И да покажа, че във всеки човек, дори и в най-извратения, винаги се таи нещо
човешко, което чака само да го извикаш на живот, за да надвие лошото, че всеки човек се
ражда, за да бъде щастлив и да полети като птица във висините и че престъпник е всеки,
който им пречи... И още - че възпитанието е дълъг, предълъг процес, резултатите от който се
виждат след години, а се оценяват цял живот... И да викна от страниците й, че трудните деца
се възпитават само в обстановка на истинско човеколюбие, доверие, взискателност,

себеотдаване и отговорност, които са присъщи само на хора с големи сърца и отворени за
чуждата мъка души, хора, които не удрят детските ръце, когато поискат хляб, а с цялата си
работа, обич, грижи и грешки дори възпитават деца с много оптимизъм в себе си, деца, които
да оценят своето нещастно детство и като получат здрави криле за полет, дълбоко да поемат
въздух и да прегърнат възвърнатото им право на радост и щастие...
Близо четири десетилетия прекарах сред тези трудни деца. Заедно с много други. Много
от тях вече ги няма. Няма ги много и от децата, които възпитавахме. Животът си взема
своето... Смъртта също... Едни си отиваха, други идваха, но всички завинаги ще запомним
ония трудни първи години, когато се разбиваше пъртина... Невероятно трудни дни, месеци и
години, в които чувствахме, че в децата се връща нещо ново, неусещано досега, красиво и
виждахме как те го възприемат постепенно с всичките фибри на душата си, как оставяхме в
нашите момченца частица от себе си, а и те предаваха нещо на нас, което ще ни бъде нужно за
другите, които щяха да дойдат след тях...
Сега всички говорят и пишат, че откриваните през изминалите години едно след друго
трудововъзпитателни училища, зад оградите, на които обществото искаше да скрие вината си
за детското нещастие, са били репресивни детски заведения, едва ли не затвори за деца... Не,
никой няма право да говори това и за нашето училище, защото това е обида за един всеотдаен
труд на стотици хора... Защото с това се отрича целия ни трудов път, всичките ни усилия и
успехите, които твърдим, че сме постигнали... Вярно е едно - при всяка икономическа система
има детска и юношеска престъпност. Имах възможност да прочета десетки книги от различни
краища на света, да видя много филми, които третират именно тоя въпрос и стигнах до
убеждението. че това е световен проблем. И ние, в нашето училище, се борехме с него без да
се съобразяваме с онова, което беше извън нашата училищна ограда. И не без гордост
заявяваме, че в много отношения успяхме. И с убеждение можем да заявим, че възпитанието
на подрастващите е общочовешки проблем и който го подценява работи против моралните
устои на цялото човечество.
Та през всичките тези години се раждаше и умираше тази книга... В мислите, в сънищата
ми... И накрая реших - тя трябва да се роди, без да умре, за да видят всички истината за
мъчните деца и за онези, които работеха и работят сега с тях, та да не ги обиждат никога вече
с измислици и недоверие... И добре, че осъзнах все пак навреме как бързо и безмилостно тече
животът, как все повече и повече се изтънява и без това тънката му нишка, как може тя
изведнъж да се скъса и никой повече да не може да я върже, та реших да оставя след себе си
онова, което е в мен и е сторено от много хора, за да не си отидем заедно и безвъзвратно.
И седнах и написах тази книга, когато първите ми възпитаници имаха вече внуци...
Ти, уважаеми читателю, държиш в ръцете си само първата част, в която са отразени
първите три години от живота на училището ни - най-трудните и затова най-свидните, когато
всички в него - и възрастни, и деца живеехме един живот без междучасия... Когато затвориш
последната страница, очаквай втората част, в която ще прочетеш за следващите повече от три
и половина десетилетия, наситени с изповеди на деца, чувства'щи себе си като самораслеци,
поникнали встрани от снагата на обществото, и на възрастни, които им помагаха и сега
продължават да им помагат да живеят по човешки...
Четете!

НЕОБХОДИМО ЗАПОЗНАНСТВО
То е нужно предимно за вас, за да ми спестите ненужни разяснения и повторения. Ще ви
запозная предварително с някои от местата, по които ще се развиват действия и събития, с
хората, които населяват този край, с някои техни привички и с диалекта им, с честността и
хитрините им, с упорството вътрешно да признаят нещо, а външно да държат упорито на
своето...
Селото е голямо, планинско. Никой не знае кой, кога и как е поставил началото му...
Изпървом се говореше, че това е станало по време на потурчването, когато избягалите от
турски ятаган, потърсили закрилата на тукашните гори... Но едни по-късни разкопки показаха
основите на християнски църкви, манастир и селище около него още от Симеоново време, а
после, под тях взеха да надничат и зидове на езически храмове. След това, на една могила,
намериха какви ли не каменни сечива, вещи от бита и гробове, които върнаха календара на
селото в каменната епоха. Току-виж някои нови разкопки пак започнат за запрелистват
вековете от календарните им листове...
Може би, защото е старо, затова е и голямо. Кротнало се е на равно, в котловина,
заградена като кратер на вулкан от ридове, покрити с най-прекрасна горска растителност.
Повечето от ветровете, насочили се към него, го прескачат, подлъгани от ридовете, а не ги ли
прескочат, навлизат между дърветата, оплитат се между клоните им и когато стигнат селото,
останала им е сила само да галят къщите с хладината си. Само няколко пъти, най-вече на
границата между зимата и пролетта, откъм Бяло море стремглаво се запътва топъл вятър,
прескача огромната планина и като че ли в тая котловина спира да си почине, да помете снега
и след това да превърне сивотата в резеда...
И тъй – малко вятър, малко мъгла и много сняг пред зимата. Понякога като започне, та
се забравя – за една нощ до пояс стига. И точно тогава започват студените зимни дни и нощи.
И усетило острото езиче на хапещия студ, селото се гушва в скута на планината и покрито от
дебелото бяло халище на снега, кротува и се старае да се стопли...
От югозапад към центъра му отколешни земни сили са издули повърхността и са я
превърнали в хълм, кротко и завинаги легнал на припек като неразделна част от селото и
красотата му. Иначе не е красив, беше почти гол – беше, защото вече не е. Само в предния си
скат имаше скупчени в едно стотина бора – като кичур коса на Ногаев войник. И в този кичур
висока часовникова кула с истински часовник с три циферблата, обърнати на всички страни
на селото. Под тях надпис. На арабски, който никой не бе успял правилно да преведе. И
когато гонгът на високото удари, оглася цялата околност и съперничи на черковната
камбана... Това е „Бърдото”. Тук е място за срещи на влюбени селски двойки, от самотната му
скала, всеки, който може да гали с изкуство слуха на хората нощем, като самотен трубадур
вършеше това и ценителите мислено му благодаряха, а никога не бяха малко и ония, които го
ругаеха... Тук ще се развият много от събитията, които са описани в книгата...
На срещуположния край на котловината започва дефилето. Създала го е една река, в
която, докато стигне долу, в равното, други петдесет малки рекички и ручейчета се вливат в
нея, за да засилят разрушителната й сила. Най-голямата от тях е Стара река, която сече селото
на две. Надолу, покрай реката, от много десетилетия има път, който е свързвал и свързва
планината с равнината. Изпървом е имало само пътека за коне и мулета, след това за волски

коли и конски каруци и накрая асфалтирано модерно шосе, по което натискат газта шофьори,
за да маркират все повече места на катастрофи и на загинали. Сетили се хората, и железен път
направили - теснолинейка, по която влакови композиции като огромни гъсеници се движат
нагоре и надолу...
Някога, по времето на волския, конския и мулешкия превоз, са процъфтявали ханчетата,
поддържани от красиви жени и още по-красиви дъщери. На завоите, в най-потайните места, са
се решавали споровете за властта в селото - намерят кмета убит по време на отиване или
връщане и неговото място се заема от друг, може и от убиеца, ако не е открит. Тук
разбойници са изчаквали кираджиите, за да оберат онова, което са припечелили от дървения
материал, откаран и продаден долу, в полските села...
Когато по стръмнината запърпориха нагоре или стремглаво се спускаха надолу
моторните чудовища, заменили животинската тяга, ханджиите не разчитаха вече само на
женската красота зад тезгяха, а започнаха да шарят по стените отвън предупредителни
надписи: „Спри, че ще заври!”. Но никой не спираше, спря само оборотът и постепенно
останаха само съборетините, в които се криеха бъдещите ни възпитаници, и спомените за
едно минало, красиво и незабравимо за всички, които са го преживели.
Само на десетина километра от селото се намира град, известен с минералните си бани, а
за нас е важен предимно с това, че там се намира районното управление на МВР, а хората,
работещи в него, са пряко заинтересовани от доброто и лошото, което ще се твори в
училището и именно то ще определя в бъдеще и качествената им характеристика...
Право на юг, само на два километра от центъра на селото, е „Парка”. Това е найкрасивата част от горския венец, който се е сключил наоколо. Забележителностите му са три санаториум, почиващите в който ще разнасят добрата и лошата слава на бъдещото училище
по цялата страна; порутено павильонче, което често ще бъде обект на „ревизии” от
възпитаниците, и военно-почивна станция, която изпърво с много тактика, а след това с щурм
ще бъде превзета и именно от военните, за да се превърне след години в модерна учебна
база...
Има още много забележителности, но комай за вас това е достатъчно. За вас чрез
повествованието...
Но най-интересни са хората - планинци, с открити и честни души и сърца, добродушни,
често прибързани, влюбени в селото си, в околностите му и в себе си... Кореняците са малко,
повече са пришълците, привлечени от даровете на природата и като че ли заковани тук. И с
годините се е получила една симбиоза, наречена от живеещите в околните села „мелези”. Но
„мелезите” не се обиждат от това и защитната им реакция е да търсят подобни обидни
названия на съседите си. И така си съжителстват добросъседски...
Основното и най-запомнящо се качество на хората тук, освен честността, е
гостоприемството. С честност ги е надарила гората, планината и трудностите, които те
раждат. Столетия основният поминък е идвал от гората - вековна, тайнствена, красива и
мълчалива. И богата. Иде горянинът в нея, закачи торбата с храната на някое дърво и потъне в
безкрайните й лабиринти, които наизуст знае. И знае, че като се върне след часове, пък ако ще
и след дни, пак тук, окачена на дървото, непокътната ще намери торбата, дори с пръст
непобутната. Пипнеш ли ти чуждата храна и твоята след време ще изчезне. И всеки спазва
традицията, вие я наречете закон - не се докосвай до чуждото, за да остане цяло и твоето...
И гостоприемството. Позор бе за цялото село, ако пришълец остане през нощта на
улицата и не се намери кой да го приюти. Тук всички се познават, като влязат в банята по

дрехите познават кой се къпе вътре. Затова, когато видят непознат човек седнал на пейка в
центъра след като слънцето вече се е скрило зад Арапчал, питат го откъде е, има ли къде да
пренощува и когато отговорът е отрицателен, веднага го повеждат със себе си. Помня,
доведох веднъж ансамбъл от сто войници от поделението, където служех. След
представлението обявих - всеки, който желае да вземе войник за нощувка, да остане след
представлението в салона. Останаха повече от триста души и ми беше мило и приятно да
гледам как съселяните ми спорят, че някой взел двама, а друг останал без нито един. И тогава
в съзнанието ми изплува друг случай, в друго село, далеч от нашето - на поканата не се отзова
нито един и спахме на сцената без завивки, натъркаляни един до друг, за да се топлим.
Моите съселяни бяха предали част от честността си и на българските цигани, почти три
хиляди, които живееха и сега живеят в единия край на селото. Кога са се заселили тук и
откъде са дошли, никой не знаеше пък и никъде не беше записано. Нека бъдем докрай прями и никой не се интересуваше да знае. Те много бързо се плодяха и се плодят, едни напускат и
заминават другаде, но и сега кварталът е колкото едно полско село - с магазин, клуб и
училище с двойни паралелки...
Много неща се промениха през тези три и повече десетилетия. Красотите останаха,
дърветата и гората оредяха, но най-съществените промени станаха у хората. Жалко, че те
клонят еднакво към двата полюса...
Та тук, в това село, предстоеше да се открие училище за морално застрашени деца,
преминало след това през още няколко названия, за да остане накрая и да се запази досега –
трудововъзпитателно училище. За възпитанието на децата ще помогнат много селото и хората
му, волю или неволю, а за еволюцията на селото ще помогнат много училището и децата,
настанени в него...
След време селото стана град, а училището едно от най-добрите и най-известно в
страната. То и сега живее своя живот.
А тогава, в началото, все още беше 1953 година...

МАЛКО ПРЕДИ НАЧАЛОТО
Пролетта идва при нас откъм „Баташки снежник”. Весела и жизнерадостна тя поема от
беломорските брегове, затичва се нагоре към Родопите и вероятно се уморява докато ги
изкачи, защото от „Сютка” се спуска към котловината намусена, сърдита и предимно през
нощта. Изстинала от дебелия сняг, който бе срещнала по пътя си, тя пуска най-напред топлия
вятър, за да й разчисти пътя. Опъват му се само преспите от усойните места. И когато
немирният вятър влезе в селото и масивните къщи също решат да му се опънат, започва да си
играе с вратниците и оградите, блъска ги по цяла нощ, събаря, премества, топи снега и чрез
Стара река и Марица водата отива там, откъдето е тръгнала - в Бяло море.
Така дойде и тази пролет... А сутринта, заедно с пролетта, в съвета пристигна писмо през есента в селото ще се открие пансион за сираци. Хубаво известие - зарадва хората. Ще се
увеличи препитанието на хората със създаването на нови работни места, а и сиротните
душици ще попаднат всред хора с милостиви сърца, готови винаги да помилват, да помогнат...
Но когато по дърветата се показа първата, плаха като перушина зеленина, дойде второ
известие - пансионът за сираци ще бъде училище за морално застрашени деца. Макар и
изпърво непонятни, тези думи внесоха някаква неясна тревога в чистите души на селяните.

Тревогата стана истински смут, когато една нова вест начаса обиколи къщите - кметът на
селото бил в Пловдив и там му казали, че през есента, в старото училище зад читалището, ще
пристигнат, ще живеят и ще се учат сто от най-лошите деца в страната. С утвърдени
престъпни навици, а някои и с присъди... Тази нощ селото почти не спа и мътно мигаше с
осветените си прозорци. На сутринта, събрани на тумби по махалите или в центъра, всички
обсъждаха идващото бедствие. И го проклинаха - и това ли трябваше да дочакаме, Боже, в
центъра на селото затвор да открият?! Прохладата на късните пролетни утрини и на летните
дни след това имаше горчив привкус... Всеки ден, все по-настойчиво, това беше тема на
разговорите. Всеки казваше свое мнение, но всички с остри думи изразяваха общата тревога и
общото възмущение - кому е хрумнала тази идиотска идея? И защо именно тук? Във всеки
град си имат по двама-трима от тия „морално застрашени” и понеже им е писнало от тях, хоп
тук, за да са по-далече, та да спят спокойно... Ами да сте се потрудили да нямате такива деца,
уважаеми граждани, както ние нямаме! Ние ли ще изправяме вашите грешки? И никой не
мисли, че ще се съберат тука сто разбойника, които ще обърнат живота на хората в селото
наопаки... Но на тях хич не им пука, защото всеки знае приказката за чуждия задник и стоте
тояги...
- Нека, братче, плъзнат по избите, по таваните, че и по стаите, да видиш какво ти се
иска. Ще смичат от всички кюшета. Каквото набарат... Па се опитай да ги спреш... Такъв,
свариш ли, окото му няма да мигне да ти разпори корема. То щом краде, значи има ексиклък в
тимбурицата и за нищо ще ти свети маслото... - говореше един, а останалите загрижено
клатеха глави, съгласни с него.
По-интелигентните говореха и по-интелигентно:
- Моралните устои на населението и най-вече на децата ни не бива да се поставят на
изпитание само защото някому е хрумнало да събере тая паплач на едно място. Ние не сме
против превантивните мерки, но те в никакъв случай не бива да бъдат в ущърб само на едно
село. Самата идея е вече грешка, а изпълнението й вече е престъпление. И последствията от
него ще се видят след години. Сега е време нашите ръководители да застанат на мястото си и
да се разтърчат. Ние сме гласували за тях и сега е техен ред - те да се загрижат за нас и да
искат да ги изпратят другаде. Където и да е, само не при нас. Иначе всички ще се вдигнем, та
в Пловдив. Дяволът не се пропъжда с голи думи и с тамян, действие е нужно...
И неговите слушатели кимаха утвърдително с глави.
- На „Сютка”! Там им е мястото! - провикна се войнствено един. - Четири реда бодлив
тел и вътре няколко бараки. На кюшетата картечници - мръдне ли, в задника... - и
заплашително сочеше с пръст сиво-синята грамада на върха, затулила слънцето със снагата
си.
А в същото време аз си мислех - как може в добрите сърца на тия хора да се крие
толкова злост срещу изпадналите в беда деца? Затова с облекчение чух следващия:
- Знае ли човек какво да каже, може би пък баш тук най-добре ще се възпитат...
Но бързо се намери опонент:
- Какви ги сливосваш, бе? Ша дойдат и ша станат божикравички, а? На свuнето и
зурлата да му отрежеш, пак ще си рови!... - Помисли, завъртя замислено глава и добави –
Брех, мамичката му, квото не си сънувал, то ти пали главата...
- В Съветския съюз, другари, още през двайсет и втора година е имало такива училища и
хора големи и умни са станали. И няма държава в света, в която тия деца да не се събират, за
да се възпитават, пък и да им се осигури хляб и постелка... Вземете, например, книгата...

забравих как се казваше, ама читалището я има, в библиотеката. Вземете и я прочетете и ще
видите, че трябва. Е, вярно, при нас не бива да са, ама все пак ..
Оня, войнственият, любителят на концлагерите и картечниците, не му даде да се
доизкаже:
- Ами да ги пратят в Съветския съюз, щом знаят как да ги правят големи и умни хора...
Ша им дадем и юстия... Ние не ги щем! И никой няма да ги ще! Що? Ти имаш ли деца? Имаш.
И аз имам. Всички имаме... За тях не мислите, а? Детето е като попивателна - гледа и попива.
Всичко гълта. Особено лошото ша им дадат пример кво да правят и след това ела се
надържай. След две-три години ша си открием таквоз училище само за нашите деца. Берекет!
Без него... - и си тръсна пазвата.
От ден на ден тревогата растеше. Изчезна идиличното селско спокойствие, замениха го
напрегнатост и тревожно очакване, които отровиха живота на хората.
Само дядо Димитър Пейчинов - умен, хитър, спокоен и незлоблив старец, претъпкан с
житейска правда и опит, слушаше отстрани и навремени кършеше мустака си.
- Квото е писано, то ша е. Ша чекаме, ша видим... За лошото не требува да пращаш, то
самo ша ти се яви. При нас ша дойде наесен и ша го видим... Па може и да не е чак толкова
зло това зло... Не се палете чак толкоз - всичко минава и туй ша мине...
Тревожеха се хорицата, защитаваха своята правда, спокойствие, бита, наложен от
столетия, защитаваха бъдещето на децата си, честността на селото си и доброто му име и бяха
сигурни, че са прави... Ходиха делегации в Пловдив, една и в София ходи, но се върнаха с
неутешителното: „Невъзможно! Решено е. Ще има училище! Край!... „
И все пак всички живееха с надеждата, че надвисналата като тъмен облак угроза ще се
размине...
Бях вече чел „Педагогическа поема” и нейните герои ме привличаха с необичайните си
съдби и характери. И вътрешно бях решил - открие ли се такова училище, ще се преместя там.
Не че децата и работата в селското училище не ми харесваха. Напротив - тихо, спокойно,
резултатно. Само веднъж се срещнах с бруталността на един от властващите, който заплаши
мен, младият безпартиен учител, че „ще ме научи и ще ми даде да разбера”, загдето на
учителски съвет съм предложил синът му да бъде наказан за допусната противообществена
проява. Именно това ми помогна в тия тревожни дни да отправя погледа си към създаваното
училище, още повече, че ме привличаше неизвестността, че търсех срещу себе си деца със
силни, па макар и необуздани характери, а тези, които щяха да дойдат, сигурен бях, щяха да
бъдат именно такива... Мечтата ми като гимназист беше да стана лекар. Не станах, макар
много да исках да лекувам и да възвръщам радостта в очите на хората – нямаше пари за мене
в семейния ни бюджет... Ето, пред мене се създаваше възможност да лекувам... И се надявах,
че ще бъда добър лекар на изкривени болни детски души... Затова с интерес и нетърпение
започнах да минавам покрай старата едноетажна сграда зад читалището в центъра на селото,
за да видя започнали ли са ремонт, което бе най-сигурната гаранция, че училище ще има...
Нямаше ремонт... Всичко беше тихо, безлюдно, спокойно. Сградата стърчеше самотна,
прихлупена и тъжна, като че ли и тя обидена, че в нея ще настанят, обучават и възпитават
деца, които никой не иска...
И на първи септември неочаквано и съвсем ненадейно пристигна трета вест – за
директор е назначен старият учител Иван Андонов, когото всички тук с уважение наричаха
учителят Ванчо. За назначаването му надделя не само опитът, който като учител той имаше,

защото бе извел успешно не един и два випуска местни ученици, станали вече възрастни хора,
но и голяма доза партийни пристрастия...
Научих това и надеждата се настани в мене, скрита от всички. Вече нямаше лъжа - има
ли директор, ще има и училище. А има ли училище, в него ще има и ученици - ония същите страшните, нежеланите... Само след ден нарочно минах покрай старата безлюдна сграда и
видях ниската и малко невзрачна фигура на новоназначения директор да се носи по двора и
някакви майстори, който бъркаха вар в два варела. Влязох в двора, поздравих директора,
който някога, в отделенията, бе и мой учител и ми бе интересно да видя как той гордо изпъчи
гърди и с видимо удоволствие каза само една дума:
- Започнахме...! - и посочи двамата майстори до варелите. Разгледахме заедно
помещенията – дълго време необитавани без ремонт за нищо не можеха да послужат, но
старият мой учител бе пълен с оптимизъм, който лъхаше от всяка негова дума. Слушах го и си
мислех, че в основата на всяко негово дело е оптимизмът, ако не угасне бързо...
- Ти да видиш, брат, какви момчета! Огън! Истински юнаци. Да ти е драго да работиш с
тях... - говореше ми той с патос, все едно, че току-що се бе разделил с момчетата си...
- Ама ти виждал ли си ги? - пулех очи към него.
- Къде да ги видя? Още нито един не е дошъл... Досиетата прочетох... При мен има
няколко...
Помолих го да ми разреши да надникна и аз в тия досиета и да видя няколко детски
съдби, заключени в бездушни корици. С някаква особена вътрешна радост и с гордост той се
съгласи...
И ето ги пред мен - трудните, мъчните, страшните момчета, бъдещите възпитаници,
само че не от плът и кръв, а описани с думи на листове, затиснати в папки. Те, папките, бяха
точно 18... Не съм в състояние да ви опиша онова страшно вълнение, което ме обзе при
първото ми докосване с момчетата, които занапред щяха да бъдат моя съдба. Да, вече бях
напълно сигурен - в целия ми живот... От листовете ме гледаха нарисувани с думи портрети
на деца и юноши със сложни съдби, сираци, полусираци, с разведени родители или с родители
пияници, живели само при баба и дядо или кръстосвали страната надлъж и нашир в стремежа
си да си осигурят приключения и препитание... Видях разбити магазини, счупени прозорци на
къщи, през които малките телца лесно се промушват, празни чекмеджета, лишени от
портмонета джобове, разкървавени мутри, изплашени и разплакани момичета, жертви на
момчешко насилие... Подредих ги наново и пак започнах - вече по-внимателно и с детайли:
Вземам първата папка. От нея ме гледа Алекси - едър, буен, невъздържан, не признава ничий
авторитет, заплашва учителите, но посяга само на учителки, пуши демонстративно в
училището, макар и рядко да го е посещавал, заставял по-малките да му донасят пари и да
забравят, че са вършили това... Или Васил - син на глухонеми родители, които не са в
състояние и дума да му кажат, постепенно става страшилище първо за децата и след това за
учителите им. Тук не бяха описани кражби. Просто той организирал един оркестър с избрани
от самия него музикални „инструменти” - тенекии, звънци, кофи, казани, лъжици, тенджери.
Той, диригентът и ръководителят, всеки ден отвеждал тайфата под прозорците на учебната
сграда, за да започнат поредния си „концерт”. И никой не смеел да слезе при тях и да ги
разпръсне. Заплашвали от прозорците и като резултат чували още по-дивашка „музика” и още
по-ехидно усмихнати лица... По-късно един се опитал да дойде на опасно разстояние до тях и
успял да ги разпръсне, но на следващата сутрин имал по главата си цицини, за чиито произход
не искал да говори... Или Сербеза – винаги намръщен, зъл, мълчалив, син на разведени -

майката повторила, а бащата от мъка се пропил и синът, ще не ще потърсил собствени
източници за препитание и с успех ги намирал... И Станчо – дребен, но със самочувствие и
смелост на великан - търси криминални романи и ги гълта като опиат, за всяка напряко казана
дума нанася удар, не признава никакви авторитети, готов е да се бие дори и с милиционери,
макар и да знае, че потърпевшият винаги ще бъде самият той, винаги носи със себе си
камичка, двуостра, която често пуска в употреба, но винаги много внимателно - да нарани и
уплаши, но да не носи углавна отговорност за това... Или Георги от Плевен - педагогически
занемарен, напълно изоставен от родители, усвоил просяшката професия, която практикувал
по града и селата около него.
Четях и нищо не виждах около себе си. Ето, този качил приятел на велосипед, тръгнал
по нанадолнище, скъсала се веригата и приятелят загинал... Друг - саморъчно направил бомба,
запалил фитила и я прехвърлил през една ограда. А там имало дете. И то останало сляпо за
цял живот... Поредният, заедно с още трима, причаквали граждани в морската градина във
Варна, изваждали ножове, обграждали го и казвали: „Парите или живота!”. Съвсем по
американски. Но освен парите, вземали и часовниците, често и обувките и накрая стигнали до
част от дрехите... А този, този изнасилил девойка. После се оказало, че изнасилване не е
имало, но „авторитетът й пред обществото вече бил засегнат и той трябвало да получи
присъда”... И я получил. В поредната папка бе изрисуван джебчия. Опитен, чевръст, почти
неуловим...
Когато затворих и последната папка и вдигнах глава, видях директора, който през
цялото време е бил в стаята и ме е наблюдавал с онова негово си постоянно възхищение,
неприсъщо другиму.
- Нали? - рече.
- Аха... - отговорих...
Отговорих му несъзнателно, а в същото време си мислех, някъде нещата са описани
почти стенографски, другаде с много подробности, С набиващи се в очи противоречия, с явно
намерение да се каже колкото се може повече или просто да се отбие един дълг. Но във
всички характеристики личеше явният стремеж - по всякакъв начин да се отърват от
момчетата, защото те им пречеха... По-късно оцених колко неверни неща има във всяка
характеристика, как в едни краските са наситени в черно по понятни причини, но после се
оказва, че повечето от тях са измислени, макар и да е имало наистина маслинено-черни петна,
които пишещите не са знаели или са искали да видят, или обратно - чернили го, чернили,
превърнали го в негърче, а то чисто като изворна вода, само че всяка негова постъпка,
напълно човешка, породена от ситуацията, винаги е тълкувана превратно и само в негова
вреда...
Станах и той веднага предложи:
- Да вървим щом си готов! Прав съм, нали?
А когато, вече на улицата, се разделихме, добави:
- На твое място бих дошъл при тия юнаци...
Разделихме се, без да получи отговор... Тръгнах към дома си сам. Галеше ме - току-що
настъпилата свежа септемврийска нощ, още не загубила лятната си топлина, пълна с кроткост
и очарование, които можеше да роди само тя - есента... Вървях и рояк въпроси, като
разгневени оси, се гонеха в мислите ми. Нали всред нас, възрастните, растат тия деца, нас
гледат и именно от нас научават и доброто, и лошото? Толкова ли много лошо има у нас, та
сме го разделили с тях? Кой ги е научил да посягат на чуждото, да крещят, да ругаят, да

посягат дори на учителката си и хич да не ги е еня, когато юмрукът им разкървави кроткото
добродушно лице на възрастен човек, който може и дядо да им бъде? Или ножът в
юношеската ръка, който, без да се церемони, заповядва: „Парите или часовникът!”. Или без
нож, с треперещи ръце разкъсва блузка на момиче, което пищи и се тресе в треска? Та нали е
казано, че най-ценното на света това е човекът и тази житейска история всмукваме още с
майчиното мляко, че жената, това е утрешната майка, която ще продължи живота, на чиито
скути седим и от чието мляко бозаем? Че най-голямо уважение и почит заслужава
възрастният човек? В мене тръпката от милувката на коравата десница на дядо ми се е
запечатала за цял живот като спомен и завет за доброта... Къде отиде преклонението към
учителя, който като дете винаги обожествявах и когато с все сила и огромно старание
декларирах „Аз съм българче” и той след това ме погалваше, ми се искаше да целуна тая ръка,
а не смеех, считах се недостоен да се докосна до нея? И сега на него се посяга найбезцеремонно и то от детето, което възпитава? Кой е виновен - той, детето или всички
вкупом? Нима в нашия народностен корен са изчезнали здравите вековни традиции на
взаимната обич и доверие, уважение и приемственост между поколенията? Ето, при нас, в
нашето село ги има и никога не бих си представил, че те могат да изчезнат... И ако другаде ги
няма, не са ли прави тия прости, но умни и честни хорица, които роптаят срещу злото, което
идва при тях? Ето при нас, при среща, всеки казва „Добър ден”, без да мисли познава ли или
не срещнатия, в гората се поздравяват с „добра среща” и се изпращат навсякъде с „Ха със
здраве”. А на колко много други места съм виждал как никой никого не поздравява,
разминават се като товарни влакове. С тая разлика, че при влаковете машинистите се
поздравяват със свирките на локомотивите си, а хората дори погледите си не срещат...
Именно затова между тях се настани равнодушието - може би най-безобидното и найстрашното. Крещи дете на възрастен човек, обсипва го с кал от нецензурни думи, а всички
наоколо гледат или въобще не гледат, просто мълчат и отминават... В големите градове хората
свикнаха да гледат своето лично спокойствие дори и когато се кичат с епитети за обществено
съзнание, останали завинаги пленници на равнодушието... И чак, когато нещо лично се
стовари върху тях и ги опари, разбират, че доброто, идиличното си е отишло завинаги и те не
е трябвало да го забравят... Откъде идва лошото, откъде кълни отрицанието на доброто у
растящите край нас, при нас и навсякъде около нас, деца? И като виждаме, че е дошло това
лошо, овреме ли слагаме пред него преграда или прът в спиците на бързо въртящото се негово
колело, или пък вършим нещо, с което, без да искаме, го пришпорваме да върви по-бързо
напред?...
Тези въпроси си задавах тогава, в свежата септемврийска вечер, когато за първи път бях
прекрачил прага на училището, станало след това моя съдба, но си ги задавах и десетилетия
след това, че и сега, само че въпросите са много по-разнообразни, пък и отговорите са много
по-различни от някогашните. А тогава, още много млад и най-важното неопитен, питах сам
себе си и не си отговарях, защото не можех да си дам отговор. Не много по-късно, когато тия
момчета се завъртяха около мен и аз около тях, започнах да надничам по-дълбоко във всичко,
да търся и да виждам причините, заедно с другите до мене. И да ги премахваме поне при ония,
които са около нас и при нас. Но това достатъчно ли е? Не е ли нужен общ подход, обща
борба от всички, за да осигурим правилно възпитание на утрешната ни смяна? И не само общ
подход, но и общ, всенароден поход. А как ще се поведе тоя поход, щом веднага цялото ни
село се вдигна на крак срещу само една от първите му прояви?

Въпроси... Въпроси... Въпроси... Обикалях по улиците на селото и не усетих как много
бързо ниски облаци покриха небето и натежаха над мене и селото и как всичко около мене бе
станало черно като мислите ми - черни облаци, черни ридове, черни къщи... После облаците
се спуснаха още по-ниско, увиснаха от прихлупеното небе и заваля кротък дъждец, който ме
ободри и напъти към дома ми... Легнах, затворих очи и отново всичко притъмня - един
безкраен миг от мрак и тежки, мрачни мисли... Какво ли ме чака занапред - една неизвестност,
която засега е също мрачна... Дано годините я прояснят...

НАЧАЛОТО
Съдено бе началото да бъде поставено на един местен селски празник и свидетел да бъде
цялото село...
На площада се бе събрало мало и голямо, всички облечени празнично, с повишено
настроение... Като на празник. И точно когато от трибуната се носеше гръмкия глас на
оратора, по пътя откъм гарата се зададоха двама души - един милиционер и високо,
възслабичко момче, вече юноша, с уморени очи и попрегърбена фигура. Ораторът ги видя
пръв, нали беше на високо, облещи очи и млъкна, разбрал, че началото, което всички се
надяваха, че няма да дойде, е дошло. И за секунди всички погледи проследиха неговия и също
видяха началото. Двамата, които идваха, тутакси се оживиха и изненадаха, като видяха, че
хиляди очи са отправени към тях, а не към оратора, който също мълчеше и ги гледаше.
Милиционерът спря някакъв селянин, попита го нещо, оня посочи с ръка, и без да се смущава
от интереса към тях двамата, поведе момчето към читалищната сграда и сви зад нея...
Първият възпитаник пристигна. Казваше се Васил Гърчов... Първо явление от първа
картина на една голяма, многогодишна пиеса, отмина. Публиката само гледаше като онемяла
и не ръкопляскаше... Как ли щеше да реагира на следващите явления и картини?
На следващия ден всички в селото знаеха, че са назначени и пьрвите учители. Не,
учителки и само един мъж. Те бяха млади момичета, едни току-що завършили институт,
други поработили година-две, за да имат сега самочувствието да гледат по-отвисоко все още
неопитните си колежки. Мъжът беше Борис Ташев, по трудово обучение, на възраст при
която най-много се разчита, кротък, разсъдлив, незлоблив, с някаква особена, само негова си
полуусмивка на устните. И най-важното - работлив педагогически работник... Аз не бях всред
назначените. Нито молба бях подал, нито пък някой ме покани, освен полупоканата на
директора... А учениците продължаваха да пристигат един след друг - по един, по двама,
водени неизменно от милиционери, родители, дядовци или баби - просто от близки. После
научих, че един - Васил с „оркестъра”, пристигнал сам - нарамил торбичката и поел. Видях
един баща, военен, водеше дребничко момченце в нова моряшка униформа, която му стаеше
чуждо - личеше, че е купена малко преди тръгването. През тези няколко дни бях
едновременно на две места - при учениците си от местната прогимназия бях само тялом, а
духом бях при ония момчета, които се събираха едно след друго в разградения, пълен със
строителни материали, двор. И когато си тръгвах за вкъщи непременно минавах край тях и
крадешком поглеждах в двора - страхувах се да не ме заговори някоя от младите ми колежки
или пък директорът да помисли, че идвам и надничам като крадец, дано ме види и покани да
подам молба. Но никой ат тях не ми обръщаше никакво внимание, защото си имаха
достатъчно грижи с момчетата около себе си. Без покана молба нямаше да подам - знаех:

къде-къде е по-добре не ти, а други да решат идването ти тук, та при провал поне пред себе си
да се оправдаеш...
Между впрочем в чертите на новото училище постоянно се случваха неща, които
моментално прескачаха оградата, която почти липсваше, и се пръскаха из селото, а те все
повече и повече приближаваха часа на моето идване. Младите колежки полагаха истински
сестрински, а някои дори и майчински грижи към момчетата, но не срещаха разбиране, а
получаваха неблагодарност - подигравки, вулгарни изрази, задевки - неща, които никоя
педагогика не би им показала как да реагират. Никакви техни разпореждания не се
изпълняваха, момчетата минаваха покрай тях като покрай празно пространство и все едно, че
не ги виждаха и вършеха само онова, което сами си бяха наумили. Спокойно прескачаха
половинметровия зид на оградата и тръгваха нанякъде, без да чуват зад себе си пискливите
гласчета на учителките си, които изпървом заплашваха, а след това молеха... Играеха си с
ножове и ножчета, донесени тук с определена цел, а през тези първи дни целта им очевидна бе
само една - да плашат и без това уплашените момичета и жени. Веднъж, на обяд, един франт силен, нагъл, модерно облечен, който на всички и всичко гледал отвисоко, взел чинията,
която използвали временно за солница и тръгнал с нея към дежурната в столовата
възпитателка.
- Извинете, вие, тук, в провинцията, на това солница ли му викате? - и почти натикал
алуминиевата чиния в лицето й.
- Още сме в началото... Не сме се уредили... В най-скоро време... - заоправдавало се
момичето.
- А защо откривате училище след като не сте се уредили, както благоволихте да се
изразите? - иронично попитал и с грациозен жест изсипал всичката сол на главата й. - Да не се
вмиришете. Още сме септември... Топло е... - и с нехайна походка излязъл из примитивната
столова...
Възпитателката се разплакала, изтичала навън, изпратена от силен смях, отишла при
директора, той веднага намерил нахалника, който спокойно пушел и му поискал обяснения.
Но оня слушал, гледал го спокойно и нищо не казвал. Вместо отговор на дългата и гневна
триада все по-дълбоко вдишвал тютюневия дим. Когато видял, че лицето на възрастния човек
станало мораво и скулите, и устните му затреперели, спокойно казал:
- Ами... набийте ме!... - и подложил бузата си за плесница. Единият едър, силен, млад и
здрав, а другият измъчен от дълги години работа с деца човечец, дребен, с вече треперещи
ръце... Стоят един срещу друг. Търпението и благоразумието надделели. За да излезе ат
неудобното положение, Андонов сменил посоката на разговора:
- При нас не се пуши...
- Така ли? Тогава сложете табелки по района. Да се знае и продължил да пуши, но
тръгнал веднага към тоалетната и именно това спасило стария учител от първото му
педагогическо прегрешение. След няколко крачки оня се обърнал и с по-кротък тон добавил: Отивам в клозета. Не е хубаво да ме гледат малките. Давам лош пример... Нали?- и
полуцинично се усмихнал.
Чашата преляла именно в тоалетните. Същия ден... Те бяха стари, примитивни,
тухлени, но без покрив отгоре... И в една от клетките, където била една от младите
учителки, изведнъж, като от небето, при нея се изсипали двама от нейните възпитаници. Тя
закрещяла, изскочила навън и побягнала не към дирекцията, а направо вкъщи, за да изпрати
след това майка си, която да заяви, че дъщеря й няма да остане тук повече минутка при тая

„утайка на обществото”... Чули за произшествието, на сутринта не дойдоха и останалите
млади учителки...
И тогава зазвънели телефоните на областното началство, после влакът откара „на място”
директора и кмета, където единият казал: „Сега видяхте ли? Местете ги докато е време!”, а
другият: „Дайте мъже! И то веднага!....”
- Ами откъде да ги изпиша тия мъже? Да не ги държа при мене на склад? Учебната
година започна, всичко е назначено Къде бяхте досега? - бил отговорът на началника на
отдела.
Но и те не се предавали:
- Ще направим размяна. Командировайте за една година няколко мъже от селското
училище и от района, а нашите учителки изпратете на техните места...
Приели предложението за разумно и ето, че между командированите за една година
попаднах и аз...
Връчиха ми заповед - синя хартийка, която веднага промени живота ми, изпълни
скритото ми желание, но с нищо не ми подсказа какво ме чака след дългите години, които
щяха да последват след първата, командировъчната година...
Сбогувах се с децата, които учех досега, момчетата свъсиха вежди и набръчкаха чела,
момичетата започнаха в един глас хорово, да плачат, всички вкупом започнаха да ме уверяват,
че никога няма да ме забравят, че ще остана завинаги в живота им. Аз им отговорих, че ние
няма да се разделим, все пак в селото оставам и също няма да ги забравя... И на мене ми стана
жално, без да знам колко краткотрайна и притворна е скръбта на задоволените, обичаните
деца, които всичко имат и никой от нищо не ги лишава. Само след месец те вече ме забравиха
и при среща на улицата дори не казваха и обичайния поздрав, който тук и при непознати се
употребява. Знаех, че главен дял за това имат родителите им, които са им говорили против
мене, обвинявайки ме в нечестност, щом като ги напускам и то след като е започнала учебната
година, но огорчението от всичко това остана в мен за цял живот. Може би затова, защото при
другите, при мъчните деца, всичко беше обратно... Но затова тепърва...
И ето ме - правя първата крачка. Обратната ще бъде след 37 години. И в този откъс от
живота ми ще има много горчилка и живецът на радостта рядко ще ме спохожда,
превратностите ще се редуват една след друга, за да не ме оставят никога спокоен и
горчилката в живота ми никога да не изчезва... Да ви призная ли - ако знаех какво ми
предстои, как ще си играят с мене животът и хората, които винаги са били над мене или
против мене, никога не бих прекрачил този праг. Но и не съжалявам, че го прекрачих, защото
се осмисли животът ми, защото много детски съдби бяха в ръцете ми и ги насочвах натам,
накъдето трябва, защото много деца останаха в мене и аз останах в тях. Сега и те, и аз сме
възрастни хора, но се сродихме и вече един без друг не можем. Но ако някой ми предложи да
се върна наново в ония години и да започна всичко отначало, признавам - никога не бих
приел. Защо, ще разберете когато затворите последната страница, макар и да не ви казвам
всичко...
Прекрачих прага вече официално. С нови очи гледах на децата около себе си, на
купчината греди, пясък и раздробени тухли, на варелите с вар до тях, защото вече нямаше да
бъда ням свидетел, а активен участник във всичко, което ще се върши занапред... Когато
директорът ме видя на прага на импровизирания си кабинет, лицето му засия, стана
тържествено и малко смешно, по военному се приближи към мене, застана мирно:
- Поздравявам те! И честито! - и силно ми стисна ръката, сякаш не той правеше това.

После ме запозна с най-общите неща - основното сега е да продължи ремонтът и да се
пазят момчетата да не шарят из селото. Спомена имената на новите колеги, които всеки
момент ще пристигнат, както това, за голямо негово удоволствие, съм сторил аз... Поисках
разрешение да изляза и пообиколя насам-натам, но той разтреби набързо бюрото си, хвана ме
под ръка и ме поведе навън. Искаше сам да ми покаже всичко и да ми разкаже неща, които не
знаех... И ето ме на двора всред момчетата. Пред нас се спря висок юноша, с грозно пъпчиво
лице и голям нос, загледа директора в очите с някаква кучешка преданост, усмихна се и
започна бързо да търка ръце пред гърдите си, после, сякаш изпитал върховно удоволствие
изквича, затвори очи и изпадна в екстаз. Директорът му се усмихна свойски, потупа го по
рамото и му каза:
- Ха сега кажи на новия си учител как се казваш.
Момчето пое дълбоко въздух, вероятно, за да може да каже всичко на един дъх:
- Гошо Софиянчето от Плевен... Хъ... хъ... Аз знам триста песни... Хъ... Хъ... Казах на
директора хъ... хъ..., че мога цели концерти да изнасям тук хъ... хъ... хъ... У мене е и
тетрадката... Ето я... хъ... хъ... всички песни. По ред... хъ... хъ... от едно до триста хъ... хъ...
Това „хъ... хъ...” ми приличаше на зареждане на пистолет, преди да се произведе
изстрелът и имах чувството, че не говори, а трака със сметало... На метър встрани къдрокос,
набит юноша ни гледаше ухилен, с полуотворена уста, после изведнъж вдигна ръка, посочи
Гошо Софиянчето от Плевен, ухили се още повече, изглежда в наша чест, и изстреля:
- Хе... хе... хе... Чалди... Гледа като убодено даначе... - и се стрелна към една група едри
момчета, които играеха на чилик.
- Хайде, Гошка, иди да си играеш! - и директорът погали момчето по остриганата глава,
но то още повече се разнежи, хвана го за ръката, опря я до гърдите си, после я пусна и пак
започна да търка своите ръце и да цвили от удоволствие.
Ние тръгнахме, а той пое след нас, гледаше ни от няколко метра и не потискаше
обзелата го нежност...
- Всички му викат Гошо Певеца. Вечер им пее по два и повече часа, а те се смеят и се
подиграват с него. Има нещо... нередно в психиката му... но тепърва ще видим. А другият,
оня, дето го нарече „убодено даначе” е Васил. Васката му викат всички. Един от тарторите.
Много е инициативен... Ти може би оня ден чете и неговата характеристика... Баща му има
два бивола и затова знае какво е даначе... - обясняваше ми моят придружител, без да знае, че
всичко, което бях прочел в кабинета му се бе оформило само като обща характеристика на
типа деца, които са изпратени тук и сборът от причините, които са ги довели при нас. А
конкретно за никой нищо не знаех...
Някакво момче, застанало досами прозореца на дирекцията, извика:
- Другарю-ю-ю, телефонът ви звъни... - и директорът тутакси заситни нататък и ме
остави сам.
Наново зареях поглед около себе си, наново видях купчината строителни материали и
децата, които ги прескачаха и защо ли именно в този миг си спомних някаква мисъл, казана
някога от някого и останала скрита в мене: училище с деца е градина, а без деца - гробище... И
изведнъж реших да отида при групичката, към която се затича Васил. Поздравих ги, те ми
отговориха учтиво, дори по-учтиво от обикновените деца. които учех досега и започнахме
разговор. като взаимно се изучавахме. Знаех, те са няколко, а аз сам и в разговора ни те
няколко пъти по-бързо ще ме оценят, отколкото аз тях. Говорехме си обикновени неща, те ме
питаха защо не съм си стоял в онова, „кефлийското” училище, както се изрази един, ами съм

дошъл да си съкращавам живота. Отговорих им, че учители са нужни и при тях и без такива
няма да минат. После започнаха с някакъв особен пламък в очите да ми разказват за онова,
което ставало с педагожките преди нас, новите, аз се насилвах да се усмихна, за да бъда уж в
тон с тях и да скъся разстоянието между нас, но се получаваше само една повредена гримаса,
защото се говореше за колежки, които не по своя вина не удържаха на вулгарния натиск от
всички страни, без да потърсят и да намерят помощ, за да се отбранят... Те ми говореха и
подмятаха един друг реплики, а аз си мислех, че те, като малки корабчета, са заседнали в
плитчината на престъпленията или дори само на грешките, до тях са ги довели бурните вълни
живота около тях и сега са нужни нови, други, много по-бурни, но чисти вълни, които да ги
изтласкат наново в дълбоките и чисти води на човешкото доверие... Но и слушах, много
внимателно слушах и веднага отговарях на зададените ми въпроси Така се запознах и с
Кръстьо Стойков - висок, строен и красив юноша с все още детско лице и с намръщен, но
прям поглед; със Спас Парапунов - селянче от пиринските села, с голям, отдалеч видим белег
на лицето, едно от най-едрите и най-силни момчета в училището; с Атанас Мутафчиев, който
заради изскочилите от устата му два кучешки зъба по-късно получи прозвището „Глигана”; с
първия пристигнал възпитаник, когото заедно с всички, видях по време на празничния
митинг; с тантурестия Кръстьо Прундарев, когото по-късно нарекоха „Крушовенето”, защото
беше от едно от дунавските села и винаги си тананикаше песента: „Крушовене, Крушовене,
хубаво с нощно време”... От разговора ни личеше, че те си представят живота като един
голям, весел спектакъл, който неминуемо има и тъжни сцени, които философски трябва да се
отминават. Порази ме философията им, но се зарадвах, че вместо униние от собственото им
положение, в тях се бе настанила голяма доза оптимизъм... Без да съм ги питал, ми разказаха
нещо от биографиите си и което ми направи впечатление бе, че не ги украсяват, само
съзнателно ги показваха откъм веселата им страна... Завинаги запомних онова, което ми
разказа Атанас:
- От колко фурни хляб съм ял само аз си знам, ама и колко бой съм отнесъл пак никой,
освен мен, не знае... Само където не съм бил, само там не са ме били... Еле имаше един даскал,
да прощавате, ама бияч от класа, шампион в не знам каква си категория... Ама и аз му го
върнах - какъв тупаник отнесе една вечер в една тъмна уличка, цял живот ще го помни. Кво,
не вярвате ли, готов съм да се напсувам, ако ви лъжа. Питайте по телефона!... - и ме гледаше
със светналите си като че ли пълни с вода очи, в които като неконтролируеми плуваха
гледците.
- Обичам да вярвам, а не да питам други дали да вярвам. Особено когато виждам срещу
ми честен човек... - казах му и гледците тутакси спряха да подскачат във водата на очите му...
- Който много ходи, много и знае... - бавно и дълбокомислено измърмори Кръстьо
Стойков и не се разбра съгласява ли се с думите на съседа си или му се подиграва...
А неговият съименник от село току се опитваше да се вмъкне в разговора и само веднъж
успя:
- То, човек като се види на зор, деяни... Аз се главих чобанче... И край... После тук...
Затова... - бяха думите, които отправи към мене на пресекулки.
А Павел Лесичев го гледаше с насмешка:
- Гледай го, бе! И то се пърчи... Оцапано до ушите пък за светец се пише... Колко народ
е пропищял и от тебе...
Павел имаше истинско лисиче лице и не бе трудно човек да разбере как се е появила
фамилията на рода им. И продължи:

- Ми като си чиста вода ненапита, какво търсиш тогава тук, на задника на географията?
И ти, батинка, имаш нещо тъмно в биографията. И ти си вреден продукт на отмиращия
капитализъм... - завърши с вдигнат нагоре показалец.
Дребничкият Кръстьо се накокошини да му се опълчи, в очите му блеснаха злобни
пламъчета, но като сравни скромната си фигура с едрата снага на Павел, прибра перушината
си, вдигна ръка и като я завъртя, рече:
- Тюрюлюлю...
Сега пък Павел на свой ред наежи лисичата си козина:
- Мълчи, че като те светна само пикнята ти ще остане под тебе!... Чуеш? - в този момент
физиономията му бе така свирепа, като че ли някой като че ли току-що бе изстискал лимон
върху нея.
- Е та кво? И аз такова... И вие такова... Ама нали... - не знаеше какво приказва за
оправдание Кръстьо.
- Ами като си свестен и виждаш пътя, що търсиш в тръните бе, братчед? - вероятно
заради мене омекна Павел.
- Хе... И между боклука има боклук... - каза големият Кръстьо, като погледна
презрително съименника си, но никой не се опита да разгадае думите му...
- Другарю, каква е заплатата на даскалите? - чух зад гърба си...
Обърнах се. Сиво-сини очи на миловидно лице. После научих името му. Казваше се
Петър.
- Учителите искаш да кажеш? - поправих го.
- Така де!... Учители, даскали все то... Вашата заплата например колко е?
Казах му и той театрално се плесна по челото.
- И за толкова пари сте дошли да си тровите живота с нас? Мале-е-е... Че аз по пътя да
тръгна повече ще намеря... - и ме гледаше с искрено любопитство.
- Ама след полунощ, нали? И като се отбиваш вляво и вдясно и минаваш зад рулетките и
витрините... - подигра го Кръстьо големия.
Но и Петър не се предаваше:
- Гледай сега и ти какви ги приказваш, Арабия. Че това пари ли са? Аз, без да работим,
повече си докарвах... Бях шпиртосан от мангизи... - и в гласа му имаше такава увереност,
сякаш ни казваше какво е ял на обяд.
Отстрани избоботи дебел глас. После разбрах - Алекси от Пловдив. Задочно вече го
познавах от характеристиката му и сега, малко встрани от мен, стоеше як здравеняк, спокоен,
ведър и както изглеждаше, мълчалив, защото до този момент не бе взел никакво участие в
разговора ни.
- Стига се хвали бе, софийско копеле... Айде ние трева пасем и нищо не знаем.
Шпиртосан от мангизи!... Ами те мангизите в София ги сеят по жълтите павета и такива като
теб ги прибират с комбайни... - После се обърна към мене: - Тия от София, още щом се родят,
отрежат ли им пъпа трябва веднага да им режат главите... Хе... Хе... Хе...
Не ги прекъсвах, оставих ги да разговарят свободно, знаех, че само в свободния,
непринуден разговор най-добре мога да науча за тях онова, което ме интересуваше. А ме
интересуваше всичко. Пък и не исках още при първата ни среща да чуят назидателния ми тон,
който винаги увеличава разстоянието между детето и учителя му. Исках да ги приближавам
повече към себе си, да ме почувстват близък, по-техен. И бях много доволен, че никой не
изрече цинизъм, хулна дума, нещо нередно, което непременно трябваше да предизвика и

ответната ми реакция. А точно от такова противостоене никак не се нуждаех при първата ми
среща с бъдещите ми, впрочем вече сегашните ми, възпитаници... Те трябваше най-напред да
почувстват другарско отношение, а не превзетост и поглед отвисоко, инстинктивно чувствах,
че именно с добротата сега трябва да бързаме, защото тя много години им е липсвала, иначе,
почнем ли с насилието, ще продължим онова, което вече е било тяхно ежедневие и току-виж
се разбягали и иди после ги търси... А като избягат, кому после ще отдадем тая доброта, която
всеки от нас има скътана в себе си, но много рядко дава от нея другиму? Знаех вече - детето е
като пружина - колкото повече натискаш отгоре надолу, толкова повече тя натиска отдолу
нагоре и се съпротивлява... И вземеш ли да натискаш пружината, трябва да го правиш здраво
и внимателно, че изпуснеш ли я, всичката енергия, която си вложил, върху теб най-често
може да се стовари... Ето защо бях внимателен, нащрек, премислях всяка дума и бях доволен,
че няма предизвикателство... Слушах ги, а рояк мисли, родени от разговорите, бръмчеха в
главата ми. И в душата ми се раждаше някаква увереност - ето, престъпих към всичко плахо,
несигурно и с много боязън и съмнения, вече започнах да чувствам смътно, че съм уверен, че
в някое ъгълче на сърцето ми се разгаряше пламъчето на радостта и щастието от срещата с
нещо ново, търсено, чакано и най-сетне намерено. И защо ли някъде в бръмчащия рояк в
главата ми се мярна мисъл, че съм като ония, някогашните възрожденски дейци, създали едно
след друго училища в страната ни. Мисълта ми се видя наивна, но се опитах да я оправдая за
свое успокоение - нали и ние - аз и всички останали, щяхме да създаваме нов вид училище,
щяхме да се лутаме и да търсим пътищата, които да ни изведат - нас и училището ни на нов
друм - светъл, чист и по-лесен за другите, които след нас ще тръгнат по него. Знаех, че някои
ме съдят за преместването ми тук - едни мислят, че е поза, други, че са ме поблазнили
нищожните проценти, които даваха за работа при трудни условия, а трети, че това е просто
неосъзната приумица... А то беше само потребност да бъда именно при нуждаещите се деца,
да ги уча и да се уча от тях, да ги водя по неизбродимите житейски пътеки, всред които ще им
соча най-верните... Тогава още само несъзнателно усещах, а сега вече знам, че учител, който
не се учи от своите ученици, не се обогатява от съприкосновението с тях, не вижда
разнообразието в съдбите им и не ги отчита при възпитателната си работа, не е истински
учител...
И изведнъж мислите ми бяха срязани като с нож от един въпрос, който ме шляпна в
лицето като камшик:
- Другарю, вие крали ли сте някога в своя живот?
Беше Кръстьо, големият, мълчаливият, който задава винаги ненадейни или двусмислени
въпроси. Сега въпросът беше ясен и прям. И насочен към мене. Пряко и прямо. Лъжа и поза
не бяха необходими. Та кой в живота си, поне през детството си, напълно несъзнателно, не е
откраднал нещо? Затова и отговорих откровено със случай именно от детството ми. Иначе
притворството ми веднага щеше да се усети от изострената чувствителност на обградилите ме
деца.
- Да... Когато бях значително по-малък от вас... Имаше в един съседски двор круша.
Петровка. По средата на лятото клоните й увисваха от узрели плодове. Точно тогава тя
ставаше обект на нашето внимание. Бяхме тайфа от четирима. Винаги започвахме с
разузнаване - два, три, че и повече часа следяхме къщата да остане празна, сайбиите да отидат
на работа в полето или в гората. Тогава вземахме по един камък, оглеждахме се като истински
разбойници, и ги хвърляхме. По земята се посипваха жълти круши, половината от тях се
пръскаха от зрелост... И пак затишие. Няколко минути... И едва тогава притичвахме, след като

разберяхме, че никой не ни е видял. Тичахме приведени, като на фронтова линия, напълвахме
пазвите на ризките ни и те се издуваха като шкембенца на пигмейчета. И тичахме обратно...
Събирахме се след това в някоя плевня и започвахме пиршеството... И знаете ли кое беше
най-интересното - всеки от нас имаше в двора си точно такава круша петровка. А хвърляхме
око все на оная, чуждата. И още по-интересно беше, че чуждите круши ни се струваха три
пъти по-сладки от нашите...
Всички се засмяха дружно и аз заедно с тях. Може би, защото им го разказах
артистично, като виц, и като виждах, че им е интересно, влагах още по-голямо майсторство в
разказа си. Още по-дружен смях избухна, когато веднага след моя разказ малкият Кръстьо
тъкмо на място изтърси:
- Тате вика, че чуждата кокошка била патица...
И Алекси пусна тръбата си:
- А дядо, кога беше жив, викаше, че човек, като свикне да краде, без това не може. И
когато нямало какво да гепи, хвърлял каскета си в чужд двор и влизал да си го открадне...
Реших да оправдая някогашната си постъпка.
- Не, момчета, това хем беше, хем не беше кражба. Беше просто един детски стремеж
към приключение, към нещо необикновено. което го няма всеки ден. Стремеж към по-силно
изживяване.
- Точно така. И ние така, ама ни окошариха... - прекъсна ме Васката. После добави: - А
вие сте се отървали.
- То тогава не е имало такива училища, бе! – оправда ме Петър.
- Защо, не съм се отървал. Нали и аз съм тук, заедно с вас! - казах и се засмях от все
сърце заедно с всички.
Само момчето с глиганските зъби не се смееше, беше сериозен. И сериозно каза:
- Ба, приключение! Изживяване!... Страх, братче, шубе и половина. Аз, когато чопвах
нещо в автобуса, все треперех. Уж за секунди-шлинк, шлинк с ножче за самобръсначка по
задния джоб, портмонето падне в ръчичката ти и беж, лисо да бегаме... Уж секунди, ама много
дълги. По един час едната. Щото докопат ли те, съдират ти задника от млатене... Колко даяк
съм изял при свети Петър е записано...
Побързах да взема отношение, за да не би примерът ми да стане оправдание за кражбите
им, които неминуемо предстояха.
- Кражбата е кражба, каквото и име да й поставим. Но нейното наименование зависи от
много неща...
- Сега й викат присвояване, обсебване, посягане на социалистическата собственост. По
вестниците чета. А то си е чиста кражба... - прекъсна ме голям Кръстьо.
- Говоря за детската възраст... - продължих. - Когато детето посегне, то не мисли, че
краде, то просто си взема, защото иска да му принадлежи... - търсех някакво обяснение на
онова, което вече бях разказал.
- Ами тогава защо сте се озъртали и сте изчаквали да няма никой в къщата? - попита ни
в клин, ни в ръкав Павел.
- Ами... защото бях бая момчурляк и знаех, че е кражба, след която може да последва и
пердах... - отговорих весело и думите ми наново предизвикаха спонтанен смях... После
добавих: - Ами ако не беше този случай какво щях сега да ви разкажа?...
Изведнъж малкият Кръстьо изпищя като приклещен и вдигна към мен ръка с два пръста
като че ли беше в клас:

- Другарю, предупредете Лисицата, че не знам какво ще се случи. Обижда ме
кръвоносно. Вика ми в ухото: „Ти разбираш ли ги тия работи бе, апаш?” И ме ощипа, Сега ще
ви покажа, синьо е станало, ако не е откъснал мръвка... - и за секунди смъкна панталона си и
задничето му лъсна пред нас.
Павел веднага му се скара:
- Вдигай си панталона и си затвори църкалото бе, мърляч!... - И понеже оня продължи
нещо да мърмори докато закопчаваше копчетата на панталона си, продължи: - А бе ще ти
взема аз тарата на тебе... Трай си! За нула време...
Въпреки угрозата, надвиснала над Кръстьовата кратунка знаех, че дори този разговор за
тях бе една своеобразна игра, защото животът на децата без игра е живот на възрастни. И
реших да я завърша, защото тя продължи много време, а всяка прекалена игра омръзва.
- Та кражбата си е кражба, момчета. Нещо грозно, много грозно... А човек трябва да е
честен и порядъчен през целия си живот, за да има право на внимание и уважение от всички,
които го заобикалят. И да цени чуждия труд, да го уважава, да разбира неговата красота...
Такава тирада произнесох тогава и честно казано, мислех, че именно такива думи са
нужни на момчетата. По-късно разбрах, че не думи, дела трябват... И добре, че дойде
директорът, та не ми зададоха нови въпроси, защото и аз щях да кажа много нови,
безсмислени думи... Директорът бе решил да продължи ролята си на екскурзовод.
- Как е, харесаха ли ти момците? - с това „момците” му се щеше да ги издигне в очите
ми.
Казах му, че са умни, че поставят въпроси като подводни камъни, по които лесно можеш
да се подхлъзнеш и че съм си ги представял по-други, а не такива, каквито ги видях при
първата ми среща с тях. Но не забравих да допълня, че определено съм доволен, че дойдох в
неговото училище. Подчертах „неговото училище”, за да повдигна самочувствието му, което,
макар и да се стараеше да не го издаде, не бе много високо...
По улицата минаваше моя колежка от селското училище и като ни видя, отби се при нас.
- Ей, избяга и туй то! Ама не мога да разбера защо си разтуряш рахатлъка? - и се засмя,
уж, че се е пошегувала.
Директорът започна да я убеждава, че именно такива като мене сега са нужни тук, че
тези деца са също наши, български деца и че и тях някой трябва да ги учи, че ако не ми хареса
след една година мога да се върна при тях.
Тя усети упрека в тона му и реши да се измъкне от конфузията:
- Вчера, след училище, минавам покрай оградата. И един ваш, ваш, разбрах, че се казва
Янко, седнал на нея. Знаеше, че съм учителка и при всяко минаване все нещо ме питаше...
Ама винаги различно. Та вчера попита: „Другарко може ли за момент?”, „Може разбира се...”
- отговорих. „Да ви питам нещо”... „Питай!” „Вие женена ли сте?...” „Женена...” „А деца
имате ли си?... „И деца си имам. Едно момче и едно момиче...” Той помълча малко и после
изтърси: „Браво! Значи не сте ялова?....”... Та това беше поредният му въпрос.
Директорът кисело се усмихна, понечи да каже нещо, вдигна ръка, видях я, че трепери,
но се запъна и нищо не каза.
- Но вие не му се карайте! Ние с него сме приятели и затова той е така фамилиарен с
мен. Просто е любознателно момче... - и тя забърза да отиде по-скоро при децата си.
За да възвърне предишното си настроение и доброто си самочувствие, прошареният
човек до мене започна да ми разказва как бързо „момците” му разсеяли страховете на
селяните, през изминалите дни нито една кражба не е извършена, но сега основният проблем

бил да се заптисат в рамките на училищния двор, за да шарят по селото, където вършели
„излагащи училището неща”...
- Има едно Гоше. От тия, пиринските села... Дребничко като шикалка, ама хитрец. И
пуши като комин... Отишъл оня ден на павильончето. „Лелко, дай едно кибритче, ако
обичате!”. Културно. Тя му подала кутийката, той извадил една клечка, запалил си цигарата,
казал „Благодаря” и я върнал. Още по-културно... Ей го там! - и ми посочи дребната фигурка
на черноочко момченце... - Фъстък, а какво му ражда главата... - После изведнъж викна към
друго момче: - Янко, веднага при мене!
Разбрах - беше приятелят на моята колежка. Пристигна.
- Хайде сега да ни кажеш какво си питал оная другарка от отсрещната къща!
И той започна да ни разказва дума по дума онова, което вече знаехме. Накрая, искрено
учуден, попита:
- Що? Нещо лошо ли съм направил? Само питах... Аз от много работи се интересувам.
Любознателен съм... Скоро ще отида до здравната служба. Искам да попитам лекарката какво
е това тумор в матката...
Двамата тръгнахме за обяд. По пътя срещнахме кмета. Спря ни.
- Вчера едно от вашите ме спря на улицата. „Ти ли си председателя на съвета?” „Аз
съм.” „Тебе търсим” „Защо съм ти?”, „Нали ти получаваш най-голямата заплата в селото?”
„Май че съм аз...” „Тогава значи ти ще ми дадеш един лев. Затова, вика те търсим... „. И му
дадох. Какво да правя... Той щом е научил, че съм председател, чак не кмет, а председател,
значи още по-лесно ще научи къде живея... И няма да ми иска един лев, а когато ме няма
вкъщи ще дойде и ще си вземе повече...
- Моля, моля... - прекъсна го директорът... - Толкова дни вече сме тук, а нито една игла
не сме задигнали. Не съм ли прав?
- Вярно е, мирни са още, чак не ми се вярва, но народът хубаво го е казал - видиш ли, че
лисицата вземе много да кротува, два катанеца слагай на курника! Иначе ще останеш без
кокошки... Ама много сте ги разпуснали. Шарят по цялото село... Дано кротуването досега не
е само разведка... Заптисайте ги малко!...
Директорът обеща, „че по този въпрос ще вземе най-енергични мерки”. Нека само
дойдат всички командировани.
Те пристигнаха още на следващия ден. Да ви запозная с някои от тях: Пейчинов черноок, млад, силен, стокилограмов юначага, който после ни разправяше, че всеки ден пиел
седем килограма мляко и затова чувствал в себе си необикновена сила, в което по-късно
неведнъж се убеждавах... Годев – възрастен, на години и ръст колкото директора, с изпъкнало
коремче, което често поглаждаше с ръце, като че ли се гордееше с него и искаше на всички да
го покаже... Гаджев - слаб, висок, черен, приведен и леко превит като костура, с черен мустак
на аскетично лице... Шумарев - млад, с орлов поглед, с който винаги гледаше от хоризонта
нагоре, с вечно усмихнато лице - дори когато биваше ядосан, очите му продължаваха да се
смеят... Бояджиев - слаб, превит от язва и семейните тревоги, човек на средна възраст, който
сам бе пожелал да дойде в училището, за да се отърве поне от едната от двете злини семейните тревоги, без да предполага, че ядовете тук ще усилят другата злина - язвата...
Теопи - с гръцко име и малко гръцка красота, която привличаше погледите дори и на повъзрастните педагогически работници. И Ангелина Андонова - родственица на директора,
висока, млада, която, както по всичко личеше, не тачи много мъжете, защото с всички се
държеше по мъжки, говореше винаги на висок глас и никога не се обиждаше... По-късно,

когато поживяхме и поработихме заедно, нови неща се прибавиха към характеристиките им:
установи се, Гаджев е човек патил и препатил, видял много и изпитал още по-много, за да ни
разправя ежедневно случки от живота, които никога не призна, че са се случили именно с
него, а с „един негов много добър приятел...” Постепенно разбрахме, Годев има невероятно
любеща душа и много педагогически и житейски опит, и лично аз чувствах нужда винаги и за
всичко да го питам и се питах как са се събрали толкова много в малкото му тяло. Шумарев
винаги бе готов на услуги, работлив до забрава, и именно в труда винаги намираше истинско
и най-сладко опиянение и именно това му създаде по-късно и най-големи огорчения...
Събрахме се всички в учителската стая, в която все още нямаше маса, а само стари,
разкривени, получени безвъзмездно отнякъде столове. И защо ли в този момент си помислих
колко прав е бил оня „франт”, още не му знаех името, който казал на учителката си - като не
сте готови защо откривате училище? .. Но директорът считаше всичко за напълно редно,
гледаше ни усмихнат и с известна гордост, издайнически написана на лицето му и всички
чувствахме, че сега на душата му е леко и може би има чувството, че е в безтегловност...
Доволни бяхме и ние - заради него и затова че сме тук...
- Сега е вече друго... С вас може да се върши работа. То, верно, и жените са педагози,
две нали остават при нас, институт са завършили, дипломи са получили, ама то си е жена. Пък
ония бяха едни такива младички, хубавички, че момците все току обръщаха глави към тях и
ги оглеждаха... И, честно казано, опитваха се да ги задяват... Друго си е мъжът. Като го
погледне, да му стане студено под лъжичката... Па нека мърда тогава, нека шава насам и
натам, нека шари по селото, нека хвърля сол и да скача в тоалетните от небето.... Ха... ха... ха.
Изведнъж, отгоре – туп вътре... Като марсианци... Простете , аз така, между другото, за
настроение... Радостно ми е, колеги, гледам ви и ви се радвам, И знам, не, сигурен съм, че от
днес нататък, делото, което захващаме, ще бъде в добри ръце - в яки мъжки лапи... - и
погледна към Пейчинов.
Говореше и сияеше...
- Повече от 30 години съм учител, но, повярвайте ми такава радост досега никога не съм
изпитвал, такова облекчение никога досега не е галило като мехлем душата ми... Не знам дали
ми вярвате... , но - помълча, потърси думи, не ги намери - ... повярвайте ми, другари...
Повярвахме му. Бе честен човек, не се възгордяваше, не хокаше... И сега наистина така
се бе разнежил, че ако кажеше още няколко думи, влагата в очите му щеше да се изсипе във
вид на сълзи... Реших да му спестя тая малка слабост, която биваше да показва пред нас още
при първата ни официална среща, и предложих:
- Хайде да излезем навън, да се поопознаем с децата, просто да поговорим с тях. Па
макар и само да ги поогледаме. И те да ни видят. А довечера да се съберем и да обсъдим какво
да правим нататък...
Прие се... Навън, в предния двор, децата играеха футбол. Топки още нямаше, но те си
бяха направили - напълнили шапка с парцали, зашили я и я пуснали в употреба... Много бях
гледал, но никога не бях виждал такава запаленост, такъв стремеж към топката и стръв към
гола... И веднага си помисли - ако нашите национали притежават, освен майсторството си, и
половината от ентусиазма на нашите момчета, ще стигнат футболния връх на Европа... Потни,
разгърдени, мръсни, кални, боси, с гащи с дълги крачоли, някои направо с панталони, голи до
кръста или с обезцветени от мръсотията ризки или потници, те тичаха, викаха, търсеха,
молеха, псуваха, ругаеха като че ли от изхода на срещата се решаваше съдбата им за цял
живот... Беше валял дъжд, почвата бе кална, но те цапаха в локвите и калта, падаха, ставаха и

все по-мъчно можеха се различат отделните детайли в облеклото и в цвета на лицата им.
Зрителите бяха малко - само няколко момчета, които вероятно не можеха да играят или
другите не ги искаха. Бройката на отборите не играеше никаква роля - важното беше да бъдат
равни... По-късно неведнъж отборите бяха от по петдесет души... Всред зрителите най-ярко се
очертаваше колоритната фигура на Гошо Певеца с ухилено лице и с постоянно търкащите се
от удоволствие длани. Той не беше привърженик на никой – просто се радваше на всеки гол,
сякаш самият той е негов автор... И ние станахме зрители. Гледахме ги и бях сигурен, че
всички едно мислим - ето ги значи ония, заради които са ни пратили тук, ония, мъчните,
трудните деца... Сега те са плът и кръв, но тая плът е овъргаляна от кал, рошави, смели,
цинични, забравили всичко около себе си, освен топката, която приличаше на голяма буца
кал, към която се стремят, като че ли бе безценно съкровище, което всеки се стараеше да
овладее...
Гледах ги и си спомних първия разговор с тях. Деца. На лицата сурово изражение, плод
на суров живот. Гледаш ли лицата им ще помислиш, че са лица на възрастни хора, които
животът е тласкал насам-натам и някакви непонятни за тях причини са ги влекли към чужди
за тяхното въображение измерения на личността... И така, стигнали до наклона, те бързо се
свличат надолу като по детска пързалка и никак не са чувствали, че детското в тях е
изчезнало, а човешкото се е заменило с друго нещо...
На няколко крачки от мене гледаше, подскачаше, викаше и гризеше ноктите си малко
момче с красиво лице и живи, въртящи се като на чекрък очи. Защо не бяха го пуснали да
играе не знаех, но беше ясно, че той дълбоко изживява всичко, което става „на терена” и от
забележките, които с висок глас и ядно правеше, не можеше да се каже, че не разбира от
футбол. Приближих се до него, застанах така, както застават един до друг приятели, когато
разговарят и започнах да търся предлог за разговор... Едно момче от играещите пое топката,
излъга няколко души и се устреми към вратата на „противника”.
- Тоя играе добре... - подхвърлих.
- Ами... Бавен е... - отговори, без да ме погледне. - Чико, излъжи го, пусни към Пирата...
Ех, изпусна...
Бяха му взели топката току пред вратата.
- Ти играеш ли футбол?
- Нали затова съм тук. От футбола...
- А защо не играеш?
- Не дават. Малък съм бил. Футболът бил работа само за големите...
- Значи те решават?
- Ами щом не съм там... Зад тебе е, бе! Върни назад!... Ха така. Пада ти се... Е, такива
пускат, некадърници. С два леви крака. Само бъркат играта...
- Откъде си?
- Софиянец съм... Пфу... Левак! За къде си тръгнал с тия смотани крака... Гони го бе,
мърляч!... В пети клас съм. Иван се казвам... Гони го бе, мързел... Ама трябва да съм в седми.
А вие? Тук ли работите?
- Да! Ще ти бъда учител.
Едва тогава ме удостои с по-продължителен поглед и оглеждане...
- Ами добре... Не е лошо... Лошо... Лошо подаваш бе, момче! Не виждаш ли къде е твоят
играч?
- Хайде гледай! Утре ще се видим пак...

- Може... - не ме удостои вече с поглед и аз се оттеглих.
Ще минат месеци, другарите му ще го приемат, ще видят, че е добър, постепенно ще го
направят и свой капитан. Толкова бързо ще се развие, че само след две години, при една
среща с гимназията от съседния град сам ще вкара седем гола и като завърши, това ще ми
даде основание да го заведа един ден София, да го представя на треньора на един известен
футбол отбор, той ще се понамръщи, но ще го опита и с усмивка ще го приеме, за да стане
след това звезда и да стигне дори до националния отбор на страната ни... И при първото си
излизане извън страната ще купи бутилка албански коняк и ще го пази, докато му отида на
гости... Но за това има още много време... Много години...
Оставих децата да играят, новите си колеги да ги гледат и поех към задния двор да
изпуша една цигара. Не исках да върша това пред учениците... Откъм клозетите към мен се
насочи висок, малко прегърбен юноша, който досега не бях виждал. Острият му кестеняв
перчем бе паднал на челото... Приближи, спря, извади цигара и рече:
- Може ли огънчето?
Изненадата ми трая малко.
- Разрешават ли ви да пушите?
- Не, не дават, но ония паяци няма да видят...
- Кои „паяци”?
- Даскалите...
- Ами ако и аз съм от тях?
Беше негов ред да се изненада.
- Тогава съм сбъркал адреса. Извинявайте! - каза виновно и рече да се оттегли.
- Остани! Защо така изведнъж побягна? Нека поговорим!...
Той смачка цигарата между пръстите си и тютюнът се посипа върху върховете на
обувките му. Същото направих и аз.
- Конско ли ще ми четете?
- Не. Най-напред ще те попитам как се казваш...
- За да кажете на шефа, че съм искал огънче от...
- Имам ли вид на доносник? - той ме погледна косо. - За да мога при нужда да те
назовавам по име...
- Викат ме Сербеза. Тук така ме знаят. А колкото до цигарите, няма да ги откажа. Това
можете да го казвате на всеки, без да се считате доносник...
- Много си дързък...
- Животът ме направи такъв.
- Да ти кажа ли и аз нещо?
- Слушам ви.
- Трябва да смениш тактиката. Така няма да върви. Приятелски съвет. Запомни го и
можеш да го казваш всекиму.
- Ще ме биете ли?
- Казах ли такова нещо?
- Не. Но то личи. Такова желание напира във вас...
- Нима?
- Аха...
Гледах ме се като за пръв път срещнали се боксьори, които се изучават преди да влязат в
първия си двубой.

- Дойдох не да бия, а да ви помогна. Ако мога. На тебе и на ония там...
- Приказки... Всички така казват - да ни помогнат... Знаете ли колко такива имаше в
Пловдив, които също ни „помагаха”? Помогнаха ни да дойдем тук... Впрочем знаете ли кое е
най-добре?
- Цял съм в слух.
- Да отида в тоалетната и да изпуша една цигара. Тук не бива...
Отиде и останах сам. Добре започва. Да видим по-нататък.
Вечерта се събрахме в учителската стая. Директорът зае тържествена за случая поза,
огледа ни един по един и започна:
- Колеги, в този тържествен момент изпитвам гордост, на мене именно се падна честта
да открия първото заседание на учителския ни съвет. Трябва да се гордеете и вие, защото
заедно полагаме началото на едно дело, което не само в нашето село, но и в цялата ни страна,
има малко привърженици и много противници. Нашата задача обаче е...
И той говори дълго за задачите на училището ни, за лошо отношение на селяните и
ръководството на селото ни към нас, за перспективите, които виждал на длан пред себе си.
Говореше разпалено, приятно му бе да вижда, че го слушаме с интерес, затова се унасяше в
мечти за бъдещето - виждаше стройни ученически колони да маршируват пред смаяните
погледи на селяните с духова музика начело, виждаше учениците ни мъже, дошли при нас да
им се порадваме, дошли с жените и децата си... И сега, когато всичко, за което той мечтаеше
някога, се сбъдна, се учудвам на прозрението и далновидността му през ония първи дни. И ми
е мъчно, че макар и да доживя до дълбока старост, не остана трайно в съзнанието на
„момците” му и като идваха сами и със семействата си, не ходеха при него, защото само два
месеца след мечтите, изказани така възторжено пред нас, щеше да затрепери като в треска и
щеше да потърси помощ в болница, щеше да остане там дълго да се лекува и след като се
върнеше, щеше да потърси място другаде, където и да е, само не тук.
А сега той мечтаеше... Мечтаехме и ние с него, всеки по своему. Когато на човек му е
трудно или нещо все още му е непонятно, той мечтае, за да му стане по-леко и като че ли поразбираемо. И така добива кураж, събужда в себе си сили, които ще му помагат по-лесно да се
справя с трудностите. Ние бяхме новаци току що дошли тук, не бяхме срещали никакви
трудности, но знаехме че за тридесетте дни, прекарани вече тук, той е видял повече,
отколкото през всичките си учителски години досега. Затова имаше право да мечтае, а ние да
го гледаме и да му се радваме...
Но той говореше и говореше без да ни каже нищо за работата ни в момента, като че ли
се страхуваше да признае, че никой от нас не знаеше какво трябва да правим, как да започнем,
как ще се отнасяме с учениците, ще има ли физически наказания, ако се стигне и до тях, кога
и как да започнем учебните занятия... И когато се поумори, Борис Ташев използва едно
прекъсване за поемане на въздух и каза:
- То, всичко това е много хубаво, ама дайте да видим утре какво ще правим...
За учебни занятия и дума не можеше да става - стаите все още не бяха преградени,
нямаше черни дъски, тебешир, все още прекрачвахме греди по коридорите и в някои бъдещи
класни стаи, вар лепнеше по обувките ни. Беше ясно, че трябва да ги включим в подготовката
за първия учебен ден - да станат участници в онова, което засега вършеха само няколкото
майстори, наети за целта.
Когато си тръгвахме бе вече полунощ. Роякът от здрави и гласовити момчурляци бе
притихнал в импровизираните спални. Останал сам неволно дадох воля на мислите си. Знаели

ли са родителите на нашите деца, когато с любов са ги зачевали, как след време ще се
разделят като врагове и любовта ще се превърне в омраза? И за друго мислех - как понякога
самите деца, без да съзнават, разкъсват създаваните с години добри отношения в семейството,
тровят живота на всички около себе си без дори да предполагат, че после всичко върху
техните глави ще се стовари, защото като бумеранг именно при тях ще върне? Нашата задача
е така да направим, че всеки от наши момчета сам да види трагедията на онова, което става с
него, постепенно да разбере, че се е разминал с нужните нравствени ценности, за да може сам
да почувствува правото си на радост и да ни е благодарен за помощта, с която сме го довели
до тая радост...
Прибрах се изпълнен с впечатления, мисли, съмнения и надежди. Бе минал един ден от
хилядите други, които ме очакваха като безкрайна броеница пред мене.
Утре щеше да бъде следващият...

ДОКАТО НЕ ХВЪРЛИШ НА НИВАТА, НЕ НИКНЕ
Той дойде като всички есенни дни - малко студен сутринта, а после приятен,
предразполагащ към активност, към действие...
Веднага след закуската прислужничката леля Стефана взе стария, подарен отнякъде
звънец и за първи път от толкова дни насам неговият глас изпълни двора. Децата гледаха и
недоумяваха. Това пък какво е? Звънец... Да не искат да учим на двора? Чуха го, но не идваха
към него, но и той продължаваше настойчиво да ги вика. Видяла, че никой не уважава труда
й, леля Стефана го спря за малко и силно извика:
- Вие глухи ли сте, че трябва да се строите, бе?
Тънкият й сърдит глас се сля с металния звън, който наново се понесе над двора...
Лениво, тромаво момчетата се затътриха към входа, където бяхме застанали - най-отпред леля
Стефана, зад нея директорът и зад него ние - педагогическите работници. Когато всички се
събраха и се скупчиха пред нас като стадо прибрало се да пладнува, един се приближи до
прислужничката и й викна в лицето:
- Събрахме се, лельо! Стига се хаби, бързо ще остарееш.
Всички бяха с отегчени, безизразни лица и зачакаха да видят за какво ги викат. Не
изтраях, отделих се от групата на възрастните и застанах пред тях.
- Вие баби ли сте или мъже! Строй се! - извиках с пълен глас.
Изненадаха се. Пролича от тръпката, която изведнъж премина през пладнуващото стадо.
Но изненадата бързо премина и пак лениво започнаха да се местят без цел, като болни
хлебарки, без да знаят къде да застанат, за да се получи някак редица, приличаща на строй.
Застанах в единия край вдигнах ръка и извиках:
- Който смята, че е мъж да застане бързо вляво от мен. Бабите да си останат на мястото.
Строй се!
Оживиха се, започнаха да си търсят място по-близо до мен, изблъскваха се един друг.
Чух зад гърба си:
- Тоя мамата си трака. Изписали са го от някаква казарма. Ядове ще берем с него...
Обърнах се. Гледаха ме черни очи на черно лице под черни вежди и черна коса. Всичко
е черно. И всичко това образуваше една хитра и предизвикателна черна муцунка, вторачила се

въпросително към мене. Гледах го отгоре, защото черното момче стигаше някъде до пъпа ми,
но беше набито и здраво като мече, за първи път отделило се от майка си.
- Яз май, че требе да одим на опашката... Оти макар да съм на годинки още не съм
порасъл... А? - поднесе той черната си очарователна муцунка към мене и това бе достатъчно
да не му търся сметка за онова, което каза зад гърба ми.
- Тебе пък откъде те изписаха? - напълно искрено го попитах аз.
- От Разлог. Ама не ме изписаха, ами ме изрисуваха. Вижте в характеристиката - рисунка
първо качество... - и отиде в края на редицата.
- Мирно! - изкомандвах отново и се отстраних.
Директорът се оказа пред строя. До него леля Стефана.
- Свободно! - рече уставно той и момчетата отпуснаха крака и се размърдаха.
- Момци! - и този път не пропусна своята любима дума. - Oт днес нататък всички ние
тук ще бъдем вече едно голямо семейство, което всеки ден ще става все по-голямо. Аз ще
бъда ваш директор и ваш баща.
- Лелката ли ще бъде майката? - попита някой от втората редица.
Той съумя и този път да не приеме предизвикателството, а кротко и възпитано
продължи:
- Всички ще ви бъдем бащи, и майки - и възпитатели, и учители. Да, и леля Стефана ще
бъде ваша майка. И както във всяко семейство не само се яде и играе, а и се върши нещо.
Работи се. Затова и ние днес хубаво трябва да поработим - да подредим двора, да почистим
помещенията, да помогнем на майсторите... Да си помогнем сами, че да почнем по-рано
учебните занятия...
Веднага си представих, че както в „Педагогическа поема” сега някой ще каже: „Ами
почвайте де, вършете нещо. Я колко сте тук!”, но се чу:
- Айде, че ме е обзел трудов ентусиазъм! - беше пак оня провокационен глас от втората
редица.
Този път го видях, отидох веднага зад него и тихичко му засъсках:
- Ти какво искаш бе, аратлик? - гласът ми беше приел звука на съскаща пепелянка.
Той вдигна глава, видя надвесеното току над него мое лице, прочете нещо в него и
веднага замънка:
- Ама аз наистина... Нещо ме издува отвътре... Ще видите като почнем...
През това време директорът вече разделяше учениците на групи. В моята се паднаха
черното момче от Разлог, Гошо Певеца, едрият Алекси и едно окъсано момче с широко и
малко просташко лице на име Живко. Петият бе висок, слаб като върлина черноок юноша,
когото всички наричаха Пирата, макар и в него да нямаше нищо пиратско. Вероятно от
смущение, когато питаше за нещо учител или отговаряше на негов въпрос, започваше силно
да пелтечи...
Нашата задача беше да изчистим две купчини строителни отпадъци, оставени до
сградата и да ги изсипем в реката, която минаваше само на петдесет метра от двора на
училището. Може би очаквате, че ще ви опиша как те са отказали да работят, че са били
лениви и заядливи и са чакали само моите подвиквания. Не, нямаше нищо подобно. Започнах
пръв и те веднага ме последваха - грабнаха лопати, колички и с особено усърдие започнаха да
изпълняват поставената им задача. Запяха двете колички по двора, пот течеше от лицата, а
Гошо, когато бяха свободни ръцете, ги търкаше и с необяснимо за мене удоволствие само

повтаряше: „Густо-о-о... Густо-о... Ъ-ъ... ъ-ъ... Густо...” Ударението поставяше винаги на
третото „густо”.
След час двете купчини изчезнаха. Дадох почивка. Алекси подхвърли:
- След такава работа сайбията пуска шише ракия и по една цигара...
- Убаво, ама не сме дали заявка да ги купи... - отговори вместо мене Цането - момчето от
Разлог.
- Дру... дру... другарю мене ми... ми... ми се ще да попитам, ако ми се пла... пла...
плащаше за тая работа, колко су... су... сухо щяха да ми да... да... дадат? - запелтечи Кольо с
пиратското прозвище.
- Сто тояги на го... го... гол... - каза Алекси, а Цането допълни:
- ... на гол задник...
- Не бе! На голо... - довърши Алекси.
Всички се смяхме, а с нас и Кольо.
Реших веднага да парирам подигравката:
- Алекси, как ще се чувстваш, ако си смените местата? Нима той иска това? - и посочих
Кольо.
- Иска го, иска. Да го видите как хубаво, ама ху-у-баво си приказва с нас за мацки, за
цуни-гуни и за апашлък и как хубаво псува, хич няма да го защитавате... А като види даскал
нарочно си глътва граматиката и почва: „Кол... кол... кол па... па... па... пла... пла... пла...” И
работа ли е сега да пита колко ще му се плати? Хванала се царицата на работа и хайде,
плащайте щото съм царица... Та той за себе си работи, не за вас?... - в скоропоговорка изригна
срещу ми Алекси...
- Ами ти що постоянно търсиш кой има ракия или цигари, бе? - без да запелтечи нито
веднъж му се сопна Кольо.
- Видяхте ли го сега как говори? А, видяхте ли? Не можел, а? Де кюския, де! - насочи
той сивите си очи към мене, а с пръст сочеше другаря си, после изведнъж цинично ми се
ухили, излегна се на все още мократа земя и добави: - Сърцето ми е бамбашка - седна ли, кара
ме веднага да легна... - и се намести хубаво на гръб.
Поставих нова задача - да се подредят тухлите зад учебната сграда, с които щеше да се
довърши започнатата вече работилница по дървообработване. И там работеха съзнателно.
Хвърляха си един на друг тухлите наредени в редица, а заедно с тях и остри реплики най-вече
срещу безобидната особа на Гошо Певеца. Той не се обиждаше, беше дори доволен, че поне
сега е център на внимание, но не можеше да изрази доволството си с търкане на ръце, защото
те бяха заети с тухлите, затова само грухтеше и примижаваше като прасе, което чешат по
корема...
- Гоше, хайде, скъпи, да пуснеш една песничка!... - изчурулика Цането.
Той не чака втора покана и веднага започна:
„Звъ-ъ-ъ-ън, камбанен звъ-ъ-ъ-ън, се носи над
полето, кани веч за съ-ъ-ъ-ъ-н...”
Алекси използва една негова залисия, точно в момент, когато бе вдигнал главата си
нагоре и като я въртеше на тънкия си врат, имитирайки славей, а ръцете му висяха
парализирани надолу и му хвърли една тухла, която, наместо в ръцете, падна върху краката
му. Вероятно много го заболя, защото почна да се превива и да плаче:

- Разбойници-и-и-и!... Олеле-е-е-е... Трепят с тухли-и-и. Мамка им. - И изведнъж спря да
плаче и се обърна към мене, за да ме предупреди: - Ще си туря край на живота... Още днес.
Или вземете мерки, или ще взема едно въже и ще се обеся ей там, на крушата...
Строго предупредих Алекси, той се опита да се оправдае, после наведе глава и заговори
така, сякаш мразеше гласа си:
- Той блее не знам къде си, цвили като жребна кобила, пък аз съм виновен... Откачена
работа... - и току изведнъж се обърна към Гошо: - Недей ми се пули бе, изрод, прибери го тоя
влажен поглед, иначе ще останеш и без него... И вдигни тухлата, че пари струва, иначе аз ще
дойда да я вдигна, ама ще те туря да ми платиш пътните разноски. Щото това е държавна
собственост бе, мърляч, и трябва да се пази... - каза предизвикателно и с патос, после ми
хвърли един поглед, пълен с гъста като петмез извинителност...
Последните му думи и този поглед ме обезоръжиха и казах само:
- Работи, стига си дърдорил... Тухлите нас чакат...
Макар и да бяха големи момчета всичко за тях бе само една занимателна игра - и
работата, и закачките - особена игра, която никога досега не са играли заедно... Не се и
обиждаха един друг, поне засега, и само след минута всичко бе вече забравено и те отново се
развеселиха, а когато дадох поредната почивка, Гошо и Алекси започнаха да се прегръщат в
знак на голяма взаимна любов и уважение и дори започнаха заедно да пеят - Гошо тънко, като
последна струна на цигулка, а Алекси като най-дебелата струна на контрабас.
„Ка-а-а-ани веч за съ-ъ-ъ-ън...”
Цането ми хвърли един дъ-ъ-ълъг поглед, после ми посочи с очи двамата и рече
дълбокомислено:
- Те такива ми ти работи...
На обяд всички ядоха с огромен апетит, не говореха в стаята, която служеше за столова,
само сърбаха шумно и се чуваше как лъжиците стържат по дъното на алуминиевите чинии.
Изведнъж Стойчо - дребничък, хитричък, но с доста години от рождената си дата насам, стана
и поднесе под носа ми лъжицата си.
- Супата е постна, а тук има някаква мръвчица. Каква е?
Около ни се натрупаха ученици. Живко пръв определи произхода на „мръвчицата”:
- Това е цигански охлюв. От голите. Дето са целите в сополи...
Чаках да избухне бомба, но вероятно все още нямаше достатъчно добър взривител...
- Така е тя - на едни мръвки, на други водица... - чу се отстрани подигравателен глас.
- Сигурно Стойчо най-много е работил, затова само на него дадоха порцийка... Хи... хи...
хи... - допълни втори.
Стойчо тръгна към него, изсипа „порцийката” в чинията му и завърши случая с думите:
- Къде-къде-е-е по-малко работих от тебе. Харизвам ти я.
До вечерта дворът светна, гредите намериха мястото си, подовете на коридорите и
стаите се опразниха от вар, тухли и дъски... На следващия ден дойдоха още майстори - те само
зидаха и мажеха иззиданите вече стени, които разделяха някои от големите стаи на две, а
учениците носеха вар, пясък, хоросан, тухли, греди, пирони, катереха се като акробати по
стените, искаха да опитат и да зидат, да мажат, целите бяха изпоцапани с вар...
След три дни всичко бе готово и класните стаи, все още с неизсъхнала мазилка, очакваха
бъдещите си обитатели. И ние работехме с момчетата, а когато останехме сами, разговаряхме
за това, колко добре са те, как леко се работи с тях, колко напразни са били страховете ни.
През тези три дни бройката на възпитаниците ни вече премина половин стотица много

разнообразен народ - едри и ситни, муцунести и симпатични, окъсани и елегантни, охранени и
мършави, умни и глупави, свирепи и кротки, бъбриви и мълчаливи, крадливи на дребно и
едро, но засега само според характеристиките, гуреливи или много чисти, боси, тромави,
работливи или мързеливи - един неизброим конгломерат от облекло, физиономии, характери,
навици... А пристигаха все нови и нови... Дойде и нов учител от местното училище - Петър
Спасов - пъргав, сух, малко саможив, всичко виждащ и с никого не дружещ...
Помня, точно по обед, някакъв милиционер доведе мъничко детенце. Изпърво
помислихме, че е придружител-конвоиращ, защото намери дежурния възпитател и направо му
каза:
- Тоя е за вас... Хайде, че бързам за влака... Много е калпав. Само с поглед гол ще те
съблече... Имайте си едно на ум... Ха със здраве... - и веднага си замина.
Детето се казваше Петърчо. И именно от него дежурният бе разбрал, че оня не е просто
придружител, а роден баща. Обидно бе на всички ни, че си замина така, без да се сбогува с
детето си, без да му остави багаж или пари. Просто искаше колкото може по-бързо да се
отърве от него... Бях виждал вече други милиционери-придружители: идват, представят
детето, козируват дори, след това се сбогуват с него и дори му казват: „И да не се изложиш!”,
а на нас: „Той е добро момче, ще видите....” А тоз - роден баща, а е по-чужд от чуждия. Прави
му характеристика като моментална снимка „Много е калпав” и бърза да хване влака, за да не
дойде вече никога в училището...
Но имаше и други бащи. Един офицер, подполковник, доведе сина си, Манол се казваше
момчето - чистичко, интелигентно, любопитно... Стоя цял ден с него, разговаря с всеки от нас
и когато си тръгна, прегърна го и му каза с влажни очи:
„Хайде, сине, аз да вървя. Докарахме я ние с теб до задънена улица, ама дано тук е
изходът...” Целуна го и тръгна. Когато излезе извън портала извади кърпичка и избърса
сълзите си... Какви причини бяха довели това дете при нас не знаех и не ми се щеше да знам,
но чух бащата да казва на директора: „Така е... Чуждите оправяме, а своите изпуснахме...”
Вече познавате Атанас с глиганските зъби. Той пристигна самичък, отишъл при
директора, усмихнал се широко, за да види и той какви забележителности има в устата си и с
особено очарование му казал: „Пристигнах да ме оправите, че нещо изкривих линията...” и го
гледал с малко кривогледите си очи възторжено и с умиление.
А Калуд, макар и кротък, си го доведе милиционер. Той бе циганче от Сливен - черен
като негърче, но с много симпатични черти, тънко като филиз, но затова пък много живо и
пъргаво същество. Държеше придружителя си с двете ръце и любовно го гледаше в очите. Не
го пусна дори когато оня си тръгна, стигна с него до портала и чак тогава го пусна, като му
рече:
- Чакай за мъ-ъ-ъ-ъничко! - и се затича при директора - Чичко началник на затвора, оня
чичо ме доведе дотук, мога ли пък сега аз да го изпратя до Сливен?
И понеже получи отказ, много се наскърби, затича се при новия си приятел, повървя с
него стотина метра по улицата и веднага се върна...
Янко, оня, любознателният, бе доведен от инспектор. Може би той бе първият
инспектор на детска педагогическа стая в страната. И Янко се гордееше с това - ходеше
важно, стъпваше тежко като че ли всичко, което виждаше около себе си, е само негово... Бе
очарователен и смешен с това свое самочувствие и ставаше още по-смешен като не виждаше
двете големи дупки на дъното на панталоните си, които никак не подхождаха нито на
походката му, нито на самоуверения му вид.

Как бе пристигнал Лальо Тонов не попитах. Макар и ученик в прогимназията, бе вече
юноша, с красиво лице, едро и силно тяло, на което личаха яки мускули. Приличаше на
боксьор и още през първите дни забелязах, че всички започват да се страхуват от него, дори
Алекси, и Спас от Пиринския край. Бе преминал вече през няколко детски дома, за да стигне
накрая до нас. Всичко в него бе така устроено, че си длъжен да му се подчиняваш - гледаше
изпод вежди, сурово, заповеднически, сякаш очите, а не устата му издаваха заповеди,
дебелите му чувствени устни мърдаше често без да говори, а говореше само, когато момчето
срещу него не е разбрало написаното в мълниите на очите му. Походката му бе като на ленив
хищник, който само привидно е такъв и може ненадейно да скочи и да те смаже само с един
удар на лапата си... Всичко в него бе сила и власт... Така изглеждаше в очите на своите
съученици и тия, които овреме не бяха почувствали и разбрали това, трябваше да изпитат
силата му, за да се подчинят след това на властта му. Ние, педагозите, късно забелязахме
много от нещата в това момче и след време трябваше да плащаме данък за пропуските и
неопитността си, и по-късно, вместо да се опитаме да м помогнем, ние се отървахме от него,
както са правили много други преди нас, без да помислим за по-нататъшната съдба. И досега
помня, че колкото и да се представяше за лош и непоправим, на моменти в него се виждаше,
просто се набиваше в очи, много спотаена човешка, детска мъка и доброта, която не се
опитахме да хванем и именно от нея да започнем. Но за него и за това, което стана с него, в
следващите страници...
Едно от момчетата бе доведено от пиян баща. Като безценна вещ той притискаше
шишето с ракията във вътрешния си джоб. Момчето трябваше да приема аз... Бях възмутен от
това, че той, бащата, идва в училището в нетрезво състояние и не можех да не му го кажа.
Изпратих момчето при другите деца и започнах разговор с него. Бях готов да употребя остри,
гневни думи, но той ме гледаше с някаква особена кроткост в очите си и виждах как гъстата
влага ги замътва, затова омекнах...
- Често ли пиете?
- Кога как се случи...
- Напивате ли се?
- Гледам да не падам. Разбирате, излагащо е...
- А пред него пиете ли?
- Когато ми се припие вкъщи къде да го гоня?
- Не мислите ли, че му давате лош пример?
- Защо, аз никога не му казвам, че пиенето е нормална работа. Даже напротив постоянно му показвам и доказвам вредата от пиенето...
Да му кажа ли, че пияният баща и най-вече собственият никога не може да достави
радост при общуването с детето, макар и тогава най-много да го прегръща, милва и целува, да
го научи на добро дело, да обогати душата му. Та как при такъв баща, малкото същество,
което вече играеше на двора, нямаше да придобие навици, които да го доведат при нас?...
Вместо хвърлям в очите му назидателни думи, оставих го в учителската стая и отидох при
децата... Когато се върнах, вече бе изпразнил шишето, скочи и започна да ме прегръща и
целува, но трудно се държеше на краката си и трябваше да го придържам и който и да ни
погледнеше отстрани, щеше да помисли, че двама пияни взаимно се обясняват в любов... А
той продължаваше да ме целува десетки пъти в знак на преданост и в момент на алкохолно
опиянение. Когато децата отидоха на обяд и на двора нямаше вече никой, хванах го под ръка
и го поведох към автобусната станция, за да го кача, защото без мене, в това състояние, не

биха го приели... Когато след време момчето му завърши, имаше вече занаят, замина за
София, там и създаде семейство, а той останал на село сам, без никакви близки и само с един
приятел - алкохола... И така умрял, без никой да го види. Чак след три дни една съседка
съобщила в общината, че съседът и не излиза от къщата, не ходи в кръчмата, не купува
бутилки. Намерили го мъртъв, набързо го погребали на общински разноски. Извикали сина
му, пристигнал, поплакал, и си заминал. След години ми дойде на гости и наново се разплака
при спомена за него - още не бе изплакал мъката по баща си.
Но той сега е при нас и нека се върнем към онова, което става в училището, преди да му
дадем диплом за завършено образование и характеристика, че е добър човек...
...Дните тичаха бързо, като че ли се състезаваха помежду си. Сутрин се събуждах със
странното чувство, че докато тялото ми, отпуснато върху постелите след тежкия ден, е
почивало, мозъкът ми постоянно е работил, включил се е в действие без мое съгласие. И
когато отварях очи, не разбирах какво е ставало, какви ситуации са се градили и разрушавали
в мозъчните ми клетки, но те започнаха постепенно да се възкресяват един след друг, и макар
изпърво да бяха безразборно разхвърляни, постепенно започваха да се събират в едно цяло,
което е било в мислите ми, докато съм спал. В живота ми бе навлязъл нов цикъл, а физиката и
психиката ми го бяха приели различно и всяка сутрин разбирах, че психиката винаги тичаше
напред... Понякога, както никога преди, нощем се събуждах, ставах, отмятах пердето на
прозореца и гледах навън как нощта, съблазнена от деня, се топеше неусетно в изгрева,
стопявайки заедно с това и мислите ми... Тогава бях още много млад, едва на 24 години, и не
страдах от излишно самолюбие, защото нямах усещане за време след себе си, а пред себе си,
усещането за живот - дълъг и интересен - и това усещане беше многократно по-силно,
отколкото е днес. Преди отивах на работа винаги и точно в определен час след като съм
закусил, а сега ставах, измивах се и веднага тръгвах... Нещо невидимо ме теглеше към
училището и аз бързах като дете, на което са обещали нещо интересно, дори подтичвах,
въпреки тежината на стоте си килограма... Когато пристигах, прозорците на спалните винаги
още светеха - значи учениците са станали, но още не са се изсипали на двора. Само меката
утринна светлина се нарушаваше от цветистите псувни, високия смях и крясъците, които
излитаха от отворените прозорци...
Започваше новият ден, дълъг като седмица, пълен с превратности и напрежение, със
съмнения и разочарования...
Малко след закуска един камион докара отнякъде печки - грамади от желязо и чугун, за
да могат да отопляват обширните като казармени помещения спални. Имаше и малки, за
класните стаи. Извикахме учениците и започнахме да ги разтоварваме. Някой донесе две яки
върлини, по няколко души наведнъж сваляха по една от големите печки, слагаха ги върху
върлините и по четирима души ги отнасяха към спалните. Изведнъж отнякъде се появи
мощната и всяваща респект фигура на Пейчинов, той разбута учениците, застана гърбом към
каросерията и махна заднешком с ръка:
- Дай една от големите!...
Отначало всички помислихме, че се шегува, дори някои момчета се засмяха на глас, но
той беше сериозен:
- Хайде, не се туткайте! Чакам...
Тогава ония горе запъшкаха, дотътриха една до края, наведоха я напред, той я хвана с
две ръце, намести я на гърба си и като че ли без никакво усилие я понесе. Момчетата онемяха

от възхищение. Те дори не мигаха, страхуваха се да не изпуснат нещо от тая демонстрация на
сила и стояха на местата си като заковани в земята. Някой с възхищение подхвърли:
- Той спокойно може да отвинти крака на някой слон...
И изведнъж очите на всички се насочиха към мене. Разбрах - ние с Пейчинов имахме
еднакво телосложение и килограмите ни бяха еднакви и сега всички чакаха да последвам
примера му. Знаех вече от учебниците, които изучавах в института, че децата уважават оня
свой учител, който много знае и много може... Едновременно изпитах завист към колегата си
и неверие в собствените си сили. Къде можех да се сравнявам по мускули с тоя бивш
боксьор!... Погледнах черните грамади в камиона и чух:
- Втора жичка за водичка... !
И видях, че всички гледат мене и веднага наново ме опари мисълта: „Тези момчета наймного обичат и уважават силните мъже...” Ония горе, без да съм казал нищо, вече нагаждаха
една от големите.
И пристъпих:
- Давайте!
Дадоха. Когато се отлепих от каросерията, почувствах, че костите на краката ми ей сега
ще се разрушат под огромната за мене тежест, но въпреки това пристъпих. Усетих, че леко се
олюлях, но без да искам виждах детските погледи, които именно сега се бяха забили в мене.
Точно това ми помогна, то вля сили в тялото и краката ми и я отнесох... Когато се върнах,
Алекси, Сербеза и Гошо Певеца бяха подложили гръб и молеха да им дадат печки. Пейчинов
смъмри Алекси:
- Тя ще те смачка като гнида, бе момче!
- Нека!... - отговорът бе безапелационен.
Понятен е стремежът към изява не само у децата, но и у нас, възрастните, но едва не
прихнах, когато видях хилавата фигура на Гошо приведена в очакване.
- Ами ти какво чакаш?
- Печка. От големите...
Всички се засмяха високо, а заедно с тях и Гошо и като завършек потърка ръце и се
отмести. Но Алекси стоеше на мястото си. Запънал се бе като магаре на стълба и чакаше.
- Алекси, махай се, не е лъжица за твоите уста! – опитах се да го разубедя.
- Ще я отнеса, ако ще да умра. А не съм рекъл, а не съм я отнесъл...
- Ако умреш няма да излезем от затвора... - каза му Пейчинов.
Той продължаваше да настоява, Пейчинов ми кимна, двамата поехме една печка и
започнахме да я пускаме леко на гърба му. Той напъваше мускули да я удържи, а ние
продължавахме да отпускаме. Изведнъж краката му се залюляха и само след секунди щяха да
се подвият.
- Хайде. Пускаме и тръгваш... - сериозно каза Пейчинов.
- Недейте. Нещо ми се схвана кракът... - едвам изрече.
Ние вдигнахме печката, а той започна да се оправдава:
- Нещо накриво я бяхте сложили...
- Дай гръб, сега ще я сложим направо... - предложих.
- Де да знае човек, може да се препъна и да стана причина някои да отидат в затвора.
Деца имате, трябва да си ги гледате...
Ясно беше - веселият спектакъл за децата продължаваше. Беше им интересно,
занимателно, ние не натискахме пружината и тя не ни отвръщаше отдолу със същото.

Когато се върнах от обяд видях картина - красивите стройни ели в източната страна на
двора, до сами прозорците на учебната сграда, се търкаляха повалени, окастрени, нарязани на
земята на трупи. Само за час моторна резачка или резачки им бяха видели сметката. Аз
благоговеех пред гората и пред всяко дърво и усетих как ме обзема гняв към това престъпно
посегателство. Веднага се запътих към дирекцията. Андонов беше вътре.
- Какво е ставало тук, другарю директор?
- Къде тук? - искрено се учуди той.
- Отвън. Под прозореца ви. Кой посегна на тая красота?
- А, за дърветата ли? Аз разпоредих, дойдоха работници от горското и ги разчистиха.
Пречат на светлината в стаите откъм източната страна. И в дирекцията също. Вчера тук беше
полумрак, а сега виждаш - светло, приятно...
Не помня какво съм казал и как точно съм го казал, но е ясно, че е било много остро и
ядно. Помня само, че бях повишил тон и се карах като началник на своя подчинен.
Представям си каква картина е била отстрани - аз, хлапакът, се карах на директора си,
годините на който бяха повече от два пъти на моите. Помня само, че той ме изслуша много
слисан, след това ръцете му затрепериха, но ме изчака да завърша и след това викна по мене:
- Слушай, момче! Тия дървета аз съм ги засаждал, а не ти. Когато бях млад учител,
когато бях на твоите години. Ясно ли ти е? И значи имам пълно право да ги отсека, щом
пречат на здравето на децата, които са ми поверени. Ясно ли е? А ти, щом много милееш за
тях, вместо да ми викаш така невъздържано и невъзпитано, иди и засади! И като станат
големи, си ги сечи! Ясно ли е? - накрая той едва ли не съскаше от гняв, спотаена болка и
вътрешно напрежение.
Погледът му в тоя момент бе най-отчаяният поглед, който се е вторачвал някога в мене,
а лицето му - най-нещастното лице, което някога съм виждал. И като че ли изведнъж се бе
състарил с десет години... разбрах, че съм прекалил, че по моя вина за минути нещо се
пречупи в него, защото в мене, човекът на когото разчиташе, изведнъж бе видял не приятел и
помощник, а съдник, дори може би враг, затова, когато гласът му премина в болезнен шепот,
наведох почтително глава и със също такъв болезнен шепот, рекох:
- Извинете, другарю директор!... Не исках... Не знаех съображенията ви и че вие сте
наредили... Извинете! - и тръгнах към вратата, отворих и така тихо я затворих, като че ли
някой току-що бе умрял вътре.
Веднага взех със себе си няколко момчета, намерихме копачи, лопати и големи щайги и
поехме към гората. Там извадихме със земя малки акации и плачещи върби, донесохме ги в
училищния двор, но ги засадихме отвън, до реката... Те се прихванаха, с годините извисяваха
ръст, когато станаха добри за дърва за огрев, някои селяни започнаха едно по едно да ги секат
нощем, докато накрая остана само една плачуща върба, току до моста. Може би и тя би
преминала през комина на някоя печка, ако не беше красотата й, ако не им беше досвидяло да
лишат улицата, моста, реката и селото от тая красавица с гъсти зелени реси, които стигаха
точно на два метра от земята, за да могат хората да минават под нея и да й се радват... Сега тя
е едно от най-красивите дървета в селището, но никой не знае историята и възрастта й.
Веднъж, повече от четвърт век след засаждането й, привечер у дома дойде един съсед. Каза
ми:
- Един твой бивш ученик ще ти дойде на гости. Само че се е спрял ей там, до върбата
при моста. И сигурно малко е пийнал, защото когато ме попита къде е новата ти къща, очите

му бяха пълни със сълзи... - Помълча и добави - Няма какво, направо си плачеше момчето.
Пийнало е, затова...
Почаках го да дойде тоя мой бивш възпитаник, но не идваше. И реших аз да отида при
него. Намерих го там, до върбата, приседнал, обърна се, изтри сълзите си, прегърна ме и каза:
- Помните ли когато я садихме? Като я видях, детството ми се върна. Затуй я прегръщах,
затуй си и поплаках. А вие прощавайте...
Беше Кирчо от Благоевград - вече 40 годишен мъж, баща на синове и дъщеря и дядо на
внук от дъщерята. Беше на работа в арабските страни, дошъл в отпуск и пак заминаваше.
Няколко пъти след това пак идва, писма ми написа оттам и основното беше - след пясъците и
жегата през деня, нощем винаги сънувал върбата и тя го галела с ресите си...
И пак се връщам четвърт век назад, в началото... След като ги засадихме, поръчах на
момчетата да ги полеят и тръгнах към училищния двор. Някакви бабички минаваха покрай
оградата, гледаха децата, които играеха на двора и чух:
- Майчини момчета... С черни повои са ги повили майките им, когато са ги родили... - и
се кръстеха набожно.
Стана ми приятно, че не само злоба извикваха у селяните нашите момчета, но и
умиление и го приех като добър признак за бъдещето...
Краката ме носеха почти несъзнателно пак към дирекцията. Влязох също така тихо,
както бях излязъл.
- Засадихме с момчетата акации и плачещи върби. Ей там, до реката... Дано се
прихванат...
- Ако са с корените и с пръстта, ще се прихванат. Ей, тия, дето... ги... такова... отсякохме,
също есента ги садихме... И станаха... Кажи им да ги полеят. И през ден да ги поливат. А през
зимата ще ги зазимим. Аз ще им кажа как... - каза го тихичко, като че ли нищо лошо не е
имало тук само преди часове, именно тук, в този кабинет...
Така сложихме кръст на първото ни спречкване, което не беше от полза за общата ни
работа и от което всеки отнесе в себе си за цял живот неприятен спомен и горчилка... Аз и
досега, а той до смъртта си преди няколко години, макар че шепнешком бяхме изрекли
взаимните си извинения... За мене този случай бе горчив урок - в живота си трябва да чуеш и
горчив укор, и добри думи... Старай се само и едното, и другото да бъдат за тебе подтик да
вървиш напред...
И още същата вечер, на поредното заседание на учителския съвет, каквито ние
провеждахме почти всяка вечер, взехме и първото си решение за заздравяване на
дисциплината, което стовари много неприятности върху главите ни... През деня
ръководителите на селото бяха извикали директора и със заповеднически и невъздържан тон
му бяха разпоредили да се прекъсне всякакво излизане на възпитаници в селото. Така през
този ден старият наш директор на два пъти трябваше да бъде подлаган на унижение, като му
се говори на висок тон и невъздържано. Там е имало и заплахи, и обидни думи, но той съобщи
само изискването и заплахите за оплакване „нагоре” и ние взехме веднага решение от
следващата сутрин да дежурим по всички ъгли на училищния двор и да не допускаме вече
никакво излизане навън... Сутринта съобщихме за това на възпитаниците. Те го приеха с
ропот. Знаехме, че най-много негодуваха за това, че не се бяха запасили с цигари и сега щеше
да им бъде трудно без тях. Дори когато първите постове заеха местата си, Сербезов се
приближи до мене:

- По-кофти случай от този в живота си не съм имал... Да ме опандизите и да остана без
цигари... Като обран съм сега...
- Ще оставиш тютюна и готово! - дадох му съвет.
- Абе аз го оставям, ама той не ме оставя...
И така, ето ни вече в ролята не на възпитатели, а на пазачи. Стоим и дебнем някой да не
прескочи оградата, а Петър Спасов, като най-жилав, трениран и подвижен определихме за
гоняч - рече ли някой да прескочи, ние няма да напускаме постовете си, а той веднага
поемаше след него и го връщаше с мораво червено ухо или зачервена буза. Впрочем
прескачанията започнаха на следващия ден, когато застрашително намаля количеството на
тютюневите запаси. На третия ден Петър получи прозвището „Маратонеца”, а един фас вече
се продаваше за цяла порция второ в столовата, а Гошето Бояджиев, онова, малкото, с
кибрита в павильончето и с просията от кмета чуло, че от фъшкиите на коня ни можело да
стане хубав тютюн, ако се изсушат хубаво. И той пръв тръгна с една торба по коня ни Дорчо и
даже още вечерта в един ъгъл зад училището, се чу призивния му глас:
- Айде на фъшкиите-е-е!...
Добродушният Алекси, който беше много страстен пушач, като срещнеше кой да е по
двора, все едно казваше:
- Та, ако имаше сиромахът късмет, нямаше да е сиромах. Та и ние така, с тютюна... А
дайте си малко отдих, та и ние да се оправим...
Но ние не си давахме отдих и продължавахме да стоим по ъглите, докато всички заспят
в спалните. И мислехме, че вършим нещо много важно, полезно и най-важното възпитателно.
На четвъртата сутрин директорът ме извика при себе си. Беше намръщен, унил, с
посърнало лице.
- Нощес са обрали сладкарницата на читалището... Първата кражба... А тя е началото на
други... Какво да правим, а?
Не се учудих. Това бе закономерно и просто бе неестествено, че след толкова дни това
бе първата кражба. Но въобще не помислих, че причината за това е първата ни голяма
педагогическа грешка - вместо да водим действена възпитателна работа с тях, ние поставихме
постове да ги дебнем. Ние тях, те нас...
- Да идем да огледаме на място... - предложих.
С нас тръгна и Гаджев... Сладкарницата беше на гърба на училищния ни двор. Въобще
не можеше да има съмнение, че е наша работа. Всичко бе извършено от знаещи хора залепили на стъклото хартия, за да не падат стъклата и да не звънят, чукнали го и през
образувалия се отвор, бръкнали вътре и отворили прозореца. Но вътре беше извършена
истинска вакханалия - след като яли пасти и шоколади, пили боза от десетина шишета по
малко, крадците разхвърляли по пода или натрупали на купчина цели тави пасти, баклави,
кремове, торти, тъпкали ги с крака, размазвали ги по пода и след това посипали със събраните
в кофата боклуци... От пода миришеше силно и на урина, а на две места, отстрани, като
стражи стояха две потъмнели вече изпражнения.
Продавачката гледаше отстрани уплашено и очакващо...
- Как може така, божичко?... Но това е... това е... - не можеше да определи точно какво е
това и започна да се върти като несвястна около стоката, която с такава грижовност до снощи
поднасяше на клиентите си, а сега я гледаше безформена и мръсна на пода.

Гледахме виновно и ние и още по-виновни се чувствахме, когато излязохме и видяхме
десетките хора, струпали се пред входа, настръхнали и зли и техните още по-зли погледи.
- Видяхте ли докъде я докарахте бе, учителю? - така се обръщаха те към директора ни,
защото на много от тях е бил учител. - Кога е било тва чудо в нашто село, а?
И тримата мълчахме, чувствахме вината си и задължението да мълчим. Гаджев гледаше
или в земята, или в мене и погледът му бе като на ударено животно. Един, който надничаше
през полуотворената врата, псуваше и нареждаше:
- Ами като ти се краде, кради бе, сине майчин! Като ти се яде, яж бе, твойта мама
вагабонтска! Яж, ама защо зяносваш? Майка ти ли го е правила или баща ти го е купувал, та
мажеш по пода, а?
- Да им берат греха тия, дето ги докараха тук... - подвикваше невзрачно старче и бързо се
кръстеше, като че ли му бяха определили точно колко пъти трябва да се прекръсти за една
минута.
И започнаха един след друг да се надпреварват:
- Погански мутри...
- Родило се да хаби труда на хората...
- Раждали ги майките им, та да не останат улиците без хора и магазините без крадци...
- Песове мръсни!... Куче икрам нема...
- Тия крадат и кога спят...
- Виках аз, виках, ама кой да слуша! Суткия, Суткия... - сочеше заплашително планината
отсреща... - Курдисай ги там, да крадат! Воврехме ги тук, в центъра на селото, сладкарницата
му до задника, само да се обърне и да взема... Нека! Утре и по къщите ще тръгнат, на сюрии...
Ама нема, бате, нема... Кюския ще играе, чепата... Ами така е, щом са ги пуснале по селото
като башибозук... Затова ви плащат, бе, заптисайте ги малко, или немочени пари по-лесно са
взимат...
Ние и преди последната реплика чувствахме, че всичко е насочено към нас, съзнавахме
вината си и мълчахме...
Кога толкова бързо се бе разнесла новината, та от всички улици идваха все нови и нови
хора, като че ли ги бе връхлетяло страшно природно бедствие, от което зависеше бъдещата
съдба на селото... Започнах да съжалявам, че дойдохме да „огледаме”, че сами се навряхме в
това стълпотворение от гняв, възмущение и възбудени хора. Директорът се опита да каже
нещо, да обясни, да ни оправдае поне малко - и нас, и себе си, но просто не му дадоха ни
думичка да каже и той, обиден и последван от нас, тръгна с наведена глава и треперещи ръце
към училището.
Още на вратата ни посрещнаха с въпрос:
- Разбрахте ли какво е станало?
- Да! - намръщено каза директорът и продължи пътя си.
- И разбра ли се кога са избягали?
- Как избягали? Кои са избягали?... - спря той и замята въпросителни погледи към
всички.
- Ами четирима ги няма... Нощес са изчезнали.
Той се наведе и като че ли още повече се смали... Годините и нещастието му помогнаха
изведнъж да заприлича на истински старец, изоставен от близките си, нещастен, приел
нерадостния път на самотата... Обърна се и каза безадресно:
- Кажете... на колегите... нека дойдат при мене. Ако обичат...

И ние бяхме объркани. В годините пред нас ни предстоят още много такива случаи, ще
ги посрещаме с повече спокойствие, ще знаем как да реагираме, а сега се гледахме, питахме се
с очи и никой не даваше отговор. Децата продължаваха да си играят навън, сякаш нищо, нищо
не се бе случило, без дори да забелязват киселото ни настроение... И на съвещанието
мълчахме объркани и гузни и ни беше жал за тоя човек, който, поел върху плещите си найголямата отговорност като наш ръководител, за минути рухна пред очите ни, смали се, стана
старец... И хем ни беше обидно, че никой не се отзоваваше на поканата му да каже какво да
правим. хем мълчахме... Защото не знаехме въобще какво да правим, какво да предложим...
Някой, не помня кой, попита дали е сигурно, че бегълците са извършили кражбата, но
последва един отчайващ, непредразполагащ към второ питане отговор:
- Ами... кажете кой друг?...
И тогава взехме още едно решение - второто, което просто рушеше почвата под краката
ни - събрахме възпитаниците в сградата и им обявихме, че поради кражбата и бягството им
забраняваме да излизат без педагогически работник на двора и дори да ходят сами до
тоалетните.
И изведнъж стана чудо - децата помръкнаха, повлякоха се към класните стаи, гледаха ни
със зли, невиждащи ни очи. Дори винаги веселият и жизнерадостен Васка мина покрай мене и
неприязнено ме погледна и без да ме заговори, отмина.
Пожали ме... А Цането, мургавото, весело Цане, което много ми приличаше на малко
пиринско мече, направо дойде при мене и на своеобразния си диалект попита и предложи:
- Затвор ли ке градиме? Ке требува да извикате и милиция с джепанета...
Опитах се да му обясня защо предприемаме такава мярка, да оправдая действията ни, но
той ме сряза само с един въпрос:
- А я какво съм виновен? Они крали, мене ме затваряте в кошара... - и като погледна
Петър Спасов, който още стоеше на двора и сега вече чакаше да не изскочи някой из
прозорците, добави: - А оня вънка за чобан ли сте го цанили? Пуснете го сега да стигне ония,
дето нощеска изфирясаха... - и ме отмина...
Някой предложи да ги съберем в една стая, да им обясним защо предприемаме тия
драстични мерки или просто по човешки да поговорим с тях и предложението веднага се
прие. Директорът се разпореди да ги строим в коридора, защото нямаше още готова стая за
събрания и нареди на другата прислужничка - тантурестата леля Яна, да бие звънеца. Тя
заклати едрото си тяло и след малко пискливото медено гласче на звънеца огласи сградата.
Вратите на класните стаи се отвориха и от тях занадничаха рошави глави.
- Какво си се раздрънкала, ма? - чу се нечий глас. – Нали сме вътре...
- Вътре сте, ама трябва да излезете вънка. В коридора. - със заповеднически тон изграка
тя.
- Одеве за вътре, сега за вънка... Шантава работа... - продължи същият глас...
Лелята продължаваше невъзмутимо да изпълнява задълженията си, възпитаниците един
подир друг бавно заизлизаха, но тя продължаваше да маха звънеца и бях сигурен, че ако не й
кажат, ще го маха и след като почне събранието... Тя не бе сприхава и бърза като леля
Стефана, бе спокойна като преживно животно и вероятно затова бе натрупала доста
тлъстинки под бялата си, покрита с лунички, кожа... Но изведнъж звънчето спря. После тупна
на пода и леля Яна се хвана за главата и запищя силно, после клекна и писъкът й и се качи с
още една октава... Шумарев се затича към нея, ние го последвахме. Тя държеше главата си
току над очите. През пръстите й шуртеше кръв - тъмночервена, лепкава... Спря за секунда,

отлепи ръка от челото си и като видя кръвта, качи с още една октава... Побързахме да я
отнесем в учителската стая преди да е припаднала... Беше ясно - уцелена е с прашка. Но
нарочно. Кой?... И защо именно нея? Иди търси, та да разбереш... Прашки имаше у всеки...
Звънецът грабна Гаджев и го размаха. Всички го гледаха и не мърдаха от местата си.
- Строй се! - извика той силно, излязъл из кожата си. Размърдаха се пак като насекоми,
но строй не се получи. Лицето на Пейчинов почервеня, той тръгна към първия изпречил се
пред очите му, сграбчи го, но преди да замахне, момчето инстинктивно вдигна ръка и изрече:
- Не, не!... Недейте! Моля ви!... Ето строявам се... - и се затича към Гаджев.
Борис Ташев вече бе грабнал една летва, която като че ли нарочно бе поставена досами
него, и всички веднага се размърдаха, заблъскаха се в стремежа си да заемат място в строя. Не
разбрах как и в моята ръка се оказа една летва и имах чувството, че съм готов, без ни наймалко да мисля, да я стоваря върху някоя от тия рошави глави... И изведнъж изтрезнях и се
уплаших от себе си, стана ми хладно като след стрес и веднага хвърлих летвата встрани.
Можех ли да предположа, че това е само първият от хиляди други такива случаи, при които
ще ме предизвикат, но и аз ще опитвам силата на волята си, задръжките си, макар че невинаги
ще успявам...
Всички вече се бяха строили встрани от Гаджев. Той застана пред тях и високо попита:
- Кой направи това?
Всички мълчаха, дори не попитаха кое, значи знаят за какво ги питат... Никой... Не се
въздържах и аз викнах:
- Питат ви кой направи това?
- За лелята ли?... - чу се глас... - Ами някой ще е...
- Някой е дошъл отвън да я пребие и пак е изчезнал?
- А, не отвън, от нас ще е... Вътрешен... Прашки мно-о-о-го... И по две чак... - страхливо
отговори гласът.
- Всички прашки на пода! - и сам не познах гласа си.
И заваляха едно след друго какви ли не изобретения на ластичната промишленост черни, червени, бели, дълги, къси, с дървени или железни чатали и без чатали, дървената част
нашарена с набити габарчета, нарисувана с начупени или обикновени кръстове, кръстосани
ками и обрамчени с всички видове конци, каквито някога и някъде са били произвеждани.
Погледнах Спас Парапунов и му разпоредих да извърши първата екзекуция в училището:
- Изнеси ги вън и ги запали...! Ето ти кибрит...
- Аз... такова... кибрит си имам... - събра ги и излезе на двора.
И тъй като тоя ден вече бе тръгнало на изненади, дойде и поредната - докато аз се
занимавах с прашките, Гаджев и Пейчинов ги бяха преброили и Гаджев тихичко ми каза на
ухото:
- Липсват девет...
- Как девет, нали четирима са избягали?
Знам ли? Чакай пак да проверя...
Отново заедно ги проверихме, след това претърсихме класните стаи, спалните, всички
по-потайни кътчета - няма ги. Беше ясно като денят отвън - избягали са още петима. Въпреки
охраната ни, постовете ни, старанието ни. Тъй като директорът бе при наранената
прислужничка, ръководството поех аз. Помолих колегите да ги разделят на групи и да ги
отведат в три от спалните и там да им поговорят за всичко, което се бе случило през
изминалата нощ и през днешния ден, за това че... и аз не знаех още за какво... Просто да им

поговорят, те сами да решат какво още... А аз отидох при директора да му отнеса следващата
новина, която, знаех, щеше още повече да го съкруши, но която не можех да скрия...
Влязох в учителската стая, лелята лежеше на леглото, на което спеше дежурният
възпитател, Шумарев бе заминал за лекар, а двете жени, Андонова и Гатова, седяха до
болната като санитарки.
Още петима са избягали...
- Други? - попита той и застина.
- Други...
Стана и се запъти към дирекцията. Вероятно искаше да остане сам, за да преболее без
чужда помощ и чужди очи. Но още в коридора един глас го спря:
- Учителю, при тебе съм дошъл...
Беше селянин, когото рядко срещах в селото. Работеше в някаква мина, там беше със
семейството си и рядко се прибираха. Влязоха двамата в дирекцията. След малко директорът
ме извика и с отпаднал глас ми съобщи:
- Обрали са му къщата. Задигнали са всичко, което им е харесало...
- Наред бе, братче... Яма... Грабили та се забравили... - убеждаваше ме ненадейният
посетител.
И ни в клин, ни в ръкав, моят ръководител завъртя ръчката на телефона и поиска да му
дадат участъка на МВР от съседния град. Замълчахме и зачакахме, всеки зает с мислите си.
Прекъсна ги телефонен звън и Андонов вдигна слушалката:
- Ало-о-о... Ало-о-о Другари, избягаха девет души. Девет, девет... Как откъде? От
училището... За морално застрашени деца... Никой не знае... Вероятно ще търсят влак... Много
ви моля... Да... Да.... Добре... - и остави слушалката.
Другият го гледаше изчаквателно:
- И кво сега ще правим с мене, учителю?
Изглеждаше кротък, разбран човек, вероятно и директорът знаеше, че е, защото започна
да го убеждава:
- Виж какво, Ристе, трябва да са наши...
- Глей се приказки!... Ми ваши са, ми чии са? Га по-рано е имало такова чудо в село?...
- Прав си... Така е... Много си прав... Съчувствам ти..., но... Но ние всички трябва да
бъдем готови за всякакви изненади...
Оня вероятно усети от думите на директора как вещите му невъзвратимо се отдалечават
от него, защото изведнъж се наежи и започна с висок и ядовит глас:
- Виж какво, учителю. Недей ми фърля кьорфишеци. Мен твойте приказки хич не ме
топлят. Краденото си искам... Мое е и у дома трябва да се върне... Ако утре не ми се предаде
всичко, так - в милицията, при прокурора. А ако и те са като вас и започнат да ме баламосват с
изненади, ще ви подпаля, да знаеш, живи ще ви подпаля, барабар с вас. Като едно и едно две...
Вратата се отвори и като хала в дирекцията нахълта Лальо Тонов:
- Ние ученици ли сме или концлагеристи, та ни държите затворени в спалните, питам...!?
Ясно, бе изпратен от другарите си като парламентьор.
- Не в спални, в килии да ви затворят ви е малко, апаши с апаши... - озверен се обърна
към него селянинът.
- Я си глей масата, че... - и Лальо изплю една вулгарна псувня, която за секунда изпълни
стаята с мръсотия.

Оня се обърна и със силен удар събори момчето на пода, после скочи върху му и докато
ние с директора се усетим, хвана го за яката и с все сила го блъсна във вратата. Когато
хванахме разбеснелия се посетител, Лальо се изскубна, отвори вратата и с все сила се затича
по коридора, като викаше силно и дрезгаво:
- Убиха ме, бе-е-е! И бияч са докарали в дирекцията, тяхната мама мръсна да...
Всичко стана за секунди. Не можехме дори да отговорим от слисване на оня, който,
когато излезе в коридора, започна да вика с невероятното си гласище:
- Ако сте некадърни, вземете си шапките и се отказвайте. Вървете на майната си макар,
само ни върнете спокойствието и краденото...
После и той пусна две-три псувни, които стигнаха до спалните и оттам, без никой да ги е
пускал, заизскачаха учениците. Оня, почувствал опасността, побягна навън, прекоси двора и
не се спря дори на улицата... А в тоя момент аз мислех какво ли би станало, ако прашките им
не бяха на пепел вън, а в джобовете им... Спогледахме се един друг, директорът като че ли
веднага разбра какво си казваме с погледи и викна силно и, според настроението си,
изкуствено бодро:
- Хайде, момци, излезте на двора да си поиграете. И умната... Само на двора... Видяхте
защо, нали?
Всички завикаха ура и се сблъскаха на изходната врата. И като че ли изведнъж всички
разбрахме, че се връщаме пак към нещо по-добро от сегашното, само дано е поне като
вчерашното... Несъзнателно разбрахме, че като че ли сме изправили едната от грешките си. И
аз наново си спомних за пружината и натискът отгоре и отдолу и че с добротата трябва да
бързаме, иначе не ще има на кого да я отдадем... С тая мисъл излязох да си купя цигари и по
навик поех към сладкарницата... По прозорците ковяха здрави мрежи. Малчугани чоплеха
носовете си и зяпаха. Старци даваха напътствия. Един възрастен работник - железар се
провикна към мене:
- Даскале, зандан ще правим...
- Той зандана оттатък трябва да е! - отговори вместо мене един старец и посочи към
училищната сграда.
Отминах с чувството за виновност. Когато тръгнах обратно към училището, слънцето,
станало по-голямо, се канеше да се приюти зад планината, като къпеше селото с уморена,
малко тъжна и като че ли виновна като мен топлина... Децата играеха на двора, като че ли
нищо не бе се случило толкова скоро. Когато влязох в дирекцията, старият учител седеше
уморено на стола си и мълчеше, аз наблюдавах как ръката му се местеше по бюрото, той я
дръпваше, но някакъв нервен тик наново я блъскаше по гланцираната повърхност на бюрото...
- Усещаш ли, братко, че лошо се насадихме? И то сами. По собствено желание... подхвана, помълча и добави: - Какво ли ни чака тепърва...?
- Струва ми се, че лошото предстои. Та ние едва сме започнали... - отговорих му.
- Ти да, аз не...
- Не се тревожете, всичко ще се оправи, ще тръгне. Ще има лошо, но и хубаво ще има...
Всяко начало е трудно...
- Прав си, ама да съм на твойте години... - помълча и продължи: - Ръцете ме плашат.
Треперят. Я виж! - и той ги протегна напред.
Не, те не трепереха. Просто играеха...
- На другите не казвай. Може и да се размине...
Нямаше нужда да казвам - те всички знаеха и виждаха това.

- Говорих с министерството. Ще ни изпратят другарят Гонов - директорът на другото
училище.
Другото училище и бе, и не бе като нашето. Към селското училище обособили и такова
като нашето с 50 деца. Учат в отделни паралелки, но с общи учители. Вече цяла година... И
често мислите ни хвърчаха там, на брега на Дунава, където вече цяла година вършат това,
което ние току-що сме започнали.
- Това вече е новина. Кога ще дойде?
- Тия дни...
Той дойде още на следващия ден. Пристигна съвсем неочаквано, влезе в дирекцията,
представи се, зарадва се от щастливата ни изненада и направо каза, по-скоро нареди:
- Започваме работа! Кажете на хората да се съберат. И ви моля по-бързо...
Приличаше много на нашия директор - среден на ръст, леко напълнял, малко по-млад от
него, но държелив, с вдигната глава, та гледаше света отвисоко, въпреки ниския си ръст.
Облечен бе старомодно, но чисто и спретнато, като че ли изваден от някогашен журнал.
Говореше бързо и отсечено, движенията му също бяха бързи и отсечени... Когато се събрахме
в учителската стая и му бе дадена думата, той потвърди създалото се вече у мене впечатление,
че е човек на делото.
- Колко деца имате? - попита.
- По списък 92... - директорът бе възвърнал вече самочувствието си.
- Питам колко са тук?...
- Седемдесет и пет...
- А колко са избягали?
- Седемнайсет... - стеснително отговори директорът.
Останалите бяха избягали предишната нощ.
- Множко са. Но това не е беда. И занапред ще бягат. Кражби имате ли?
- Да. Две. Обраха сладкарницата и една къща без постоянни обитатели.
- Поработили са значи. Редно е...
Беше ни интересно, че за него бягствата и кражбите са в реда на нещата, но заедно с това
чувствахме, как в нас се възвръща самочувствието, че станалото досега и онова, което
предстоеше да става, колкото и да беше лошо, не е фатално. Та той е преживял 365 дни повече
от нас всред такива деца и дори големи успехи е постигнал, както ни бе казано от един
проверяващ от министерството. Може ли да не се доверяваш на такъв човек, може ли той да
не ти върне вярата, която си започнал бързо да губиш?
- Какво, вие си мислехте - ще отидем там и като Аладин с вълшебната пръчица ще
махнем дваж насам и нататък и довчерашните правонарушители ще станат ангели... И аз
мислех така през първите дни, но животът ми поднесе друго... Възпитанието е дълъг,
предълъг процес, това го знаете от педагогиката. А превъзпитанието - дваж по-дълъг. В
децата са създадени навици, лоши и дори отвратителни, един пръст ръжда има в душите им и
вие трябва най-напред нея да махнете, а другото постепенно ще дойде... Бягат! Ще бягат...
Крадат? Ще крадат... Те затова са тук, защото крадат. А някои и тук ще продължат. Може би
няма да остане магазин неограбен, къща непретарашувана, но вие не унивайте! Давайте
всичко, на което сте способни и не отпускайте глава и ръце, не се предавайте! И си купете
„Педагогическа поема”! Тя трябва да стане ваша библия. С нея лягайте, с нея ставайте! Тя ще
ви даде хиляди отговори без да й задавате въпроси...

Говореше като на митинг - убедителен бе и в ръкомаханията, и в това, което ни казваше.
Гледахме го като хипнотизирани и поглъщахме всяка негова дума. Никога в живота си не бях
слушал с такъв интерес, мозъкът ми, като магнетофонна лента, записваше всяка негова дума,
за да я съхрани. Двете жени го гледаха като че ли вече бяха влюбени в него, Гаджев бе
подпрял глава с ръка и следеше с очи всяко негово движение. Шумарев бе отворил уста с
отпусната долна челюст и широко отворени очи, Ташев бе наклонил настрани красивата си
къдрокоса глава и също не мърдаше. Само Петър Спасов постоянно издърпваше чекмеджето
пред себе си, ровеше нещо в него, после го затваряше, за да го издърпа наново, като че ли
именно в него търсеше отговор на въпросите, които го интересуваха...
- Водите ли редовно учебните занятия? - ненадейно попита гостът.
- Още не сме започнали...
- Браво! А какво чакате? За какво получавате заплати досега?
- Ами... още се организираме... работим, подреждаме, пък и не знаем дали трябва, как
трябва... нали... - заоправдава се виновно директорът.
- Как трябва ли? И за това ли трябва да ви учат? Нима не знаете как се организират и
провеждат учебни часове? Ами просто ги вкарвате в класните стаи и учите... По програмите,
да¬дени от министерството...
Ако при други обстоятелства и със същия тон ни бе казано това, навярно кръвно бихме
се обидили, но сега всички дълбоко чувствахме в себе си вина за бездействието през толкова
дни досега, за това, че вместо да организираме един пълноценен учебновъзпитателен процес,
стояхме в ъглите и пазехме децата като овци в кошара, а Спасов ги гонеше по улиците, за да
ги прехвърли отново в ограденото и охранявано от нас пространство.
- Като пратеник на министерството ви нареждам: още утре сутринта започвате учебните
занятия. До обяд учебни часове, след обяд занимания за самоподготовка. Докато съм тук ще
помислим и за трудовото обучение.
Усмихнах се - бива си го тоя пратеник на министерството - нарежда и не пита ще се
изпълни ли нареждането му. И дава срок само една нощ.
- Бездействието е най-големият враг в нашата работа. Не ми се сърдете, че съм малко
рязък, но вие сте оставили момчетата да водят вас, а не вие да ръководите тях. Оставяте ги
цял ден сами. Вероятно ги пазите да не избягат, пазите ги да не крадат, а те продължават да
бягат и да крадат... Създавайте им възможност за постоянно организирано движение,
движение напред, възможност за повече красота и радост. Колкото повече красота, движение
и радост има в живота на детето, толкова по-ярък е неговият детски живот. И по-ползотворен.
А когато животът на детето, особено на детето-правонарушител, не е организиран, то самo си
намира занимания, понякога не много приятни за нас и невинаги полезни за него. Може би
вече сте се убедили в това, а?
Мълчахме. Бяхме съгласни с него, той чувстваше това, разбираше, че безрезервно
приемаме думите и наставленията му.
След това ни говори, че нашата задача е да ги подготвим за живота, а това ще сторим,
като ги научим да живеят всред хора, но по законите на обществото, да създадем колектив и
да се съобразяваме с неговите интереси, да ги научим да чувстват потребност да принасят
полза не само на себе си, но и на околните, не само да се радват, но и да плачат и когато тях ги
боли, и когато болка чувства и другарят му, приятелят му... Да възпитаваме в тях и
състрадание, особено когато радостта около тях е малко...

- А колко е радостта на вашите, на нашите деца, другари? Няма я, нали? А вие
създавахте ли, създадохте ли я поне веднъж през тези изминали вече дни?... И се постарайте
да ги разбирате. Не ги ласкайте, не ги и съжалявайте, просто ги разбирайте! И щом като сте
дали съгласието си да работите в такова училище и с такива деца, позабравете почивката,
дори и своите домове и своите деца позабравете... Направете така, че във вашия живот и в
живота на момчетата ви да няма междучасия. Празните паузи ще ви отдалечават едни от
други... И върнете вярата в тях, създавайте чувството, че са стопани в своето училище.
Стопани не само в правата; но и в отговорностите. А това ще постигнете като самите вие се
учите. Трябва да сте безупречни специалисти, защото децата, особено нашите, са безпощадни
към посредствеността. Но сега първата ви задача е да прегърнете с истинска любов работата
си и да бъдете човеци - честни, благородни, безупречни, искрени... И да обичате децата – в
това се състои свещеното тайнство на учителската професия...
Имах чувството; че всичко това го бе научил от някакъв учебник и сега ни го казваше, за
да ни смае, но по-късно разбрах, че го бе научил животът, практиката през изминалата
година... През целия си живот не забравих думите на този човек. Дали всичко това той
изискваше и в своето училище не знам, но за мене всичките му думи, мисли, напътствия бяха
истинска програма за работа през всичките ми години след това. И ако сега той е жив и
прочете тези редове, кланям му се доземи и искрено му казвам: „Благодаря!”
Когато приключи и седна да си почине, без да сме се уговорили и без да ни е давана
думата, започнахме да му задаваме въпроси, на които той бързо, интересно и авторитетно
отговаряше... В един момент Пейчинов се надигна и започна:
- Сега ние чухме и разбрахме всичко, но на мене нещо не ми е ясно... И затова ще
питам... Той, въпросът ми, е малко, как да го кажа, неудобен, защото, нали, по него има
нареждане, но това важи повече за ония училища, но има случаи, когато човек не може да
изтрае и без да иска току перне някой по муцуната, когато, разбира се, не може друго да се
направи... та питам, като условията при нас са малко по-така и пo не така като другите
училища, разрешен ли е боят при нас?...
Гонов се изненада. Някак театрално се изненада.
- Бой?! Вие в кой век живеете?
Пейчинов вече съжаляваше, че е задал такъв неподходящ въпрос в още по-неподходящ
момент и то на най-неподходящия за случая човек.
- Аз не че искам да бия, притрябвало ми е, ама понякога на човек му прекипи и ръката
сама посяга... После гледам другаря Макаренко... в книгите там... чат-пат... Така де! Е, вие не
се сърдете. Питаме... Па като не може, не може... - заоправдава се виновно Пейчинов.
Отговорът бе:
- Боят не е и никога не е бил възпитателно средство. Не се хващайте за Макаренко и не
използвайте случаите, описани от него, като щит за своето педагогическо безсилие.
Макаренко е работил при други, екстремални условия, с безпризорни, а не с безнадзорни
деца, и то в тежки години, трийсет години преди нас. И ако някъде е прекалил и се е решил да
го опише, то не значи, че ние, тоест вие, трябва да се хващаме за това и да грабваме тоягите...
По-късно го хванах в неточност. Той говореше, че у нас няма безпризорни, вероятно се
бе повлиял от вестниците, но нашите характеристики ни говореха друго - повече от
половината ни възпитаници бяха наистина безпризорни. След много години, когато вече не
трябваше да има нито един безпризорен, пресата призна, че в момента само в Пловдив те са
604.

Той завърши отговора на поставения въпрос с думите:
- Като пратеник на министерството ви заявявам ясно и категорично - никакъв бой!
Запомнете - ни-ка-къв!!!
Удивителните ги поставям аз, защото те недвусмислено проличаха в думите му...
Не можа да продължи... Вратата с трясък се отвори и на прага, с окървавена муцуна,
застана Гошо Певеца.
- Разбойници-и-и... Бандити-и-и... Ъ... ъ... ъ... Или вземете ъ... ъ.... ъ.... мерки, или вънка...
ъ... ъ... на крушата... - и той ни показа нагледно с ръце как ще направи примката и точно как
ще се обеси, защото считаше, че ние все още никак не сме запознати с техниката на
самообесването.
Не мърдахме от местата си. Чакахме пратеникът на министерството нагледно да ни
покаже как трябва да се оправяме при такива случаи например... И той не чака покана. За
секунди ни обходи с поглед и веднага след това го заби в Гошо.
- Кой те удари?
- Ъ... ъ... ъ... Васил, с тумбестата глава.
Отново ни обходи с поглед и се спря на Бояджиев:
- Доведете ми побойника... Васил, нали? Знаете кой е? Бързо!...
Когато чух това „бързо” веднага си представих, че в тяхното училище всички - и
ученици, и възрастни, тичат, по цял ден тичат, за да изпълнят по-бързо нарежданията на
директора си...
Васил и Гошо застанаха мирно до вратата и пред стената един до друг, като статуи от
фасадата на средновековна сграда. Гонов стана, свъси вежди, насочи пронизващ поглед към
тях и когато постигна ефекта - уплаха, ясно изразила се в очите на двамата, бавно тръгна към
тях.
- Защо биеш? - като че ли със саблен удар разсече тишината в стаята той.
- Ами псува... Затуй... И обижда - главата ми била тумбеста.
- Кой? Кой псува, бе, а? - опълчи се Гошо, почувствал сила и кураж от нашето
присъствие.
- Ти! Псуваше ме на майка. Всички чуха.
- Не, не!... Ъ... ъ... не е вярно. Цането го псуваше на сестра.
- Аз сестра нямам...
- Така-а-а... - и Гонов хвана с дясната си ръка Васил за яката, стисна го, като че ли имаше
намерение да го души, и така го вдигна нагоре, че оня допираше на пода само с пръстите си, а
тилът му о стената... - Значи биеш?... - и изведнъж със светкавични движения така удари
няколко пъти тила му по стената, че зъбите му изтракаха, а в стаята се чуваше звук като кога
се чука зряла диня.
После хвана Гошо. Почувствал угрозата и над своята глава, той го гледаше като втрещен
и като че ли предупреждаваше:
- Ей!... Ей!... Ей!... Не барай! - и вдигаше ръката си нагоре.
- Какво искаш? Защо псуваш? Вдигни главата! Ръката долу! - и той повтори процедурата
с Васил.
- Що биеш, бе?? - изрева срещу му Гошо и зарева на пресекулки.
- Кой те е бил? - застрашително и като че ли с искрена интонация на гласа си попита оня
срещу него.

- Ти! Ъ... ъ... ъ... Чаткаш отдолу... Ей така... - и насочи ръка към неговата челюст, за да
му покаже как.
- Аз, момче, не бия и не чаткам. Аз само ти показвам как трябва да стоиш пред възрастен
човек и друг път да не псуваш. Марш навън!
Двамата побързаха да излязат, а той с бавни крачки, всред гробовна тишина, отиде на
мястото си, прокара длан по оредялата си коса и заключи:
- Ето така!... Бил ли съм ги? Не съм... Наказах ли ги? Наказах ги... И ви предупреждавам
- никакъв бой!
Ние се изсмяхме силно и се получи конфузно положение, но той, хитрец, веднага го
заглади, като се засмя заедно с нас. После се разнежи, разбрал, че има пред себе си
любознателна аудитория н започна да разправя любопитни истории от живота в неговото
училище...
Когато си отивахме, часовникът на Бърдото отмери отчетливо единадесет удара. В
полунощ вече щяхме да спим...
Когато рано на следващата утрин отивах на работа, срещу ми се зададе клатушкащата се
фигура на дядо Димитър Пейчинов. Спря ме, загледа ме продължително в очите и накрая се
усмихна.
- Как е, даскале, върви ли?
- Кога как... Пък още сме в началото и... и не знам какво да ти кажа...
- То всяко нещо си има леснината, ама трябва да я знаеш... Нищо... Ще мине време, ще
се научите и вие... Чух, вече тарашуват...
- Вярно е... На сладкарницата мрежи заковаха на прозорците и вратите... - съгласих се с
констатацията му.
- От мрежи файда няма... Катанец се туря за добрите хора, за лошите и зид не помага...
- Е, не са чак толкова лоши децата ни...
- Даже са много хубави... Харесвам си ги аз... Малко са обратни, не като другите. Ама
такива са най-силни... И аз едно време от тяхната болест съм лежал... Ама работа трябва,
много работа, даскале... И не от един и двама. Не само от вас, дето сега сте там... От всички...
И от такива като мене, даже... И да знаеш - нивата дава плод, когато хвърлиш в нея. Не
хвърлиш ли, не никне... Само плевели... Щото те са си в земята. И рядко ги плевим...

ВСЕКИ ДЕН ИМА И БЕЛЯТА СИ
Гонов, който спа в училището, бе станал още преди изгрева на слънцето и разправяха, че
щом станали момчетата веднага започнал да се разпорежда като пълновластен стопанин.
Видях го когато разпореждаше коя стая за какво ще бъде... Точно в осем часа започнахме
учебни занятия. И ето ни - ученици и учители, едни срещу други, както в обикновените
училища. Само дето нямаше тебешир, гъби, кофи за вода, тетрадки, моливи, мастилници и
перодръжки, но разбрал това, още през първото междучасие извика домакина Петко Цигов,
подаде му някакъв лист и нареди:
- След половин час да представиш всичко написано в тоя списък лично на мен... Сега е
девет и десет. В десет без двайсет... Точно... Действай!
- Та аз за седмица не мога да осигуря всичките тия брьмбазлъци... - опъна му се Петко.

- Добре. Три часа. В дванайсет и десет... Закъснееш ли, не идвай повече на работа.
Следобед на твоето място ще има вече друг домакин... Тичай!
И до обяд всичко беше набавено...
Момчетата посрещнаха започването на учебните занятия с интерес. Може би им
харесваше това, че през първите часове се водеха само разговори, слушаха от учителите си
интересни истории, които и интересно, и увлекателно им бяха разказани. И самите те
разказаха на учителите си интересни истории. Особено доволни бяха малките, защото, защото
къде-е-е, къде е по-интересно учителят да ти разказва как доскоро вълците слизали от гората в
селото и нощем ги срещали по улиците, отколкото да чакаш на двора някой по-голям да ти
нареди да свършиш нещо, което той трябва да свърши и ако откажеш, да те цапне по
муцунката. Но всички много бързо започнаха да се отегчават, мамеше ги двора, свободата,
игрите. А при Шумарев се случи нещо не много обикновено. По време на час Владо Мирчев
изведнъж изревал като лъв в клетка, хванал седящия пред него Петър Капинчев и започнал да
го души. Шумарев бързо отишъл при Владко и приятелски, като че ли са другари от не знам
кога си, хванал му ръцете и ги махнал от шията, на която пръстите вече оставили сини
отпечатъци и както кротко го погледнал, така кротко му казал:
- Владе, ти май се отегчи? Хайде, излез малко навън да се поразведриш. И пак ще
дойдеш...
Владо това и чакал - веднага изскочил навън като изстрелян... Не минали и пет минути и
Капинчев също изревал, само че малко по-силно от Владо и докопал седящия пред него
Марин. Вероятно не е бил много галантен, защото след това Шумарев разправяше, че очите на
Марин изскочили като на обесен.
Спуснал се Шумарев към него, отървал Марин.
- Петре, какво правиш?
- Нещо вътрешно ми се предаде от Владо.
Пуснал и него да се поразведри, но предупредил останалите:
- Ако има и следващ за разведряване, заявявам му, че ще го разведря ей тук, с тия... Те
също са доста дълги и яки... - и им показал ръцете си.
В този момент вратата се отворила и Владо запратил от прага парче тухла срещу едно от
момчетата, но не уцелил него, а прозорецът отсреща.
- Тоя така се е проветрил, че чак без акъл е останал - направил Сербезов характеристика
на другаря си.
- Що? Та той си е без акъл. Това аз още от Пловдив го знам... - потвърдил Алекси.
- Ха да видим сега какво ще му сторите? - подхвърлил ненадейно някой.
Какво е направил Шумарев след това не научих, но вече всички знаехме, че той е много
търпелив човек. А има ли го търпението, налице е и добрият възпитател...
Гонов стоя още три дни и постоянно бе в движение, на едно място не се засядаше,
намираше се навсякъде, привикваше през час домакина и му разпореждаше какво да купи.
Той дори се престара - с един камион докара цял заклан вол, разсече само на четири и го
овеси в склада, защото нямахме още хладилници, а също и хиляда бурканчета конфитюр от
зелени доматчета, вероятно защото никой от селяните не искаше да ги купува. Имаше от тях
през цялата зима и децата се подиграваха един друг:
- Хайде, направи това, пък чичо Петко ще ти даде две лъжички конфитюр от зелени
доматчета...

Петко търчеше като ездитен кон и като мина веднъж покрай мене, търчейки, успя за
секунди да ми подхвърли:
- Тоя, ако стои още една седмица и ще ме довърши...
Не го довърши. Замина си така ненадейно, както и бе пристигнал. Тогава го погна
нашият си директор - през час му даваше списъци и също му определяше срокове.
- Толкова много пари имаме, утре ще дойде краят на годината и без тях... Всичко да се
похарчи до стотинка!...
И Петко тичаше в тръс и минеше ли покрай мене, ми доверяваше като на приятел:
- Откъде тая бедна държава найде толкова пари и ги даде за толкова късо време... - и
поемаше.
И може би беше прав - за три месеца трябваше да се похарчат над един милион лева
тогавашни пари.
Гондов вдъхна кураж във всички ни. Милицията ни върна няколко от избягалите, но
вместо тях, други, два пъти повече от тях, избягаха. Обраха още два магазина, но на къща не
налетяха, което ние отчетохме като успех. И всичко това вече посрещнахме много поспокойно, спомняйки си думите: „Бягат? Ще бягат... Крадат? Ще крадат... Те затова са тук...”
Само ръцете на директора се разиграваха все повече и повече...
Един от върналите се бегълци беше Киро. Не го доведоха, сам се върна. Видях го
заобиколен от приятелите си, които го слушаха с явен интерес и реших да го смъмря, както за
постъпката му, така и за това, че сега се пише герой. Още повече, че видях с какъв интерес го
слушаха и какви усмивки имаше на лицата на заобиколилите го. Приближих се, той наведе
глава, но в очите му проблясваха дяволити пламъчета и изведнъж всички го помолиха да
започне пак, отначало, онова, което вече бе започнал, за да го чуя и аз.
- За бягането им разправям... Тя беше една шибана работа... Бамбашка... Имате в селото
един, Делията му викат. Като нас и на години, и на акъл... Вика ми един ден: „Аде, брат, да те
водя свят да видиш...” Той сега ми се чини малко нередовен в акъла, ама тогава, де да знам,
прелъга ме - имал долу, в полето дядо, поп бил на селото... Тръгнахме. Качихме се на влака,
той имаше пари, и право в селото на дядо поп... Попадията, уж му е баба, па като ни видя и
веднага се накокошини: „Пак ли си дошъл бе, разбойник? Па и друг разбойник ми водиш...” А
Делията рече: „Не е, бабо, арно момче е. Качествено. Баща му е министър...” И не ни изгони.
Може да е и повярвала, че съм министерски син... Сипа ни леща да ядем. Услади ми се, ама аз
съм си по блажното. Рекох това на Делията и той рече - трай! Слушай да не дойде! Нямаше
какво да напрягам слух, щото тя беше четвърт тон и тръгнеше ли към нас къщата се клатеше
като при земетресение. И той измъкна от един шкаф парче саздърма. Давай, вика, за здравето
на баба попадия, Бяхме вече изяли саздърмата, когато се задруса къщата. Щом
бабапопадиината снага запълни вратата, Делията веднага й рече - тая котка, дето я имате, да
вземете да я одерете, че ей сега носеше нанякъде едно парче саздърма. Бабата се затюхка,
грабна машата и се затича да търси котката... По едно време се яви и дядо поп. Ти, вика, не си
дошъл за добро. Пак някакъв маймунджилък ще сториш... Познаваше си семката... През
нощта Делията стана, намери някакви ловджийски патрони на дядо поп - той бил авджия изсипа барута в един вестник и го прибра... И да видиш - пак почна да яде. След саздърмата леща. Ящен... По два пъти на нощ пука... Арабия... Сутринта отидохме рано в черквата,
завъртяхме се и видях как той сипа барута в кандилницата. Фана ме шубе. Напълни се
черквата с бабички и ние се скътахме зад две по-едри. И чакаме... Дядо поп даде на клисаря да
запали кандилницата, след това я размаха насам-натам и тръгна между бабичките. И когато

една се наведе да му целува ръка, барутът избухна, бабата се катурна възнак, запищя,
запищяха и другите, ама едни гласища вадят... И дядо поп хвръкна назад като тапа... И като
побягна оня народ, като се защура по черквата, като подадоха към вратата, заприщиха я,
попът тича по черквата - цирк! Верно мотамо... И ние - беж, лисо, да бегаме... Използвахме
една пролука и да ни няма. Обрахме си чуковете... После, във влака, викам на Делията - май
много барут сложи, а той - не, вика, малко беше. Щом не можахме да му подпалим брадата...
Значи, паднах от кеф...
Смяхме се от сърце и понеже сам се бе върнал, не го наказахме... Но този случай се
хареса на двама наши, от малките - Асен и Живко, и те решили да повторят геройството, но
този път в нашата черква. Не намерили барут, а сяра, казали им, че барутът от сяра се прави, и
как са се добрали до селската черковна кандилница не знам, казаха по-късно, че се
сприятелили с попа, и издебнали момент да сложат в нея сярата. Бабичките ги видели, когато
излизали и ги запомнили и ето ги след службата на тумби на тумби при директора да му се
оплачат, че „двама багабонти от нашите умирисали нантаря и църквата на тефе...”. Не можаха
да ги опишат по-точно, защото и в голямото разнообразие всички си приличаха, та имахме
възможност да се оправдаем, че не са наши, но следващата неделя историята имаше своето
продължение. Двамата отишли на селското гробище и от опита, който имали вече от
софийските гробища, застанали там да чакат подаяния в натура или в пари. Приближили се до
един гроб, покрит с баници, мекици, вафли, бонбони, понички, баклави и какво ли не още и
смирено зачакали своя пай. И като почнали да раздават най-напред на тях дали, защото те са
„господеви” и така най-добре ще се види на умрелия на оня свят. И напълнили пазвите си
Асен и Живко, омазали коремите си с кремове и сиропи... И в този момент една от бабичките
се загледала в тях и ги познала:
- Дръжте ги! Тия са ония, с тефето...
И ги погнали по гробищата - бабите гонят, те бягат. И накрая прескочили гробищната
ограда, но в училището нищо не донесли.
Попът успокоил бабите:
- Не ги гонете! Това е божа работа и те са негови чада. Така най-добре ще се види на
покойния Иван... Вечна му па-а-а-мят... На нищите духом да даде-е-ем...
Той имаше основание да го каже, защото наистина, както по-късно се разбра, Янко, още
с пристигането си при нас, отишъл в черквата, запознал се със свещеника и станал редовен
посетител на неделните служби - не да носи барут или сяра, а поради дълбоко вътрешно
убеждение и силна вяра. По-късно той ми разказа, че баща му и майка му го изоставили и го
отгледала баба му, намерила във вярата в бога упование и надежда след всички превратности,
поднесени и от зет и дъщеря... И всичко предала и на внука си. Преди да си легне той се
кръстеше, молеше се и никак не се смущаваше от това, че всяка вечер децата го наобикаляха и
чакаха кога ще почне религиозният му обряд. И по време на неговата молитва едни го гледаха
с интерес, а други му подхвърляха подигравки. Чак когато свършеше молитвата си, той
оправяше леглото си с думите:
- Простаци! Какво ли разбирате вие? И да знаете - ако някога реша да стана поп, заради
вас ще е... Аз обичам да доказвам...
И доказа. Направи го. След десет години вече бе свещеник...
Ние не знаехме за неговите черковни посещения и както е редно, последни научихме. И
това стана след едно припадане на една бабичка в черквата. Приближила се тя до него по
време на служба, той държал смирено свещта в ръце и гледал в пода, а тя:

- Ти чедо, какво съгреши, та биде изпратен тук?
- Ами... един ден... нямаше какво да правя, та взех и заклах баба... - смирено и с поглед
надолу отговорил той.
Бабата се ужасила и а-а-а да извика, но той се обърнал към нея с успокоителните думи:
- Ама то беше отдавна... Преди три месеца... И бабичката тупнала на пода...
След две години, когато вече бях директор на училището, ме извикаха в областната
просветна дирекция. Отидох.
- Има донесение от партийния ви комитет, че си разрешил на възпитаниците да
посещават черквата и вечер да четат молитви...
Обясних какъв е случаят, наредиха ми да прекъсна всяко посещение на момчето в
църквата, обещах. Като се върнах, поговорих с Янко, казах му, че уважавам неговата и на баба
му вяра, но не бива чрез нея той да нанася вреда на училището и на мене. Той ме разбра,
ходеше при свещеника в неделя следобед по време на отпуск и то в неговия дом, но продължи
да се моли вечер, но вече тайно, под одеялото си, без да го виждат останалите ученици... Не
исках да посягам на неговия духовен мир и не бях изненадан, когато разбрах, че е в Черепиш
и посещава курсове за свещеник. Дори бях доволен - та нали той ще учи своите енориаши на
доброта, на онова, на което учим децата в училището - да не крадат, да не лъжат, да бъдат
смирени, милостиви... След време, на една учителска конференция, бе отчетено, че в едно
училище директорът, тоест аз, е разрешил на едно от момчетата ученици да вярва в Бога. Като
че ли тази вяра се дава с разрешение на директорите на училищата. И дълги години случаят с
Янко, който станал свещеник, ми се натякваше като един от най-големите ми педагогически
грехове... Нека. Янко и сега е уважаван човек и още по-уважаван свещеник...
Междувременно бягствата продължиха - по един, рядко по двама, и най-вече през
нощта, но през деня пристигаше друг или пък милицията връщаше някой от избягалите, така
че бройката не се намаляваше... Един ден пристигна ново момче, което ми направи много
силно впечатление - дребничко същество с образ, поглед, ръст и движения на маймунка.
Носеше три еднакви имена - Неделчо Неделчев Неделчев. Още щом го видяха учениците
безпогрешно му поставиха прякора Маймуната... Той и в друго се оказа различен от
останалите момчета - не искаше да се докосне до храната в столовата. Но въпреки това не
слабееше. Оказа се, че той имал два източника за прехрана - кофите за боклук пред
читалището, където децата от местното училище хвърляха остатъците от банички и милинки,
а също и помените в гробището, където той ходел всяка неделя преди обяд и си осигурявал
„щърволинки”, както по-късно се изразяваше, най-малко за четири дни от седмицата. В един
разговор призна:
- Аз не съм по манджите. Гробарските работи по ми харесват. Още от София.
Никога в ония дни не предполагах, че това същество, получовек-полумаймуна, може
някога да се превърне само в човек... Но... след 30 години пред дома ми спря кола. Слязоха красива жена, строен, заслужаващ тази красива жена красив мъж и две момчета, юноши,
взели най-хубавото от двамата. Всички знаят, че безпогрешно познавам бившите си
възпитаници и след десетилетия, но сега гледах, мислех, търсех очите, преценявах, рових в
паметта си и... нищо...
- Няма да се сетите... - каза той... - Само една дума ще ви спомена и тя ще бъде
достатъчна - маймуна...
И изведнъж двамата - някогашният и сегашният, застанаха един до друг срещу мен. И
имах чувството, че отпреде ми стоят метачката от селското комунално стопанство десет

години след пенсионирането си и Лолобриджида по време на първия си филм... Момчетата му
бяха близнаци, в четвърти курс на техникум, той инструменталчик в един завод, а тя
кранистка. Без хвалба и без угризение ми довери, че тя получава повече от него, а когато той
се откъсна за няколко минути и заедно със синовете наведоха глави над мотора на колата, я
попитах дали е доволна от избора си и тя ми заяви със светнали очи:
- Никога дори не съм сънувала, че ще имам такъв съпруг. Като на лотария изтеглих
голямата печалба. Той често говори за вас и искам да ви благодаря, че е такъв...
После, вече на трапезата, той си призна нещо, което не знаех:
- Помните ли, някога ви казах: „Аз не съм по манджите, гробарските работи по ми
харесват...”. Нямаше манджи, гробището ме хранеше. В „Педагогическа поема” пишеше за
безпризорни деца, а в статиите от вестниците - само за безнадзорни деца. Безпризорни у нас
нямало. Не зная аз от кои съм, от кои бях, но никого си нямах. Разделиха се нашите, останах
при мама на четири години, тя след това се ожени и ме препрати при татко, той си имаше вече
нова жена и тя не ме искаше, и хайде при баба. после тя умря и аз никого не потърсих повече.
Затова бях все около кошовете пред закусвалните, а в събота и в неделя на гробището. Пък
софийското гробище голя-я-я-ямо, умрелите мно-о-о-о-го, помени колкото щеш... Затова през
първите месеци в столовата не можехте да ме видите. Навикът си е навик... Та тогава малко ви
излъгах и искам сега да ми простите греха. И да ми кажете - аз към кои спадах тогава - към
безнадзорните или към безпризорните?...
През дългите години между първата и последната крачка в училището, прочетох много
книги, проведох много разговори, имах хиляди срещи, които породиха у мене много мисли,
отбелязах си и много чужди мисли, случаи, разсъждения, разкази дори, които използвам тук и
там в тези страници, за което съм благодарен на авторите им и им дължа извинение, че не
споменавам имената им, защото повече ще обременя читателите, отколкото себе си... И
именно сега искам да им изразя своята благодарност и да им кажа, че ако книгата има успех,
той е и техен...
В ония първи дни, все още гладни и пълни с недоимък, имахме деца, облечени в дрипи,
но и такива, които бяха истински франтове. Знаехме, че облеклото на първите е още резултат
на честно отношение на чуждата собственост, а пищността на вторите - на смяната на
притежателите на облеклата. През тези дълги години голяма еволюция претърпя и
наименованието на училището - от училище за морално застрашени деца стана дом-училище,
пансион, училище за трудно възпитаеми деца, за да стигне до сегашното трудововъзпитателно
училище, което в последните години стана синоним на детско нещастие и човешка омраза.
Поне за нашето училище напълно несправедливо. Струва ми се, че най-много би му
прилягало - училище за нещастни деца... Но това наименование би било неудобно за всички
ни и най-вече за обществения ни строй, защото нещастието у тези деца бяхме създали сами.
Помня какво ми говореше след години Ламбри, син на загинал ятак. „Бях почнал петата
година, когато взеха баща ми и повече не се върна. Мама беше млада и повтори, не й се
седеше сама, а мене пратиха в пансион. После в друг, в трети. Като теленце – хванат те за
юларчето и те местят от една ясла на друга... Накрая тук... И никой никога не ме попита какво
искам аз...” ... Помня и друго - в ония години вестниците пишеха, че годишно в страната ни се
раждат по 1000 незаконородени деца... Незаконородени... Като че ли раждането на децата
може да се вмести в закон. То се зачева в любов или без любов и се ражда без да пита
законите за това... После, след години се намери нова формулировка - „извънбрачни”... И
започнаха да ги записват по удостоверения и списъци с името на майката - Марийкин,

Жанкин, Олин, Цветанкин... Дали е имало поне едно от тия деца, което е заченато без баща? И
поне на две-три от тях имената се знаят. Но не сложиха и не слагат имената на бащите, а на
майките, за да може петното на лицето на детето, че е плод на извънбрачна връзка, да личи до
сетния му ден, да се знае от децата му дори. Колко много ги имаше при нас... И винаги ще ги
има. Защото незаконородените някога бяха по 1000 годишно, а извънбрачните сега станаха за
една година по 15 000. Пресметнете колко са за десет години. И всички все още носят
майчините си имена. Пошумя се по пресата да се слагат поне имената на дядовците, но
отшумя... И знаете ли какво самочувствие имат тези не десетки, а стотици хиляди деца? В
един разговор едно то тези момчета ми каза: „Аз, другарю, целият съм фалшив - майка имам,
баща нямам, името на мама ми дадоха, ама тя се омъжи след това и си смени името... Има ли
нещо по-фалшиво от мене?” Радваше ме само оптимизмът му - когато ми го казваше не
плачеше, а се смееше. Значи ще се оправи в живота... Стана вече дума за безпризорност и
безнадзорност. Към кои да причислим ония, презадоволените, предоволно нахранените,
синовете на ръководители, които винаги оставаха ненаказани. Те са също безпризорни,
защото отиде си физическата безпризорност, но остана друга, по-страшна - безпризорността
на духа. И колкото детето е по-задоволено и по-недосегаемо от законите, толкова по-голяма е
и тая безпризорност. И като бумеранг тя е хвърлена срещу всички ни и се връща при
обществото... С тая безпризорност как ще се преборим, когато никой не я признава и никой не
се бори срещу нея?
Но в ония години, за наша радост, за такава безпризорност не се споменаваше, защото тя
почти липсваше. Но, промениха се времената, промениха се нравите, промени се и
безпризорността и получи ново, вече качествено изменение.
Но ние сме все още в началото 60-те години...
Все още не се бяхме уредили битово и топлите октомврийски дни ни помогнаха да
сторим и това. Докараха отнякъде и чаршафи и решихме да направим първата им смяна в
леглата. Всеки класен възпитател взе по две-три момчета със себе си и получиха от домакина
чаршафи, калъфи, някои и възглавници, защото на много легла те липсваха и поемаха към
спалните. последен дойде Годев. Със себе си водеше само един ученик и затова половината
понесе той. Тръгна по коридора, където тичаха момчета или разговаряха на групички и точно
тогава като камшик изплющя във въздуха:
- Дайте път на магарето-о-о...
Беше Цането... Всички се обърнаха - едни гледаха Годев, други Цането... Тишина... И в
нея се чуваха само стъпките на Годев, който се приближи до Цането, спря за секунди и рече:
- Благодаря. Ние именно това сме заслужили... - и отмина.
Изненадах се, че никой не се засмя нито при казаното от момчето, нито от реакцията на
Годев и инстинктивно почувствах в себе си, че това е добър признак... Този случай ще го
запомнят и двамата, ще го запомним и всички, които бяхме там, и той ще има продължение,
но след години...
Пристигнаха и нови възпитаници - Станчо Гардански, на когото едната ръка бе отрязана
до лакътя, Димитър Ефремов - красив и мълчалив юноша от Благоевград, сирак, който
веднага издири кои деца са сираци и пое шефство над тях, Петър и Симо от Берковския край първият мълчаливец, който отваря устата само когато яде и вторият, който почти никога не я
затваряше, Игнат Кочев, който дойде някъде от Шуменския край и именно това след известно
време му създаде неприятности, защото, когато избяга, пропътувал пешком и все нощно
време повече от 400 километра до родното си село и когато милицията го доведе, бе изцяло

сакат и момчетата го носеха на гръб сутрин, обед и вечер до столовата и обратно, Георги
Джунджуров, също от Пиринския край - голям любител на гълъбите, на ножовете и на бокса.
Бе пристигнал и нов учител - едра глава с изсечено като в камък лице, остър поглед, често
добродушен и още по-често внушаем и дори леко отмъстителен...
С препоръчаното от Гонов разглеждане на „Педагогическа поема” започнахме още на
следващата вечер. Изпърво четяхме отделни глави и след това ги разглеждахме и обсъждахме.
Веднъж, може би втората вечер, се случи едно невероятно съвпадение. Точно когато Шумарев
четеше случаят, когато при Макаренко влязъл ученик и възбудено му заявил: „Елате веднага в
спалнята, момчетата ще се изколят...” и той отишъл, видял настръхналите една срещу друга
групи, не викал, не се намесил, чакал да го видят и да спрат, и те го видели и спрели... Та
точно в този момент вратата на учителската стая се отвори и влезе Кольо Пирата:
- Елате бър-бър... бър... зо в спа... спа... спалнята, че се из... из... изклаха...
Не беше нужно да чакаме края на неговото съобщение и веднага всички се втурнахме
към голямата спалня, в която спяха 32 момчета и към която ни водеше Кольо. Влязохме и
заварихме почти същото, което четяхме само преди минута - две настръхнали една срещу
друга групи момчета, въоръжени с най-разнообразни оръдия за бой - нападение и отбрана,
изработени по най-примитивен начин в още по-примитивните ни помещения, наречени
работилници - ножове от банцигови ленти, топузи от стари кантари, токмаци от келяви
дървета, шила от бетонно желязо и какви ли не още изобретения на детската и момчешката
фантазия. В първите редици на групите стояха големите, а малките бяха отзад като
оръженосци, копие и стрелоносци... Влязохме, видяха ни, но не спряха да се дебнат едни
други. Добре, че нашето клане още не беше започнало, иначе едва ли скоро щяхме да излезем
от килиите с решетки на прозорците. Та видяха ни и вместо да спрат, както там, в колонията
„Максим Горки”, изведнъж, като че ли ние им вляхме сила и стръв за мъст, те се нахвърлиха
едни срещу други. Не ни оставаше нищо друго, освен да се намесим и ние, но само като
разтърваващи. Пуснахме в ход и ръце, и крака, в употреба гласища и само след минути боят
бе прекратен без кръвопролитие... В интерес на истината трябва да кажа, че през тези няколко
размирни минути групите се стараеха да не си нанасят кръвопускащи удари, което би ни
отворило доста работа. Но от злост, напрежение и единични схватки те бяха нагълтали доста
умора и сега, пред всички ни я изпускаха...
- Докога тия безобразия бе, момци? - попита Андонов и веднага започна да ги увещава: Ами не ни оставяте да си гледаме работата...
- Питайте тях, те да ви кажат кой е виновен и кой пръв започна... - пръв се заоправдава
Алекси.
- Ами те защо трябваше да хвърлят чифтета? - отговори пък за свое оправдание Спас
Парапунов.
- Ама... може ли такова нещо бе, момчета?... - за пръв път чувах Андонов да не ги нарича
„момци”. И се обърна защо ли пак към Алекси: - Ще се изколите с тия сатъри... Не ви ли
хвана жал...
Алекси наклони глава и забоботи:
- Да не ги е раждала майка ми, та да ме е жал?
Отговорът му ме вбеси.
- Всичко, що е в ръцете ви, на пода!!! Бързо!!!
Гласът ми не предвещаваше нищо добро. И те усетиха това, защото ножовете, сатърите,
шилата, боздуганите и другите се намериха на пода. Някои се шугавеха, но Пейчинов,

навъсен като облак, идващ откъм „Картела” с ярост започна да ги измъква от ръцете им и те
тутакси нахвърляха всичко върху образувалата се вече купчинка.
Андонов продължи с уж страшния си, а всъщност напълно бащински глас:
- Не се ли уплашихте от последствията бе, момци?
- Хе-хе-хе... Цигански деца от искри не се плашат... - насочи черната си мордичка към
нас Цането и хвърли един тъп каракачански нож в купчината. - Дядо ми е македонствал с
него...
- Цане, двама помощници и всичко в учителската стая! - нареди Гаджев.
И сега всичко стана за минути и когато се върнахме, оръжията ни чакаха на масата... за
да ги запазим за музея, който щяхме да открием след 35 години...
Следващата вечер продължихме четенето. Започвахме след като момчетата легнат и си
тръгвахме в два след полунощ... И сега, пак на едно интересно място, бе минало полунощ,
вратата пак ненадейно се отвори и на прага й застана милиционер. От районния град.
- Добър вечер. Водя ви един ваш възпитаник.
Помислихме, че е от избягалите, но той въведе Гошо Певеца... Зрелището беше
невероятно - срещу ни стоеше той - нашият възпитаник, напълно гол, само с един поясок,
запасан на гол кръст и гол корем и нищо повече. Дори не се опита да скрие нещо от
срамотиите си и ние поглеждахме ту него, ту двете жени, които уж се стараеха да гледат
встрани, но навреме хвърляха крадлив поглед и към вратата, защото им беше интересно.
- Намерихме го в града... На гарата... - поясни милиционерът.
- Така?... Гол??
- Точно така... Измъкна се някъде откъм вагоните, бях дежурен с друг колега, и ние, и
чакащите пътници облещихме очи - съвсем гол човек в тъмното, като таласъм... А на него хич
не му пука, дойде при мене, хвана ме за ръката и ми вика:
„Дръж ме, другарю милиционер, че ей сега ще се хвърля под влака, дето иде!...” И аз от
там, с патрулната кола, та тук.
Гошо ни гледаше и ни се хилеше с пъпчивото си лице, а на мене ми се щеше да го видят
сега другарите му, за да се посмеят и да ги човръкне нещо вътре за излагането, на което ни е
подложил.
- Все пак какво представлява? - попита наново придружителят му.
- Нали го виждате. Това представлява. Мисли колкото от едната дупка на носа до
другата... Иначе би ли тръгнал гол от тук до града? - обади се сърдито някой.
- Ба... Аз отидох до там с дрехи. Ъ... ъ... ъ... Там, във вагона ги съблякох...
- И къде са сега?
- Как къде? Ами останаха си във вагона... - чак се изненада, че не сме проумели една
толкова проста истина.
...На следващата сутрин ни посрещна нова изненада - нямаше ги Драганчо и Маринчо.
Избягали през нощта. Пазачът казваше, че до ставане ги виждал в леглата си, но не бил
сигурен, защото са дребнички и може така да му се е сторило... Нищо... Да вървят където
щат!... Ще поскитат по старите места и ще ги върнат... След час-два ги забравихме, а след още
един час те сами се явиха, само че трябваше някой да ни обяснява, кои са тия две същества,
които стояха пред нас - лицата и на двамата бяха червени, пухкави, месести, подути, лицето
на единия приличаше на непечено кебапче, а на другия на сурова ловджийска наденица. Само
цепките на очите и човешкото във фигурите показваха, че пред нас стоят деца. По гласовете
познахме, че наистина са Маринчо и Драганчо. От обясненията им разбрахме - тръгнали да

бягат призори. Петте километра до гарата изминали встрани от шосето, провирайки се през
върби, покрай ридове, крили се, залягали, прибягвали и накрая стигнали до гарата. Встрани,
на стотина метра, кошери от ония, островърхите от плетени пръчки. И те веднага се заели с
тях. Вдигнали по един, извадили от него по една пита пълни с мед, приготвени за зимата,
избръскали от тях пчелите и започнали лакомо да ядат. Че като ги погнали ония пчели - те
бягат, пчелите ги гонят и ги жилят, докато стигнали до Стара река, където се хвърлили в един
от вировете. Това ги спасило... Единственото, което остана от тоя случай бе, че си получиха
нови имена - Медунчо първи и Медунчо втори...
Час след като ги изпратихме в здравната служба, едва не се случи едно истинско и
съвсем невесело произшествие. Владо, същият оня, който при Шумарев първо започна да
души, а след това посегна към тухлата, вероятно имаше някаква предпочитание към тухлите,
защото пак посегна към тях. Само че не към парче, ами към цяла тухла... Над входа на
учителската стая имаше, а и сега го има, един отвор, през който се изкачвахме на тавана.
Просто слагахме скована стълба и се озовавахме на тавана. А Владо, покатерил се кой знае
откъде, взел със себе си тухли, открехнал капака, който покриваше отвора и зачакал да мине
някой, за да стовари върху главата му тухла... Пръв преминал Бояджиев, и над главата му
полетяла една цяла тухла, но не уцелила препатилата му глава и тупнала току зад гърба му.
Той помислил, че това е сторил някой зад него и се затичал да го търси по коридора. Така
друг, невинен, щял да изпита гнева на своя учител, през това време Владо чакал следващата
си жертва. Той беше домакинът. И него не улучил и тухлата тупнала пред краката му. Но той
забелязал откъде дошла тухлата, каза ни и започна едно епично гонение по тавана и по
покрива на училището, последвано от преговори, които завършиха миролюбиво - с обещание
„няма вече” и затова без наказание.
Следващата беля дойде със следващия ден. Жените донесоха в един бял лист някакви
според тях „животинки” и се заинтересуваха дали това са бълхи и ако са бълхи защо не
скачат. Бяха въшки - охранени, дрешни въшки.
- Къде ги намерихте?
- У Калуд. Ама май всички имат...
Наистина изведнъж бяхме станали много богати на... въшки. Започнахме веднага да
усещаме, че и по нашите тела лазят тези малки и наглед безобидни животинки. Оставаше ни
само и ние да започнем да се разболяваме от тиф, за да се повтори и историята с тифа в
„Поемата”. Не, тиф нямаше... Само въшки колкото искаш. Веднага докарахме от болницата
една голяма, приличаща на бетонобъркачка, машина, за изпаряване на дрехите и одеялата.
Намерихме в склада и стотина стари, дадени безвъзмездно, не знам откъде, гащета, стоплихме
казани с вода на двора, съблякохме ги клас по клас и там, на двора, почти незакрити от селски
погледи, започнахме напълно голи да ги къпем. Изкъпем ги, вземем всичките им дрехи,
одеяла, чаршафи, и ги пъхахме веднага в „бетонобъркачката”. И на тях даваме само по едни
от намерените гащета, чисти от гадинки. И веднага ги прехвърляхме в другата част на двора,
като им разрешихме да играят футбол до мръкване. Нямаше учебни занятия, имаше само
футбол и въшкоунищожаване... И точно в разгара на тези две занимания ненадейно изникна
отнякъде един училищен инспектор от областта. Потърси директора, намери го, оня се
представи, Андонов усети, че под краката му почвата започва да се затопля и ми даде знак да
тръгна с тях към дирекцията. Там той попита:
- С какво се занимавате в момента?
- Чистим въшки... - отговори простичко Андонов.

- А учебните занятия?
- Не можем едновременно да вършим и двете неща...
- А да играете футбол можете, а? - държеше гостът на своето.
Започнахме да се оправдаваме с извънредните обстоятелства, да търсим свои доводи, но
той беше непреклонен - трябвало едновременно да къпем децата, да ги парим, да учим, а ако
можем, и футбол да играем. Поиска ревизионната книга, за да впише констатираното
нарушение, но такава още нямахме...
- А какво имате? - попита с гняв.
- Въшки... - отговорих му също с гняв.
Чаках да се нахвърли върху ми, но той веднага смекчи тона, започна човешки разговор с
нас, заинтересува се от момчетата ни, запозна се с някои от досиетата им. Стана му интересно.
Андонов му разказа някои от последните случаи, за липсата на опит и най-вече за
невъзможността да се справим с бягствата и кражбите. Той ни гледаше с явно чувство на
педагогическо превъзходство, взе едно от досиетата пред себе си, прегледа го и разпореди:
- Наредете да извикат този!
Наредихме. Беше Лако Петров. След минута бе при нас.
Усмихнат, красив, строен, в хубавия си костюм, защото още не бе минал през
„процедурата”. Гледаше влюбено директора си и хвърляше любопитни погледи към госта.
Инспекторът му каза да се приближи по-близо до него, оня го стори с готовност и усмивка, и
започна да му говори, че от досието му личи, че е настанен при нас за кражби и то
немаловажни, че кражбата е нещо много лошо, много долно дори, че крадецът далече няма да
стигне, че... че... че.... А Лако през цялото време кимаше с глава в знак на съгласие. Накрая го
попита:
- Ти чувстваш ли колко лошо е това, което си вършил?
- Ами да! - с готовност каза Лако. - Само че това, което го пише в досието, не е истина.
Аз го казах на милиционера, дето ме разпитваше. Следвах препоръката на тате, който винаги
ми викаше: „Сине, винаги се показвай по-долен, отколкото си. Така ще изглеждаш по-добър в
очите на хората, а не по-лош.” И аз затова... А иначе нищо чуждо не съм пипнал...
Инспекторът ни погледна с изненада, после изразът му се измени и в него се четеше:
„Виждате ли как това невинно момче за нищо стои при вас!...” После се разнежи и ако Лако
бе продължил още малко своята тирада, щеше да се разплаче.
- Лако, говори истината пред другаря инспектор...
- Е истината де! И само истината... И нищо друго, освен истината. Както казват по
съдилищата. - отговори Лако.
- Браво, моето момче! Умен си ти. Само че... разреши ми да не повярвам, че нищо не си
пипнал... - продължи гостът. - Е, може да се е случвало. Какво ли не се случва...
- Да, да! В живота на човека всичко се случва... даже и при най-добрите...
- Да, разбира се, и при най-добрите!... - по държането му личеше, че той слагаше и себе
си всред най-добрите.
- Ти четеш ли книги, моето момче? - измени посоката на разговора гостът.
- Че как може да не чета. Редовно. И тук ще почна...
- А за Павлик Морозов чувал ли си?
- Май че съм чувал, но не знам софиянец ли е или от провинцията...
- Не, моето момче, той е дете-герой от Съветския съюз. Книга има написана за него.
Трябва да я прочетеш.

- Разбира се, още утре.
И гостът започна да му разказва за Павлик, който... знаете какво направил той... И гостът
завърши:
- В името на Партията той не се подвоумил да предаде чичо си и собствения си баща,
които подготвяли заговор.
- Ами... това добро ли е?
- Че как? Партията е над всичко... И сега ти трябва да ни обещаеш, че това вече не ще се
повтори. Това иска тя, нашата партия.
- Какво че няма да се повтори?
- Че никога повече няма да откраднеш...
- Ама разбира се!... - после помълча, поогледа се и рече - Мога ли да се дръпна малко
назад?
- Може, момчето ни, може. Иди до вратата!...
Лако отиде до вратата, застана мирно, вдигна глава, впери поглед в прозореца и започна:
- Аз, димитровският пионер Лако Йорданов Петров, пред лицето на стоящия срещу мене
непознат инспектор, пред директора и учителя си, обещавам, че занапред вече никога няма да
се показвам долен, а колкото се може повече горен...
- За кражбите, за кражбите... - поощри го гостът.
- ...И за кражбите... Че никога вече няма да крада, защото това е долно, мръсно, гнусно
дело и защото крадецът до никъде не може да стигне, освен до училище за
моралнозастрашени деца...
- Браво, момчето ми!
- Не съм завършил... И друго... Ако се наложи, заради нашата партия съм готов да
предам не само чичо си и баща си, но и собствената си майка... Обещах!
- Браво! Браво. Така те искам. Ти си истински юнак...
- Такъв съм, какво да правя... Сега свободен ли съм?
- Свободен си. И искрено ти благодаря...
- Няма защо, няма защо... - каза Лако и се завъртя на токовете си.
Когато излезе, инспектиращият направо се разнежи. Започна да ни разказва какъв
сърцевед е, колко много такива случаи е имал, когато с думи е постигнал такива небивали
резултати, които и него самият са смайвали. Дори си предложи услугите да извика още някой
и започна да рови в купа от досиета, когато телефонът иззвъня и някакъв женски глас обади
на директора:
- Току що едно от вашите момчета бе при нас, в пощата, в чакалнята. Една гражданка
попълвала пощенския запис, който трябвало да изпрати и оставила на масата до себе си
портмонето с парите. И това ваше момче, с карирани панталони, остригано и с ризка с къси
ръкави, много симпатично, грабнало портмонето и изскочило през вратата. И изчезна...
Беше Лако Петров... Казахме на проверяващия за резултата от неговата беседа, той
намести очилата си, после ги свали и ги обърса и накрая събра багажа си в протритата си
инспекторска чанта и се обърна към нас с думите:
- Тежка ви е работата, другари, много е тежка. Не ви завиждам... Желая ви успех... - и си
замина.
След два дни го доведе милиционер. Когато започнах да го разпитвам, той ме превари:

- Ле-е-еле, другарю-ю-ю. Да видите какъв милиционер видях! Грамаден. Истински слон.
Само единият му крак тежи над сто кила... Абе направо персон и половина... - и като ме
огледа с моите сто килограма, добави: - Море може би и от вас беше по-дебел...
Попитах го защо обеща толкова неща пред инспектора, а не ги изпълни и той изплю в
лицето ми:
- Обеща му димитровският пионер Лако Петров, а аз никога не съм бил пионер. Такива
като мене там не приемали. Значи не съм го излъгал...
Така се редяха дните един след друг и всеки носеше със себе си много разочарование и
рядко по трохичка радост. Не вървяхме към добро и не ни напускаше чувството, че лошото
тепърва предстои. И макар Гонов да вля в сърцата ни много надежда в успешния край на
делото, усещането за предстояща катастрофа нарастваше в нас...
Тя дойде още на следващия ден след пристигането на Лако.
Бяхме вече изправили грешките си с поставянето на постове по ъглите, уж водехме
някакви учебни занятия, стараехме се да бъдем колкото се може повече време всред децата,
прекарвахме в училището по 16 часа в денонощие, но успехи не виждахме и предчувствието
за нещо лошо като че ли витаеше във въздуха. Но предния ден не предвещаваше онова, което
предстоеше да се случи. Вечерта момчетата до късно играха футбол, след това бяхме известно
време при тях в спалните... Кой е предполагал, че когато дойдем сутринта, ще намерим
училището празно?... Дежурният възпитател докладва, че след като сме си заминали, при него
дошли трима - имената им не знаеше, защото бе новопостъпил, и го помолили сутринта да
остави те сами, без контрол да извършат всичко - ставането, физзарядката, оправянето на
леглата и той да се яви пред тях, когато директорът дойде на работа. Зарадвал се, мислел си за
това как и при нас започва да се ражда колективът, който тепърва чудеса ще прави... През
нощта спал непробудно, а пазачът този ден почиваше. Станал в шест, но изпълнил уговорката
да не излиза, поседял, поскучал, озадачила го тишината в коридорите и в цялото училище,
помислил, че са се успали и излязъл... Тишина... Ни ученици, ни викове... Тръгнал от спалня в
спалня. Отметнатите одеяла още излъчвали топлина и само в едно легло кротко и блажено
спял Гошо. Събудил го. Оня го гледал с блажен и сънлив поглед на издоена биволица. Ухилил
се и после попитал:
- Кво?
- Къде са?
- Кои?
- Учениците...
- Ма нема ли ги?
- Няма никой. Да не са на крос към „Бърдото”?
Гошо скочил и радостно затъркал ръце:
- На крос са... ъ... ъ.г.ъ... ама към тях си... ъ... ъ... ъ... Снощи се събраха, шушу-мушу, мен
ме изгониха... ъ... ъ... ъ, ама аз усетих... и сега... ъ... ъ... ъ... фи-и-и-у-у-у ... - и той показал
нагледно с ръка как са излетели птичките из кафеза...
Разтърчал се дежурният, и до „Бърдото” ходил, по него тичал и Гошо, но... В шест и
половина всички бяхме вече там. Пристигна и директорът, разбрахме, овесихме носове,
заключихме усти, защурахме се по двора, по стаите, не смеехме да се погледнем един друг и
да се питаме нещо... Само Гошо беше на върха на щастието си - ходеше при всеки и нагледно
показваше какво е станало... Борис Ташев се приближи до мене и някак виновно предложи:
- Да идем да ги гоним, а?

Кого ще гоним? Един ли, двама ли са? Кой ги знае къде са сега? Пък и да ги стигнем, ще
хванем един, двама, а другите? С Гошо ще станат трима...
- Ще тръгнем към гарата. Може пък натам да са поели... - продължаваше да ме увещава
Борис.
Тръгнахме. Когато пресичахме Стара река Борис извика:
- Ей ги горе на баира...
Отсреща, по стръмното към гората, бавно вървеше голяма група хора. Някой се обърна
от тях, видя ни и чухме гласа му:
- Гледайте, долу, до реката, двама гонячи... Пръскай се във верига-а-а-а!...
Те изпърво се спряха, стъписаха се, но изведнъж като че ли месеци наред са ги
тренирали, се спуснаха в две страни и бегом към гората, образуваха дълга боева редица, която
се устреми към близката гора... Тичахме и ние по баира, усещах, че килограмите ми изтикват
сърцето ми към гърлото и го запушват, но продължавах да тичам. Борис бе много по-лек,
чевръст и като че ли трениран и тичаше леко и стремежът ми да не изостана, можеше да ме
докара до инфаркт... Никога сега не бих тръгнал да гоня бегълци, виждайки безсмислието на
това действие, но тогава тичахме, тичахме, тичахме... А и те бягаха, бягаха, добраха се до
гората и изчезнаха в нея... И добре, че изчезнаха, защото, ако не бяхме спрели, едва ли сега
щяхте да четете тези редове... Седнахме, поседяхме. помълчахме, аз, защото нямах сила да
отворя уста, а той, защото аз мълчах... И когато отпочинахме, тръгнахме обратно... В
училището същото мъртвило - тишина и един психопат търка ръце и се хили... Подхвърлих, за
да разведря обстановката:
- Сега вече сме добре - няма ученици, няма и неприятности...
Но никой не се засмя. Всеки мислеше за нещо свое, известно само нему, но, сигурен съм
- общото беше - как я докарахме дотук, как всичко стана така изведнъж, къде сгрешихме?...
Андонов се бе затворил в дирекцията и добре, че Гошо не се вмъкна при него да потърка ръце
под носа му, защото може би за първи път директорът ни щеше да омърси ръцете си... Дойде
обяд и мина, в кухнята, както винаги, готвеха обяд, готвачът бай Марин дойде и ни покани да
хапнем, но никой не се запъти към столовата... Никога преди, пък и никога след това, та и
досега, в училището не е имало такава зловеща, мъртвешка, потискаща тишина, както сега.
И точно когато слънцето започна да клони към „Арабчал”, някъде отдалече проехтя
песен... „Тих бял Дунав се вълнува, весело шу-уми-и-и...” идеше отдалече към нас, пееха
добри мъжки и детски гласове. „И Радецки гордо плува” се приближаваше към нас. След
малко по улицата откъм източната страна премина с песен колона в разноцветно облекло,
нестройно строена и нестройно пееща... Бяха нашите ученици. Водеше ги Спас Парапунов.
Той маршируваше отстрани като фелдфебел, а пред дворната врата се чу неговото „Лявото
рамо напред” и групата влезе в двора... Всички бяхме вече там и гледахме неочакваното чудо.
Спас ги спря, изкомандва „Мирно!” и след това „Надясно!” и с войнишка стъпка тръгна към
директора:
- Другарю директор, тръгнахме да бягаме, ама си се връщаме... Молим да ни простите!...
Андонов гледаше изумен, не знаеше какво да стори в този момент, после изведнъж
вдигна ръка да козирува на гола глава и извика силно:
- Здравейте, момци! И ви благодаря...
Това „благодаря” стана причина момчетата да не отговорят на поздрава му както се
полага, но имаше и още една, по-значима причина - старият учител, директорът на училището
ни, плачеше... После, за да скрие обзелата го слабост, се обърна и тръгна към дирекцията.

Влезе, какво е правил там никой не разбра, излезе късно вечерта, тръгна към изхода като
пребито куче и си отиде в къщи... За да не върне повече...
На сутринта ни казаха, че спешно са го откарали в болница - в Пловдив...
Разбрали това, ние наведохме глави. Разбрали това и децата наведоха глави... Всеки се
чувстваше виновен за това, което стана, но мълчахме, гласно не изразявахме вината си...
Наново се яви при нас през пролетта, дойде да се видим и повече не се яви... До смъртта
си, пристигнала 30 години след това, винаги когато ме срещнеше, тихичко ме питаше, за да не
ни чуе никой:
- Как са момците?
И сега, когато отида на гроба му, без да ме е питал, казвам:
- Момците са добре, другарю директор...

КОЙ КАЗВА, ЧЕ САМО ПРИ РИМЛЯНИТЕ ИМАЛО ТРИУМВИРАТИ?
Сигурен съм, че през тази нощ на раздяла само в душата на Андонов е било тъжно и
смутно. Изтерзаната му само за два месеца душа издържаше на лошото, понасяше го, а когато
дойде доброто, не изтрая...
Като по предварителна уговорка на следващата сутрин всички бяхме в училището в
шест. Страхливо надникнахме в спалните с мисълта, че може да заварим пак вчерашната
картина, но момчетата спяха здрав детски и момчешки сън... Гледах ги и мислех за вчерашния
случай - как се е стигнало до бягството и след това как се е стигнало до връщането. Никой
нищо не знаеше, пък и се условихме по тези две събития да не задаваме никакви въпроси. Чак
след години, много години, когато един от тях ми беше на гости, подхванах разговор, като не
пропуснах да кажа, че за всички ни това бе най-нещастният и след това най-щастливият ден в
живота ни. И без да го питам той сам подхвана:
- Някакъв бяс ни прихвана. Вечерта, след като си заминахте. Някой рече: „Какво ли пък
ще стане, ако вземем да избягаме. Всички.”... Помня кой беше, но няма да го кажа... Просто
без умисъл го каза... И колко е от щурото предложение до още по-щурото му приемане?...
Гошо го изолирахме, щеше да ни пречи... Улав човек... Ама щом и Янко дойде, значи всеки го
е счел за истинско приключение... И нататък знаете - подлъгахме дежурния, той беше още
заек, фъснахме, после вие с другаря Ташев ни подгонихте... Сега как се върнахме. Спряхме до
една рекичка да пием вода и да починем. Ама право да ви кажа, след като ви видяхме, че сте
тръгнали да ни гоните, нещо се счупи вътре, ей тук, в душата. Поне на мене. Мислех си какво са виновни тези хора, та тичат по нас, макар и да знаят, че никого няма да хванат.
Сигурно душите ви излизаха по баира... Еле пък вие, с вашите килограми... Гледам и другите
се омърлушиха. Мълчим, мислим, а уж само почиваме. И по едно време Митето Ефремов
рече: „Знаете ли какво правят учителите нощно време в учителската стая след като ние си
легнем?”. „Пият си ичкията!” - отговори му някой. „Не, четат книга... До два, че и до три... И
сутринта в шест са пак при нас... Аз съм я чел тази книга... Малко преди да дойда.
„Педагогическа поема” се казва... Такава книга никога в живота си не съм чел... За нас, бе,
като че ли специално за нас е написана... „Как за нас, бе, кой ни познава, че и книга за нас ще
напише?...” Митето продължи: „Не е точно за нас, а за такива като нас... Леле какви айдуци,
братче, какви апаши и какви хора са станали... Не е за разправяне...” Помълча и после добави:
„Като се върнем ще искаме и на нас да ни я прочетат. Вечерно време... След храна - вместо да

се скатаваме по кьошетата, да я четем...” Пак се умълчахме. И по едно време Павел Лисицата
току изтърси: „Какво ли прави сега шефът? Сигурно и краката му вече треперят...” Никой не
се засмя... По едно време Спас стана и ни в клин, ни в ръкав изтърси: „Аз се връщам... Който
иска, да тръгне с мене...” Веднага станаха Митето, Цането, Васката... След това и всички
останали... Когато влязохме в селото решихме да се строим. И песен да пеем. По-внушително
е... То хубаво стана, ама повредихме стария човек...
Така разбрах как се е стигнало до повратната точка в биографията на нашето училище...
Та ето ни на работа, но вече без директор, без ръководство, момчетата станаха, закусиха,
чакахме директора да дойде, но той не идва, изпратихме след това леля Яна да провери у тях,
после тя се върна и започна в скоропоговорка:
- Още в четири са го закарали в Пловдив... С първия влак. Дамлосал се е... - и тя започна
да кълне и с ръце да заклеймява момчетата ни, които бяха в класните стаи. - Огън да ги
изгори, дано, та му сбосдисаха здравето, та го дамлосаха. Ми мен не ма ли пребиха за едното
нищо? - и посочи още червения белег на челото си. - То убаво, че имам ека чутурица, та са не
разцепи, иначе веке да сте ме забравили.
След час пихме вода от извора - в дома му ни разказаха, че след като се върнал започнал
да трепери, вдигнал температура, после я свалил, но започнал да говори за нещо, което никой
не го е питал и синовете му решили да го настанят в болничното заведение по-бързо.
Вечерта проведохме първия си учителски съвет без директор. Решихме - докато той се
върне да определим тричленно ръководство - административен директор да стане Петър
Спасов, партиен отговорник Борис Ташев и педагогически ръководител аз... Един вид
временен триумвират. Откъде да сме знаели, че той ще продължи цяла година?...
Разпределихме задълженията си и сутринта започнахме работа. Първото, което предложих, бе
да направим едно общо събрание с момчетата. Събрахме ги в голямата, непреградената стая,
която оставихме именно за такива цели. Насядаха педагогическите ни работници между
момчетата, само аз седнах отпреде като ръководещ... И сега, след толкова години, виждам
лицата им пред себе си като живи - сериозни, почти недетски, замислени, с отворени очи
очакващи погледи. Като че ли бяха поумнели след онова, което стана вчера и което разбраха
днес за директора си - леля Яна бе разказала всичко и момчетата знаеха всичко с найразнообразни подробности... Виждам умното лице на Митко Ефремов, който стана причина
момчетата да се завърнат след колективното си бягство; Спас и трепкащият белег на лицето
му, като че ли някой бе включил ток в него; ококорените очи на Васко, смръщеното лице на
Лальо Тонов, чиито клепачи бяха покрили очите му като щори; Сербезов, който ме гледаше,
но не ме виждаше, като че ли мястото, където седях беше празно; Алекси, леко притворил
очи, след това размърда вежди, повдигна ги и те откриха очи с цвят на майско небе... Какво ли
си мислеха всички те в този момент? Наистина ли са толкова покварени, че не могат вече да
различават доброто от злото, щяха ли да разберат онова, което ще им кажа, което ще
изповядам пред тях, защото бе дошло време не само за казване, не за прости декларации,
изисквания и заповеди, а за чисти човешки изповеди, които ще бръкнат в душите им, ще
обърнат в тях всичко наопаки и коловозът на живота им ще поеме друга посока. Сега
разбирам колко съм бил наивен да мисля, че с една изповед, с едно откровение, с едно
откриване на душата си може да се изчегърта онова, което други преди нас с години са
наслагвали като душевна ръжда, за която никой от нас, които бяхме всред децата, не знаеше
рецепта за премахването й.

Започнах с това, че всички в тази стая, момчета и възрастни, ни е събрала една съдба,
едно общо дело. И то може да бъде свършено благополучно само с взаимните усилия и на
едните, и на другите, че ние, възрастните, не сме дошли в училището нито да ги мъчим, нито
да ги бием, нито пък дори пари да печелим, а че в сърцата ни има само едно желание - да
помогнем всекиму, който е изпаднал временно, натъртих на тая дума „временно”, в
затруднение, да му посочим светлия друм на съзидателството и да го пуснем сам да върви по
него. Говорих за ония перипетии, през които заедно минахме, за онова, което мина и замина,
за обидите, които селяните хвърляха като храчки върху нас и то напълно справедливо и
съвсем не по наша, на педагозите, вина... Опитвах се да погледна и в бъдещето, но чувствах,
че не ми се отдаваше, защото за тях по-важно беше настоящето, а бъдещето бе нещо
абстрактно, което те никак, ама никак не можеха да си представят, да го видят... И изведнъж
пред себе си видях „Педагогическа поема” и от страниците и ме гледаха героите й... Тогава
още не знаех, че са я споменали при почивката в гората, затова ме учуди интересът, който
разведри лицата им и именно това ме накара да я поставя в центъра на моята искрена беседа...
Споменах за Бурун и нарочно наблегнах на думите „бандитът Бурун”, който след време става
полковник в Съветската армия и малко след войната умира от раните си; за Карабанов,
„бандитът” Карабанов, който след това става директор на училище за морално застрашени
деца; за Черниговката и за Лидия Турлецкая - първата станала възпитателка в училище като
нашето, а втората - разстреляна като съветска разузнавачка в Гестапо... Повече нищо не знаех,
бях прочел това в някакъв вестник и го казах, и то намери отзвук в сърцата на момчетата.
Само Ламбри не можа да се удържи и като че ли на себе си възкликна:
- Айде стига бе!... Бандит, па ще стане директор...
Когато завърших, въпросите заваляха един след друг - истинско ли е това, което е
написано в книгата, живи ли са нейните герои, идвал ли е някой от тях в България, можем ли
да я прочетем колективно, и още, и още... Отговарях на въпросите къде вярно, къде
уклончиво, без дори да предположа, че всичките те, живите възпитаници на Антон
Семьонович, след години ще станат мои приятели, че някои от тях ще дойдат у нас и при нас,
че много пъти ще ги посещавам, че дори след време и по Съветската телевизия ще покажат
една наша среща... Обещах им, че ще прочетем колективно книгата и след това ще я обсъдим.
Но те пожелаха веднага да я започнем. И започнахме... Когато си лягаха, часовникът на
„Бърдото” удари само веднъж. Мислех си, че е половинката между десет и единадесет, а то
било един след полунощ... Казах на колегите, че ми се ще да остана да спя в училището, при
момчетата, и други последваха примера ми, а останалите заявиха, че сега си отиват в къщи,
ще предупредят и утре вечер и те ще останат да спят в училището... А Гаджев каза като че ли
на себе си:
- Прав беше Гонов - в общия ни живот не трябва да има междучасия. И колко вярно го
каза - празните паузи ни отдалечават един от друг... И да създадем красота, движение и радост
в живота на момчетата... Голямо нещо е опитът. Макар и само от една година...
Никога няма да забравя топлотата, с която ме приеха момчетата от моя клас. Всички се
надпреварваха да ми отстъпят леглото си и аз, за да не ги обидя, казах:
- Третото легло от дясната страна...
Разговорите продължиха и в спалнята. Може би щяхме да осъмнем, ако сънят и умората
не ни надвиха... Следващата вечер реших да им разкажа нещо за бъдещия им живот, да ги
накарам малко да помечтаят. В спалнята беше тъмно, но от тишината усетих едновременно
две неща - или мечтаят, или спят.

Да създаваме движение и радост в живота на момчетата... На едно от импровизираните
събрания през следващите дни предложихме да си изградим хубава ограда, за да не ставаме
филмов екран за любопитните очи на селяните, които, когато минават покрай училището,
само към нас гледаха. За да създам настроение, допълних:
- Така ще дадем възможност на дядо Илия Клеков да не върти по разни улици, когато си
отива в къщи, защото го е страх някой от вас да не го цапардоса с нещо...
Дядо Илия беше стар, съсухрен от грижи човечец, дребничък, с лице на великденска
ябълка, а носът му се червенееше от спукани капиляри... При всяка среща той ми разправяше,
че откакто са открили училището не е минал покрай него, защото само страшни неща е чувал
за момчетата в него...
- Знае ли човек, доде се усетиш и ще ти вземат тарата... - казваше.
Предложението за оградата се прие с пълно единодушие. На сутринта домакинът доведе
двама майстори, докара вар и тухли в дърводелската работилница, в която имаше само един
банциг, Борис Ташев започна да бичи летви и работата закипя. Продължихме си и учебните
занятия, защото току-виж, че се изтърси пак някой проверяващ и този път в ревизионната
книга може да кацне едно актче... Този път проверяващ дойде от София... От
министерството... Жена... Била началник на някакъв отдел... Щом дойде, представи се и
вместо да тръгне да разглежда как сме, къде сме, какво сме направили и какво още ни
предстои, попита:
- Къде ви е стълбата за тавана?
Обяснихме, че нямаме стълба, че се качваме там из отвора, който е току пред входа на
учителската стая (където Владо пускаше тухли, но за това нищо не казахме), че когато ни се
наложи слагаме подвижна стълба, и тя нареди:
- Донесете подвижната стълба!...
Донесохме я и тя, за почуда на всички ни, заизкачва дебелата си снага по нея. Бе доста
едра, направо дебела, затова когато стигна до отвора и се напъха в него, ханшът й опря и ни
напред, ни назад. Заклещи се и край... Някои от мъжете се опитаха да се покатерят и да й
помогнат да се измъкне на тавана или да се върне в коридора, но се засрамиха от разперената
и вдигната нагоре фуста и любопитната гледка и веднага срамежливо насочиха погледите си
надолу. Но тя беше оперена жена, началник, напъна се, нещо изпращя на скъсано и се
провря... Какво е правила там никой от нас не разбра, но когато слезе и поиска ревизионната
книга, поясни:
- Мене не ме интересува какво е по двора и по стаите. Знам, че ако там сега не е
наредено, утре всичко ще е в ред... Добрата домакиня се познава по реда в кухнята, а добрият
стопанин по реда на тавана...
И започна да пише. Когато след това го прочетохме, всичко беше хвалебствено. Ясно
беше, че на тавана не е имало никакъв безпорядък. И как може да има, като няма откъде да се
качат елементите, които създават безпорядъка...
През същия ден пристигна нов ученик. Забравих името му, но помня, че веднага го
кръстиха Сирената. Още с влизането, разбрал къде е доведен от родителите си и започна да
вие също като сирената, която, при учения по гражданска отбрана, често чувахме от покрива
на народния съвет. За да може да се съгласи и да тръгне, му казали, че отива в суворовско
училище, повели го двамата родители, вече на двора той попитал едно от момчетата защо не
са облечени със суворовските си дрехи, оня му отговорил с една цветиста псувня, той се
нахвърлил върху майка си, която вероятно считаше за по-виновна, а според мене виновен

беше бащата - едно невзрачно човече, което беше по-неугледно и от дядо Илия Клеков... И
пусна сирената - зави на пресекулки, с прекъсвания като за отбой, но като видя садистичното
отношение на новия си възпитаник към собствената му майка, Пейчинов се приближи до него,
хвана го с две ръце от земята, на която, с опряно в пръстта си лице и надупен задник пищеше
той, вдигна го като спечелено на народна борба агне и го отнесе в една от класните стаи. Там
наново заби глава в пода, навири задник и пусна едно гласище, на което пък вода щеше да
носи селската сирена. Тогава Георги Димитров - черноок, красив и хитър момък от София,
отиде зад него, кимна на всички, които наблюдавахме отстрани, и започна да върти в такт с
рева и с пресекулките несъществуващата ръчка на сирена... След това взе да го гали и кротко
да му говори:
- Нищо, батковото, аз ще ти стана приятел, и суворовски дрешки ще ти дадем, ама нека
първо да ги ушият, та да видиш как тогава момите ще се трепят за тебе... - и го погали по
перчема. После се обърна към нас със съвсем друг глас: - Зелен откъснат. Има глава само за
дувар, която му служи за едно - да пази равновесие с нея... - И пак започна на него: - Спри да
плачеш и ще ти дам мойте суворовски дрехи...
Оня веднага спря, Георги се засмя, огледа ни и добави:
- Излъжи го да ти вярва... Ха... ха... ха...
И сирената отново зацепи стаята, та събра цялото училище...
Оставихме го на Георги, като му го поверихме, отпратихме родителите, които много
настояваха да го целунат преди да се разделят с него, но мина и без целувки и щом си
заминаха сирената веднага спря да цепи училището. Като че ли някакъв чарк в нея се повреди.
Или се оправи. Ясно беше, че този цирк беше само за родителите. Трябвало е да бъдат
сплашени, за да си го върнат там, откъдето го доведоха...
Само за няколко дни оградата бе готова. Извъдиха се много майстори от момчетата,
които преди да дойдат при нас са били тук-там „варджии” - тоест приготвяли са хоросан на
надница и там са понаучили нещо от зидарлъка, така че тука го поусъвършенстваха. Трябваше
само да купим мистрии и всичко щеше да бъде в ред. И момчетата, и мистриите, след това
щяха да ни послужат за много други неща... Оградата стана и вече малко неща се виждаха по
двора ни през процепите на дървените летви. Само дядо Иван още цяла година не мина
покрай училището и нищо не бе в състояние да го накара да го стори...
През това време започнахме да докарваме и дърва за зимата. Желаещите да ходят с
камионите бяха всички до един и ги изпращахме по класове. То беше радост, то бяха викове...
Пристигне камионът и по него се покатерят като маймунки десетки, за да хвърлят дървата на
земята. Беше такъв безпорядък, веднъж дори удариха един с цепеница по главата, но тя излезе
здрава - главата, не цепеницата, защото от всички се знае колко корави са главите на деца като
нашите...
Стаята столова вече бе станала тясна и се хранехме на три смени, та започна
преустройство на едно от помещенията в избата на селската прогимназия, където щеше да
бъде новата ни столова. Едновременно с това, в първия етаж на старата училищна сграда на
това училище, строена още по време на Румелийското управление, вече бе преустроена и
създадена работилница по дървообработване с всички нужни машини и инструменти.
Състоеше се от цели четири помещения и радостта на възпитаниците ни бе голяма.
Неудобството беше само разстоянието от нашето училище до столовата и работилницата ни около 500 метра. Е, какво са някакви си петстотин метра, когато ще се хранят наведнъж,
културно и ще усвояват дърводелския занаят. Но аритметиката, която е просто нещо, често

показва удивително сложни неща - закуска, обед и вечеря - три пъти дневно насам и натам три километра. И всекидневните занимания от два часа по трудово обучение, още километър,
току-виж станали 4 километра. На ден... Отгоре на всичко взехме решение през селото да се
минава в строй и с песен, защото минавахме точно през центъра на селото... Така че и на
отиване, и на връщане все се пееше. Четири километра на ден маршировка с пеене... Добре, че
с това след време не избихме пак нанякъде, но ни помогна един, колкото трагичен, толкова и
удобен за нас случай, който по-нататък ще ви разкажа...
Започнахме всяко свободно време от деня да запълваме с игри - играеше се на чилик, на
футбол, на спяща баба, на бой с колани, на пръстен. Учителите и възпитателите бяха много
изобретателни, но и учениците ни не оставаха назад. Много жестоко се удряха, когато играеха
на „бъз”, но търпяха, още по-жестоко се удряха вечер в спалните с колани по дланите с
„горещи” и „студени”, но достойнството изискваше да се търпи... Всички продължавахме да
спим в училището - едни при учениците, други натъркаляни по дюшеци по пода в учителската
стая. Но в училището. При учениците. И никой не се оплака, никой след това не поиска
компенсация. И най-важното - никой не ги бе накарал и никой не изискваше това от тях...
Просто живеехме заедно с поверените ни момчета истински живот без междучасия...
Особено интересни за момчетата бяха разказите за веселите случки през деня...
Разказваха се какви ли не истории, които почти винаги възбуждаха смях... Пристигна ново
момче от Пловдив, един от известните тамошни джебчии и тук се срещна с друг от асовете на
джебчилъка в същия град. И вместо обичайните поздрави и ръкостискания, изненада и
взаимен бой. После разбрахме причината за това - двамата практикували заедно - единият
действа, другият охранява. Новият ни възпитаник в момента бил практикуващ. Той оглеждал
качващите се в един автобус пътници, а очите му като рентген - не само виждат къде има
портмоне, ами и броят парите в него. Спрял се на един издут заден джоб и той след него, а
охраната по него... И вече в автобуса ножчето за самобръсначка минало по средата на джоба
отгоре надолу и портмонето само се настанило в неговите ръце, а от тях в десния му джоб...
Спирка. Заблъскал се да слиза, другият зад него. Слезли. Автобусът продължил. Тогава
първият бръкнал в джоба, за да покаже спечеленото, но в джоба му нямало нищо. Тюхкане,
охкане, поглед към охраната, леко гузен поглед...
- Сигурно си го изпуснал на пода...
- Чакай да те проверя, може да съм го сложил случайно в твоя джоб...
И оня побягнал... И първата им среща след този случай бе именно при нас... Доведоха ги
при мене. Първият разказа случая и завърши:
- От мене ще краде!... Чакай бе, батинка, де се е чуло и видяло апаш от апаш да краде?...
И той уж охрана... Мисля, че имам човек зад себе си, а то джебчия... Гъсеница... От какавида.
Смачкай я и я отмини... Толкоз!
- Не е вярно! Не съм крал... Той менти...
- А защо избяга бе, копеле? Аз се разглобих от вълнение да не ме хванат, а той
наготово... Ще те разбия на парчета за нула време... Обещавам ти - довечера ще спиш във
формалин...
- Глей сега какво нещо... Ами побягнах, щото ме беше страх да не ни гепят... Представи
си, че оня слезе на следващата спирка!...
- Кво се оправдаваш бе, катър... Нищо... Нищо... Сега ще те оставя, ама ти обещавам
един такъв мариз, че ще ти сменя циферблата... Щото по-кофти момент от тоя не съм имал в
живота си...

- Другарю, ако не го предупредите да не ме бие, липсал съм...
Поговорих с тях, уж се разбрахме и макар дълго след това да очаквах да видя пред себе
си една разкървавена муцунка, не стана. Бяха се разбрали по дипломатически път...
Но най-много се смеехме, когато момчетата разправяха за онова, което е ставало през
деня по време на час.
Въведохме дневниците на класовете и там се вписваха разни сведения - кога си роден,
къде си роден, какво работят баща ти и майка ти и какво ли не още. Когато записвали Гошето
Бояджиев и го попитали кога е роден, той отговорил:
- В сряда вечерта... Мама ми каза...
А когато дошъл ред на Кръстьо малкия, той заявил, че баща му е овчар. И така записали.
Но след седмица се затичал след класния си:
- Другарю, получих писмо. Татко си е сменил професията. Да запишете.
- Какъв сме го записали?
- Овчар.
- А сега какъв е станал?
- Сега е вече говедар...
Преподавах им руски език. И исках в началото на часа да ми рапортуват на руски. Игнат
веднъж рапортува:
- Таварищ учител, клас гатов к работе. Атсуствующих йок... - после се поправи: - Чакай,
чакай, има един. Дамян Гардански.
- По какви причини?
- По лежителни. Болен.
За Илко, тантуресто циганче, учението беше страшно мъчително и особено го мъчеше
историята. Попитал го учителят:
- Кажи, Илко, на какво учили старите гърци?
- Ами, учили ги, кога ги трепеа да не умирая...
- Ами младите гърци? - пошегувал се учителят.
- За тях още не сме учили. Тепърва...
- А какви са били условията за живот в старата Атина?
- Тъжни...
Но именно той каза нещо, което след време си спомнихме, изпълнихме го и то помогна
много в работата ни. Веднъж, със страшно измъчен вид и с много молба в очите си, попита:
- Другарю, може ли аз... вместо да се мъчим да учим... да ме пращате... когато другите
учат, да копаем „Бърдото”. Целото че го прекопам. И даже че го залесим...
Тогава не изпълнихме желанието му, но след две години наистина го свършихме и
„Бърдото” стана наш хълм...
Но един ден Илко се преобрази. След час по физическо възпитание, тръгна с особена
походка. През часа на всички бяха поставили оценки. Един го попита:
- Колко хвана?
- Едро, братче... - и посочи четирите си пръста.
Беше дребничък, но повратлив и като почнеше да играе футбол, трудно му се отнемаше
топката. Веднъж го закачих:
- Илко, ти от „Левски” ли си?
- Не. От Върба, Пернишко... - отговори чинно.

Разказваха ги тези случаи учениците, разказваха ги и учителите, учениците се смееха
искрено, а ние, дори и да не ни беше винаги до смях, се стараехме да им импонираме, за да е
животът им, пък и не само техният, по-весел...
През това време Спасов и Ташев също изготвиха свои лични планове и вършеха
определената им в „триумвирата” работа... Петър всеки ден намираше време да влезе във
всяко помещение, да се въвре във всяко кътче, да надникне дори във всяко гардеробче и
всичко най-акуратно записваше, а записаното поставяше на най-различни места в училището.
Понякога написаното бе толкова много, че наредените един до друг и един под друг,
листовете приличаха на закачен да съхне чаршаф. Понякога някои от колегите му
подхвърляха дори обидни закачки, като го питаха например „кога точно ще закачи чаршафа”,
но той отговаряше кротко и без обида:
- Още един лист остава, трийсет и вторият, и го закачвам...
И наистина след това листовете бяха точно 32, наредени чинно.
Дните тичаха един след друг, ние спяхме в училището, забравили семействата си,
момчетата по достойнство оценяваха това и работата вървеше нормално. Впрочем оценяваха
го само големите, но нали те бяха в основата на всичко, добро или лошо, което ставаше в
училището, затова тяхното поведение се предаваше на по-малките... И именно в този период
на добро, след като бяхме вече прочели „Педагогическа поема” и болшинството от учениците
получиха нови прозвища, взети от книгата, Алекси, който за всички беше вече Бурун заради
едрия си ръст и дебелия си глас, веднъж, в спалнята преди лягане току предложи:
- Защо и ние да не си изберем един командирски съвет.
Точно това и чакахме - самите възпитаници да дадат предложение за това. И на
следващата вечер, когато обсъждахме прочетените вече глави, казах:
- Алекси имаше някакво предложение... Ако искате можем да го обсъдим...
- Какво предложение? - изненада се Алекси.
- Ами снощи, в спалнята, дето спомена...
- Аха... - прекъсна ме... - Точно така. Аз, другари, предлагам сега, на това събрание да
решим не едно, а две неща: първо - да си изберем и ние командирски съвет, и второ - да
сложим име на училището...
Второто предложение изненада всички ни.
- Та... първо предлагам да изберем командирски съвет...
Дадохме дума на момчетата и те решиха засега в този съвет да има само трима души:
Алекси, Васката и Кръстьо Стойков... Алекси се опита да си даде отвод, един вид неприятно
му е, че го предлагат, защото той сам е дал това предложение, но като поставихме въпроса на
гласуване предложението се прие само с един глас против - Малкият Кръстьо. Попитаха го
защо е против и той отговори:
- Значи големият може, малкият не може. Пък и няма нито един от нас, ситните...
Предложиха и него и той стана четвъртият член на първия ни командирски съвет. За
председател избраха Алекси и той пред всички заяви:
- Щом ме избирате, ще слушате. Иначе дупе да ви е яко. Ще я караме и ние като
учителите - разпределяме си работата...
Само след два дни предложиха в съвета да влязат нови членове, вероятно след
проведени разговори „в кулоарите”. И те бяха Лальо, Ламбри, Сербеза и Цането. Не мина и
седмица и Сербезов се наложи като най-добър и най-властен и стана председател на съвета.
После пред другарите си беше заявил:

- Стана като при Оборище - Бенковски измести Волов...
Но добродушният Алекси никак не се обиди, продължаваше да върши съвестно
задълженията си на командир. И сега, вече петдесетгодишен си е такъв - мълчалив, предан,
работлив, с вечна, малко извинителна усмивка. И честен. Пределно честен. Дори се учудвах
откъде бяха изсмукали „фактите”, написани в характеристиката му, заради които бе настанен
при нас и за които и сега ми е неприятно да си спомням.
Второто, което предложи Алекси и бе толкова неочаквано за всички ни, ни затрудни.
Щеше ни се да го отложим за следващо събрание, защото може би трябваше да се иска
разрешение или пък други трябваше да решат този въпрос, но изведнъж сам, без да питам
никой, реших - сега да бъде! И казах:
- Предлагайте! Какво да бъде името на училището ни...? Вдигнаха се много ръце. Пръв
стана Васката:
- „Максим Горки”...
- Други предложения? - попитах.
Стана Петър Капинчев:
- Аз съм съгласен да бъде „Максим Горки”.
- Това предложение вече е дадено. Има ли друго?
- И аз искам да е „Максим Горки”, защото много ми харесва онова, дето го четем сега от
оная книга... - предложи и малкият Петърчо.
Поставих въпроса на гласуване. Всички единодушно - и ученици, и учители, вдигнаха
ръка. И така, без разрешения, без укази, заповеди или постановления, поставихме име на
училището. И тъй като на сутринта трябваше да изпратим човек в Пловдив да поръча бланка
и печат, пак попитах:
А преди името какво да пишем?
- Как какво? Както си се казва училището... - каза Павел Лесичев.
- Какво, да пишем училище за морално застрашени деца, така ли? Без мене. Ти ако си
застрашен морално, аз не съм - скочи веднага Васката. - Утре ще изляза оттук и на документа
ми ще пише - застрашен морално! Ти знаеш ли какво значи морално застрашен, бе? - насочи
той злобния си поглед към Павел и от гласа му като че ли по пода се търкулнаха парчета лед.
- Пука ми на мене какво ще пише. Важно е не какво пише, а какво си! - и Павел държеше
на своето.
- Ако писаното не важеше, сега нямаше да си тук... - не оставаше по-назад и Васил...
Решихме всяко предложение да се гласува. „Морално застрашени деца” получи седем
гласа. Това бяха най-малките, които просто трябваше да гласуват за нещо, и Павел. „Пансион
за сираци” искаха 18, като се знае, че първите, малките, пак гласуваха, защото почти всички
бяха полусираци. Един предложи да се пише „малолетен затвор”, както си е, но само той
гласува за предложението си и освен това му направиха забележка, че затворът не може да
бъде малолетен и пълнолетен, а за малолетни. Имаше предложение и за „поправ-дом” и за
него гласуваха 21, вероятно с малките, които пак гласуваха...
И така, докато стана Димитър Ефремов:
- Живеем ли тук? Живеем... Спим ли тук? Спим... Дом ли е за нас нашето училище? Дом
е... Учим ли в него? Учим... Тогава? Какво има да се чудим - да го наречем „дом-училище” и
толкоз.
Този път не само малките наново гласуваха - всички бяха съгласни с предложението на
Митето, както на галено го наричаха всички, защото той беше и един от малкото, който си

нямаше прякор. Особено ни зарадва това, че за първи път един ученик наричаше училището
ни „нашето” и ни галеше мисълта, че те полека лека започват да чувстват училището като
свое. Тогава още не подозирахме, че за сирака Димитър училището наистина е негово и за
него то наистина бе дом, защото той нямаше такъв...
Радваше ни и още нещо - че между момчетата се раждаше приятелство,
доброжелателство един към друг, пък ако щете, и известно братство. За какво например
говореше фактът, че Игнат, който все още бе куц след бягството си до Северна България, бе
носен от другарите си по ред и дори списък бяха направили за този ред, за да не пропуснат
някога и да го оставят гладен. Носеха го в клас, носеха го в столовата, като, както вече знаете,
минаваха през центъра. Любопитна картинка - отпред пеещи деца, отстрани командир и отзад
един с още един на гърба си. Да беше веднъж, да бяха два пъти никому нямаше да направи
впечатление, а то три пъти дневно и то всеки ден... Постепенно всички, които при нашето
преминаване бяха от двете страни на улицата, вече не гледаха маршируващите, а сакатият и
носача му... И един ден ми докладваха:
- Трябва да направим нещо с Игнат. Вчера чух един селянин да казва на друг: много ги
бият даскалите, пък и ги насъскват да се бият един друг. Виж как се укротиха. А тоя са го
осакатили...
Някой предложи да му донасяме храната в училището, но две момчета възнегодуваха:
- По никакъв начин! Така ще се роят на десет. И на мене ми е по кеф ей тук да си ям, а
не да марширувам като откачен три, че и четири пъти на ден. Какво ще се лъжем - по съм
съгласен да не ям, но да не марширувам... - бе категоричен Кръстьо Стойков.
Те сами си измислиха решение - направиха количка, отпреде й слагаха казана за
помията, която докарваха за прасето, закупено предвидливо от домакина, а зад казана сядаше
Игнат. Обясниха, че това съвместителство казан–Игнат било нужно, защото иначе щели всеки
ден да се умножават кандидатите да ги возят с количка. А на всички Игнат разправяше, че
когато те избягат, щял да им го върне тъпкано - ще ги слага да сядат вътре в казана... Но те му
отговаряха:
- Само че ние няма да бягаме пеш, ами с влак. И само в краен случай с камион на
автостоп.
Игнат не знаеше още какво е това „автостоп” и продължи да се заканва:
- Ще видим!... Има време... Ще доживеем до Видовден... За да не разберат селяните
номера с количката, всеки ден на игнатовата глава цъфваше нова шапка, една от друга поразнообразни, за да мислят, че момчетата зад казана са все различни, но това не беше нужно,
защото зяпачите отстрани винаги се сменяха...
Междувременно домакинът, разтревожен, че идва краят на бюджетната година и парите
от даден параграф могат да останат неизползвани, бе решил да направи канализация на
клозетите, осигурил бе големи тръби и един ден докара двама работници. Те бяха много
интересни и станаха притегателен център за децата - единият бе висок и черен селянин,
дошъл някъде от Егейска Македония и се заселил в селото, но му липсваше едната ръка до
китката. Сам бе измайсторил един голям часовник и го бе поставил на къщата си, по който и
сега много хора сверяват часовниците си. Чули за това, той веднага стана прицелна точка за
всички - не само малките, но и големите, всичко знаещите... Вторият бе глухоням, циганин,
тантурест, черен, с хитри очички, които говореха наместо устата му. Та тези двама майстори
започнаха да копаят леглото на тръбите. Всички момчета се събраха да гледат. Особено им
беше интересно как копае оня, с едната ръка - вдигне копача с дясната, здравата ръка, замахне

и усили замаха с останалото над китката на лявата ръка. После сложи лявата отдолу, под
дръжката, повдигне и наново замахне по описаната вече технология. Малките дори се
навираха в него, за да видят всичко по-добре, а той бащински ги молеше:
- Недейте така, милички, пречите ми...
Видях това и извиках Сербезов при себе си.
- Видя ли, че там копаят?
- Че кой не е видял? - учуди се той.
- Хареса ли ти?
- Че какво има за харесване - гледат си работата хората...
- А нещо за нехаресване имаше ли?
- Аха... Сетих се накъде биете... Е, да! Болно е на човек да гледа оня, сакатия чичко. Но
той наистина добре копае. Свикнал е.
- И вие наистина добре гледате... Нали? - помълчах... Болно ми е да гледам как той,
сакатият човек копае, а вие, здравите и с две ръце, го гледате... И болно, и срамно...
- Ами сигнализирайте, де! Може ли човек за всичко да се сети... - и тръгна към
купчината свои другари.
Още отдалече се развика:
- Какво сте зяпнали бе, пръчове! Я се вижте какви сте дангалаци, а сте оставили бащите
ви да работят. Чии лайна ще минават по тия тръби? Вашите, нали? Я вземайте веднага
кирките!...
Но кирките бяха само три и той ги даде на първите трима желаещи, на други трима даде
лопатите, извади лист и записа кои са следващите... Един-двама се опитаха незабелязано да се
измъкнат, но Сербезов се накокошини:
- Къде, къде тръгна бе, земляк? Записвам те за следващата група. Ходиш ли по нужда?
Ходиш! Но сега нуждата е друга - да се копае, няма ала-бала...
И един след друг те правеха обратната чупка и наново заемаха местата си в групата.
Само един тихо просъска:
- Сега ще ни скъсат гайтаня от работа...
Не се скъса никакъв гайтан. До вечерта изкопът бе готов чак до реката, а на следващата
утрин полагахме тръбите - едни от момчетата ги носеха и ги поставяха досами майсторите,
подаваха пясък, плочици за оформяне на леглото и до вечерта „обектът бе открит за
ползване”... Вечерта разказаха, че честта пръв да открие обекта се паднала на малкия Кръстьо.
Сложили лента на вратата, Наско Глигана я прерязал, Кръстьо влязъл, разкопчал панталоните
и Владо Мирчев дал знак, че действието е започнало. Всички завикали „ура”, трябвало да
спрат, когато и оня спре, но оня продължил много, гласовете им прегракнали и спрели. И
тогава се чул гласът на Кольо Пирата:
- Тоя е като камила. Пикае по един час. Почне ли, басейн прави... - и нито веднъж не
заекнал.
Така тържествено, без наше присъствие, бе открит първият, построен с активна наша
помощ, обект в училището... Може би затова нататък с Кръстьова помощ всичко вървеше като
„по вода” при строителството през следващите десетилетия - десетки обекти, между които
нова учебна сграда, общежитие, на което следващите възпитаници ще поставят три звезди,
просторен клуб и още по-просторни работилници, машинни отделения, столови, кухни,
свинарници и какво ли не още...

На следващия ден след откриването на първия ни обект решихме като награда да
изведем учениците на излет в планината на осем километра от училището. Вървяхме по
асфалтиран междуселски път, по който навремени минаваха камиони и още по-рядко леки
коли (тогава те още бяха рядкост). Така че бяхме блокирали цялото шосе и не ние се
съобразявахме с превозните средства, а те с нас... Около мене се въртяха по-малките, стараеха
се да бъдат по-близо до мене, да ме хванат за ръка, да нагласят главиците си така, че да ги
погаля. И аз се стараех да го правя. Само който е имал работа с изоставени деца, каквито
фактически бяха нашите, деца, не изпитали бащина или майчина милувка, само той знае как
настойчиво те търсят близост с човек, когото са почувствали близък, как се разнежват те,
когато ръката им е в твоята ръка или когато грубата ти мъжка длан е покрила малката му
главица... Вечер, в спалните, малките винаги се надпреварваха кой по-бързо да заеме място до
мене, да се опре о мене, да ме хване свойски под ръка... Така и сега, когато вървяхме към
обекта на нашето посещение... И изведнъж едно от малките каза:
- Другарю, да ви кажа нещо за другаря Ташев....
Той беше друг Ташев, не Борис, а Иван, назначен наскоро за възпитател...
- Нали се сетихте, оня с очилата... Ми той много говори, бе! Устата му е като латерна.
Като почне вечерна проверка, оставиш ли го, сутринта ще спре. Как не му се изприщва езикът
и как не го заболява ченето, не знам... Добре, че големите му викат: „Хайде, че ни се приспа!”,
та спира. А те нарочно, заради нас, защото на нас ни се приспива... Малки нали сме...
По-късно присъствах на една вечерна проверка, проведена от същия възпитател. И видях
колко право бе момчето - Ташев бе извадил някакъв тефтер и четеше по него всичко, което
трябваше да свършат учениците от момента до предаването на дежурството на следващата
вечер. Имаше и нужни неща, които трябваше да се кажат, но той всяка вечер повтарял едно и
също нещо:
- Пето - измиваш си краката...
- Шесто - избърсваш ги внимателно...
- Трийсет и пето - спи се само с нощница...
- С пижама - поправят го от строя.
- ...и по никакъв начин с дневни дрехи... - невъзмутимо продължаваше той.
Но сега вървяхме на екскурзия, бяха се оформили групички, скупчени все около
учителите и всеки си намираше някакво занимание, подхващаше разговор или просто гледаше
влюбено своя учител. Само Никола Павлов, който заради големия си задник получи
прозвището Гъската, и Асен Асенов, който бе наречен Сламката, защото бе същинска ръжена
сламка, се гонеха напреки на шосето и аз току им подвиквах да не пресичат, за да не ги блъсне
някое минаващо возило. Те се дразнеха един друг, всеки се стараеше да бъде по-оригинален
от другия и на много от момчетата им бе интересно да ги наблюдават.
- Коленце, хайде, миличко, да тръгнеш пред мен да видим как си клатиш трътката! Хи... хи... хи... - подвикваше Асен, тръгнал през вече хладния есенен ден само по едни гащета,
като съблякъл всичко останало и го напъхал в раницата, която беше дал на Кольо.
- Слушай, ще те ударя и ще те счупя на две, тъй да знаеш... после се обръщаше към мене
или към някой друг, който е по-близо до него: - Другарю, предупредете Сламката да не се
кодоши с мене, че ще го потроша... - после пак към него - Внимавай в картинката, щото...
щото аз барем имам поне трътка, а ти си плосък като дъска.

Савчо беше голям, бе пристигнал от окръжен град, но винаги дружеше не с връстниците
си, а с по-малките, затова и сега беше до мене. Той използва едно малко затишие и се обърна
към мене:
- Леле-е-е, ако сега отнякъде ме видят пичовете от нашия град и ще си рекат - а бе, къде
е тръгнал Савката с тия клепари?... Жив резил...
Него най-често го задяваше Васката и сега, пред очите на всички, пак реши да го
подиграе. Приближи се до него, хвана едно от копчетата на якето му, което висеше само на
два конеца и му рече:
- Чие е това копче?
- Мое...
- Ами щом е твое, вземи си го! - и Васката го откъсна и му го подаде, после започна да
цвили като жребна кобила, затича се и премина на грухтене.
Но Савчо, без да е сигурен, че Васката ще го чуе, подхвърли към него, но с цел аз да го
чуя, а не той:
- Едно време с тоя пиниз баба ми е громила византийците...
В това време Асен се смееше на нещо от сърце и превиваше тънката си снага, а Кольо го
задяваше:
- Кой те дуе, та се клатиш?
...Една вечер, тъкмо мразът започваше вече да щипе, пристигнаха нови трима софиянци. Те си дойдоха с прякорите и колкото и да се опитвахме да накараме учениците да
ги наричат с истинските им имена, не успяхме, затова, простете ми, но и аз засега ще ги
наричам така - Британския лъв, Чърчил и Доктора. Кой им бе сложил тия имена не знам, но
беше талантлив кръстник и вероятно беше един и същ, защото и тримата живееха в един
квартал, а по думите им живеели в една махала в София. Британския лъв си беше истински
британски лъв - мощна глава с щръкнало русокестеняво главонасаждение, дебел врат и кече
до раменете, широки рамене и тънък, като на стриптизьорка кръст и глас, един глас вади - не
глас, а гласище. По-късно, като го пуснеше на „Бърдото” и ако отнякъде се зададеше
Боримечката, поклон щеше да му направи... Чърчил си беше истински Чърчил. Само в
главата, по-точно в лицето. Или Чърчилово копие от детските години, защото все още
дребното телце на детето щеше да се нанесе няколко пъти в маститата фигура на големия
държавник... А Доктора бе едно красиво, чисто, облечено по последна мода и изискано в
маниери същество, което като че ли бе фотомодел в някое списание и бе изпратено при нас, за
да демонстрира пред момчетата как трябва да се обличат и да се държат в обществото...
Лъвът веднага започна със сексуалното възпитание на момчетата като човек „патил и
препатил в тоя занаят...” Имах възможност веднъж да чуя един от неговите разкази на тая
тема, но дори и да бях го записал тогава, пак щях да се затрудня в предаването му, защото
освен в думите, той бе майстор и на позата, и на жестовете, и на мимиката. Бе нещо като:
- Аз, у София, мадамите ги имах на депо. Па и страшен мангиз вадех... Кацна ли у
заведението и те хоп, кацнат като пеперудки при мен на масата... Готини колкото си искаш. С
две думи само свирни и заварката готова. Слагат се за пари и нищо повече. Аз обаче първо ги
проверявам дали са от моята кръвна група. Съвпада ли, бам у квартирата. И интеграцията
готова. Ама един път, на едно джамбуре, стана една, не ти е работа. Мариз... Те трима, аз
самичък. Взех им тарата за нула време... Ама ме окитайчиха и сега бам... при вас, у затворо...
- Само че ние не сме в затвор... - опълчи му се някой.
- На мене ми се види затвор, а на тебе ако ти се чини, че е почивна станция, евала ти!...

...След като имахме вече общо събрание и командирски съвет, обратно на онова, което
пишеше в специалната педагогика, с която колективно или индивидуално се занимавахме,
решихме да създадем и класни ръководства. Мина лесно, даже интересно за момчетата, във
всеки клас за командир избраха най-силния физически, а не най-начетения и найавторитетния, но ние и на това бяхме доволни. Само при трети клас се получи разнобой.
Момчетата от този клас бяха оставали по няколко години и бяха нахакани и със
самочувствието на парвенюта. Когато класният им ръководител им дал думата да предложат
командир на класа, те един след друг предлагали себе си. Обяснено им било, че трябва да
предложат най-авторитетния и най-добрия, но има ли по-авторитетен и по-добър от самия
мене? И продължили всеки да предлага себе си. При гласуването се вдигала само една ръка, а
всички останали се въздържали. Събранието продължило повече от час и спора го решил
Гошето Бояджиев, който накрая станал и казал:
- Я реших да гласувам за Крушовенето. Оти и неговия баща е говедар като моя...
И така, с два гласа, спечелили избора. За останалите длъжности нямало кандидати и то в
никой клас, защото едно е да си командир, а друго хигиенист - да проверяваш вмирисаните
крака на другарите си преди всяко лягане...
Когато падна първият сняг, а при нас той пада рано, като че ли само това чакали, много
от момчетата се свалиха полуголи, само по плувки и веднага се затичаха към вира, току до
моста, до който бяхме засадили единствената оцеляла по-късно плачуща върба. Вирът беше
дълбок, но в него не бе възможно никой да се удави и ние разрешавахме къпането да става в
топлите дни, но сега с ужас видяхме, че пак тръгнаха към вира, като газеха топящия се все
още тънък пласт сняг с босите си крака. Опитахме се да ги спрем, но те със смях преминаха
покрай нас, излязоха на улицата и един след друг се нахвърлиха в ледено студената вода.
Тутакси около моста се събраха хора и започнаха да цъкат с език, бабички се кръстеха, а
дядовци си спомняха стари войнишки подвизи: „И ние едно време на Булаир...”. А една баба
говореше високо на друга, вероятно глуха:
- Се веке на Юрдановден нема кой друг да фане кръстът, саде те и секогаш...
Всичко мина благополучно, никой не се разболя и на следващия ден вече не се
опитвахме да ги спрем. Когато мина покрай мен, Савчо хвърли в лицето ми:
- Циганско дете от искри се не бои...
Може би това къпане изигра и положителна роля за малкия брой настинки през зимата по-късната проверка установи, че нито един от къпалите се не се разболя от настинка през
цялата зима.
Това, че нощувахме по шест дни от седмицата в училището, ни даваше възможност да
провеждаме и пълноценни вечерни занимания. Тогава, а и след това, се убедих неведнъж, че
едно от най-важните неща за едно общежитие е правилната организация на вечерните
занимания. Те трябва да са интересни, разнообразни, близки до децата, да бъдат винаги
предварително добре подготвени и с искрен тон проведени. Нищо повече не мразят децата от
притворството у учителя и нищо повече не обичат от искреността у тях, от умението да
разговарят с тях като равен с равен и да действат с тях като равен с равен, да виждат и гневът,
и радостта в очите им, да усещат, че си предал и на тях онова, което е в теб... След години,
когато виждах как някои наши „педагогически работници” провеждаха определените им
вечерни занимания „на крак”, гледах и лицата на момчетата и виждах как те се радваха, че той
по-бързо ще свърши и ще се махне от тях, защото прекрасно чувстваха, че той е дошъл не да
направи живота им по-добър, по-сносен, по-интересен, а да отбие едно от своите служебни

задължения. Такива учители винаги са били омразни на децата, без авторитет, което
довеждаше до разпри между тях и момчетата ни и като директор се стараех да се
освобождавам от тях... Добре, че повечето сами усещаха, че мястото им не е при нас и ме
отърваваха от неудобството да ги карам да си подават оставката или да ги освобождавам по
непригодност. Много по-голяма е ползата да не се провеждат никакви вечерни занимания в
училището интернат, отколкото учениците да присъстват на недоносчета... През този месец
ние поставихме началото на нашата си методика на вечерните занимания, която
усъвършенствахме постоянно и която винаги е била ценен помощник във възпитателната ни
работа. Случва се те да бъдат и импровизирани - планувал си едно, а се е получило друго,
просто ситуацията се е променила или децата са поискали друго, но именно тогава са нужни
върховни усилия и голямо майсторство, за да излезеш с чест от създалото се положение.
Помня веднъж ме впечатли разказът на един полски учител, лекар и педагог, но преди всичко
човек - Януш Корчак, предаден ми от мой гост - преподавател в Краковския университет и
реших на едно вечерно занимание да го разкажа и на момчетата. На тях им харесваха
разказите за такива необикновени хора, а неговият живот и героична смърт са наистина нещо
необикновено... И вечерта започнах:
- Тази вечер ще ви разкажа за...
Но веднага ме прекъсна малко припряният глас на Васката:
- Хайде тази вечер да не ни разказвате, а да разговаряме...
- Например за какво да разговаряме? - с изненада попитах.
- Ами... например, например за боя... За боя като... като бой.
Разбрах, че се насаждам лошо, че сега ще ми сервират случай, как някой педагогически
работник е дал свобода на юмруците си, как ще трябва или да бъда откровен до край, като
така ще навредя неминуемо на цялостната ни възпитателна работа, или пък ще трябва да
говоря с неистини или най-малкото с полуистини.
- Добре. Слушам ви...
- Мене например ме интересува правилно ли е, като направя нещо нередно, да изям и
един даяк? - попита Васката.
- „Даяк” бой ли значи?
- Бой, само че по-як...
- Разкажи направо случая, та да имаме основа, на която да стъпим...
- Добре. Когато бях на село, един ден сложих едно габарче на стола на учителката. Тя
влезе, поздрави ни, седна и изпищя. Каза на директора и той ме разби на съставните ми части
за нула време... Прав ли беше?
Търсех в ума си оправдание за постъпката на директора.
Сигурно е имало и нещо друго?
- Не. Само бой до... - не каза до какво.
- Имам предвид не е ли имало още нещо от твоя страна?
- Е, само дето като тръгна тя към стола, аз на глас й броих стъпките - едно, две, три готово. И тя изпищя...
- Друго?
- Друго... Ами... всички знаеха за габърчето, но мълчаха, защото ги заплаших, че ай
кажат, ай... И те мълчаха...
- А преди това?

- То онова, преди това, си беше отделна работа. Аз сега ви питам прав ли беше да ми
тегли такъв мариз...
Започнах да търся доводи за оправдание, в отделни моменти чувствах, че съм прав, в
други се улавях в неискреност, но се радвах, че не ми поставят случай от нашия живот. Тогава
поставих пред тях да разгледат оня случай, когато Макаренко замахва и удря възпитаника си
Задоров. Едни го оправдаваха, други обвиняваха. И изведнъж скочи Максимка - черно като
негърче момче от тракийските села:
- Аз по-харесвам да ме бият, отколкото да ме увесват над бунара... - и той разказа, как
баща му след всяко нарушение го връзвал и го оставял да виси над дворния кладенец по цяла
нощ... - И сега тука ми е шуто - ни бунар, ни бой. Море вземете някой ден да си ме набиете, че
чак ми е зажадняла душата за един пердах. Иначе, ако избягам, ще знаете за какво е и не ми
търсете сметка...
Митко Ефремов бе много въздържан. Накрая той фактически завърши разговора:
- Аз бой не съм ял. Нямам баща, затова... Майка имах, но тя винаги беше болна... Така че
все едно никой си нямах. По щеше да ми е добре да ги имам и двамата, па нека ме бият, ама
да ги имам... А сега тук какво - ако искате бийте се, ако сме заслужили нека и нас ни бият. Но
предупреждавам - удари ли някой от вас, момчетата, някое сираче, наистина ще му оставя
само пикнята на пода.
За нас беше добре дошло, че някои от възпитаниците, в случая сираците, имат такъв
защитник като Митето, но по-късно се получи конфузия - един от служителите замахнал и
ударил едно от момчетата, то било под попечителството на Митко и той заявил пред всички:
- Тоя скоро ще пусне фира...
И една нощ, малко преди полунощ, оня се връщал полупиян вкъщи и в едно кьоше
някой така го бе разхвърлял, че синините по лицето му личаха цял месец... Не се оплака, ние
се досещахме каква е работата, но решихме да си мълчим при липсата на жалба... Темата за
боя щяхме да дискутираме още много пъти, много випуски щяха да се сменят, едни щяха да
си заминават, а други да идват, случаи на бой между възпитаниците щеше да има и не един, и
не десет, няма да са и единичните случаи възрастен да посегне на възпитаник. Мене също
няма да ме отмине тая зла участ, но винаги съм считал, че каквото и да стане, възрастният
никога не бива да използва правото на по-възрастен, по-силен и имащ власт да налага волята
си над детето, което не му се е подчинило за каквото и да било. В дългата си практика се
уверих - щом усетиш, че търпението те е на-пуснало или въобще липсва, напускай професията
си или въобще не я захващай. Лошото е, че аз имах случаи да посегна дори, когато момчето
срещу ми нямаше никаква вина, често научавах това веднага, друг път след четвърт столетие но не напуснах, защото отчитах в себе си падението, до което съм стигнал, защото намирах
сили да се извиня, защото считах, че децата имат още нужда от мен...
Казах ви вече, че веднъж отложих беседата си за Януш Корчак, но не исках да я забравя,
исках и момчетата да я знаят. И веднъж редът й дойде. Започнах тихичко, задушевно, като че
ли им разказвам приказка, да им говоря за този изключителен човек, така, както ми бе
разказано, защото тогава, в ония години за него в нашата преса не се пишеше. Син на адвокат
от еврейски произход, който рано умира, Януш поема грижата за семейството, преподава
частни уроци, за да изхранва болната си майка и сестричката си. Натрупал богат жизнен опит,
той започва да пише и книги, много от които прескачат границите на Полша, а някои достигат
и до България. Става преподавател в институт, който подготвял възпитатели за детски домове
и самият той става възпитател в един дом за сираци. Страшно било състоянието на тези

интернати, които той нарекъл „мрачни приюти”, където се възпитавало само с бой, глад,
карцер и различни изтезания. И сам решил да създаде свой дом, истински дом за сираци,
където няма да има принуда, няма да има изтезания. И го създава. Окръжил децата с обич и
доверие, въвел трудово обучение и самоуправление, самовъзпитание, съд на честта, и какво
ли не още. Децата започнали да чувстват в себе си нови сили, нещо ново се раждало в тях, те
не чувствали, че нямат родители, защото в лицето на своя директор и на останалите
възпитатели виждали истински родители...
Дотук исках децата да сравнят своя живот с живота в този дом, дано видят нещо добро и
в нас, като сравняват нас с ония там. И да предявят изисквания към нас, за да станем и ние
като истински техни родители, а самите те да се опитат да ни помогнат в това...
Нататък вече е страшно и дано никога не се прави сравнение, дано никога никъде не се
повтори...
Идва войната, а децата, двеста на брой, са еврейчета. Полша е под немски ботуш... И
един ден идва заповедта - еврейските деца да се преместят във варшавското гето. На няколко
крачки от смъртта. С тях отива и той, Януш Корчак. И макар че наоколо бил нечуван глад,
разруха, терор, епидемии, домът на Корчак продължавал да живее, децата продължавали да
имат свое сговорно семейство, свои родители и свой баща. Това ги топлело при нечувания
глад в общежитието, когато с неимоверни усилия и с просия набавяли няколко картофа, парче
сух като дърво хляб или една зелка, но всичко се разпределяло по равно, като между братя и
сестри. И точно тогава той научава, че на една съседна улица има друг дом със 700
безпризорни бебета, които с десетки умират всеки ден от студ и глад и предлага на своите
питомци да поемат грижата за тоя дом и той придобива поне получовешки облик. Така ден
след ден той живеел с децата си, предлагали му друга, по-спокойна работа и да напусне
гетото. Но той с възмущение отхвърлил предложението. Накрая разбрал, че децата ще бъдат
изпратени в газовите камери в Треблинка. И му направили и последното предложение да
отиде на нова работа. Но той и него отхвърлил с възмущение. Помнят се точно думите му:
„Как може един баща да изостави своето нещастно, безпомощно дете? Как ще живея сам след
това? Та аз нямам едно, а двеста деца?...” И започнал всяка вечер да спи при тях, всички
заедно, в едно общо помещение и да им разказва, че скоро ще заминат на село, че там има
зелени ливади, където ще си играят на воля, където ще отглеждат дребни животни край
рекичка и горичка, където ще си играят с малки агънца и зайчета и ще бъдат доволни,
доволни... А знаел добре, че една нощ или един ден, в незнаен час, ще нахълтат есесовци с
каски и ще ги подкарат към касапницата. Но те слушали своя учител, слушали своя баща и му
вярвали, защото това им го разказвал именно той, а на него те във всичко вярвали... И
заспивали спокойни... За да дойде часът, когато той тръгнал най-напред, след него или около
него, дечицата му, и най-отзад войниците с каските, които ги подкарали към газовите камери
на Треблинка, където всички заедно намерили смъртта си...
Спрях. В стаята - тишина, дори бръмченето на една самотна муха, още не скрила се за
следващата пролет, се чуваше. Знаех децата преживяват всичко, което чуха, а и аз не го
разказвах на тях така протоколно, както на вас го описвам, а им разказвах една страшна
приказка, истинска приказка, която никое човешко въображение не може да съчини, с пряката
реч, с образни картини, защото случката, фабулата я имах, оставаха само детайлите. И като
виждах пред себе си широко отворените им очи, влагах цялото си артистично майсторство, за
да ги завладея. И вероятно успях, защото чак след минута тишината наруши именно Лако
Петров:

- Другарю, много хубаво разказвате...
- Ама и вие много хубаво слушате... - реших да ги похваля аз...
Не знам защо никога след това пред бъдещите ни възпитаници не разказвах повече за
удивителния подвиг на този човек, но тогава, в ония първи дни, в тази вече зимна вечер тя
направи страшно впечатление. И години след това, когато на гости в дома ми пристигнаха
възпитаници със семействата си, с внуците си дори, често говорехме именно за тоя човек,
караха ме наново да разказвам пред децата им тая история. Но пред възпитаниците повече не
я разказах. Може би ни увлякоха тежките учебници, многоцифрените формули, почти
неразбираемите правила, които учеха децата на всичко друго, но не и на човечност,
всеотдайност и обич, които именно сега са ни най-необходими в тия години на отчуждение,
егоизъм, себичност и равнодушие... А е казано - престъпникът може да се разкае,
равнодушният - никога. За нас е казано, знаем го, но ни е по-добре или да не го знаем, или да
го забравим.
Може би ще трябва да спомена и това, че именно след тая беседа сложихме край на това
наше тотално дежурство, както тогава го наричахме. Стана Кръстьо, милият и разсъдлив
Кръстьо Стойков и каза:
- Аз давам едно предложение. Не затова, че... Просто така... Става дума, че нашите
учители вече месец спят при нас и с нас. Заради нас забравиха своите семейства и децата си.
Считам, че не е нужно това да продължава, защото... - помълча, потърси думи и продължи... Нито е война, нито... нито сме гладни... всичко си имаме... Пък и зима е вече, може би и
бягства вече няма да има, та предлагам, нека остават при нас по двама-трима вечер, а другите
да си спят при семействата. Хубаво ни е с вас, но на тях не им е добре без вас.
Не беше нужно да му благодарим. Той прочете благодарността в очите ни. Но не
можеше да надникне в сърцата ни, където непременно щеше да види, че там се ражда едно
радостно чувство и една увереност, че в училището се създава колектив...

БУРЯТА, КАТО ВСЯКА БУРЯ, ПРЕМИНАВА
Закрепиха се няколко топли късни есенни дни. Първият сняг бързо се стопи и ни
обезкуражи. А ние чакахме зимата като избавителка, защото знаехме - свие ли студът,
забумтят ли весело печките, класните стаи, спалните ще ги привличат, а не селските къщи и
магазините и недай боже родните места. Пък и започна да се говори за новата година, да се
подпитва или направо да се пита ще има ли ваканция или не, чуха се заплашвания, че те сами
ще си я осигурят и какво ли не още, но ние живеехме със смътната надежда, че всичко
занапред ще тръгне по-добре. Но в мислите на всички ни зрееше един общ въпрос - няма ли
да се повтори онова бягство баш на Нова година?
Ето че зимата ни връхлетя изведнъж. Не точно като пролетта, за една нощ, а се
настаняваше цели три дни и три нощи. Като заваля един хубав, кротък, бял планински сняг и
не спря точно три денонощия. Нито усили, нито намали. Вали спокойно, на едри парцали,
красиво и упойващо. Ние, възрастните, се стараехме само да го съзерцаваме, а момчетата като
че ли пощуряха - затъркаляха се в снега, замеряха се със снежни топки, счупиха и един
прозорец, но виновникът веднага се яви и заяви, че е готов моментално да го плати от парите
си, които всеки момент очаква със запис от родителите си и които никога не пристигнаха... На
втория ден започнаха да правят снежни човеци и беше интересно да гледаш движещи се

снежни човечета, защото самите те, засипани от неспирния сняг, бяха се превърнали в
такива... Рано сутринта на следващия ден ги накарахме да вземат лопатите и да започнат да
чистят снега по пътеките на двора и да направят път през центъра на селото до столовата и
работилниците. След още едно денонощие снегът спря, но пътеките и пътят липсваха, бяха
останали само контурите им. И пак започнахме вчерашното, само че този път без вероятност и
утре да го сторим. И така през тези три денонощия натрупа над метър планински сняг, който
после щеше да се смъква, но отгоре редовно щеше да се прибавя нов и нов, за да не падне тоя
метър до края на зимата... Ясно е, че около пътеките и пътя височината беше значително поголяма, защото там бе натрупан изхвърленият сняг. И се получи интересна картина - гледаш
по пътеките в двора вървят момчета, но виждаш или само движещи се глави, или стърчаща и
също движеща се едва набола момчешка четина след въшливата история. А по пътя
маршируваха само наредени глави - като на филм, при който в едър план виждаш само
движещи се глави, отрязани от телата...
Щом спря снеговалежът, започна студът. Вкова изведнъж, снегът замръзна и не бе годен
нито за снежни човечета, нито дори за снежни топки. Селяните разправяха, че от години не
помнят такъв сняг, паднал изведнъж, и такъв студ, довтасал изневиделица... И нашето
предвиждане се сбъдна - момчетата се навряха в класните стаи през деня и не излизаха
вечерно време от спалните. А заедно с тях и ние. И изведнъж пред всички ни изскочи
проблемът за облеклото - всички бяха дошли почти само с летни дрехи, никой нямаше балтон,
шинел или шуба, жално беше да гледаш треперещите най-малки наши възпитаници и да не им
се притечеш на помощ. И домакинът замина да търси дрехи. Бяхме доволни, че щяхме да
доставим нова радост на момчетата си... Замина Петко Цигов с широка усмивка и се върна
посърнал - не дават. Всичко било контингент за населението и ние можем да вземем само без
фактура. Иначе ни е нужен наряд, който се отпуска от министерството. И започнахме да
въртим телефони - препращаха ни от номер на номер, от началник при началник и чак когато
ръчката загря от въртене, улучихме един от Бога роден, който обеща, че още на следващия
ден ще уреди въпроса. И го направи човекът. Писмото пристигна след три дни, Петко го взе,
напълни една чанта с документи и пари, взе със себе си и печата на училището, а за директор,
ако се наложеше, щеше да подписва той, тогава ги нямаше сегашните формалности, и замина
за Пазарджик, откъдето трябваше да ги получи. Замина с усмивка и се върна като градоносен
облак...
- Виж сега какви работи... Само ни разкарват... Идиоти и бюрократи... Като не могат да
свършат работа, да не ги слагат на тия места, та да объркват хората Само гъз път да види...
Да вземе човек едно дърво, па наред... Ама са далече.
Той си се възмущаваше, ние си се учудвахме и гадаехме, и чакахме да свърши тирадата
му, за да разберем кои са тия за дървото и накрая той ни даде нарядът, отпуснат от
министерството - 400 парчета дамски пликчета, по четири на момче, също толкова, но вече
чифта, дамски чорапи, 50 чифта сутиени (предполагали са, че момичетата ни за сутиени са помалко от ония, които нямат нужда от такъв атрибут), 200 чифта жартиери, 100 чифта дамски
обувки, 400 метра басма за рокли, 200 комбинезона и още много други елементи от женския
тоалет. Отново загря ръчката на телефона, но накрая получихме най-неутешителния отговор това имаме, това даваме, до края на годината нищо повече не можете да получите, в едно от
тримесечията през следващата година ще получите каквото ви е нужно... Сега какво да
правим? Домакинът даде най-правилното за момента предложение - женско не женско, щом е
отпуснато, вземаме го, иначе ще загубим парите. Пък след Нова година ще видим, може пък

на някое женско училище да са отпуснали мъжки дрехи. Ще ги заменим... Поставихме този
въпрос и на общо събрание и всред общия смях се прие същото решение... Когато бе докарано
всичко, момчетата се струпаха да го разтоварят в склада, гледаха и се радваха, смееха се от
сърце, а когато един успя да измъкне от вързоп розов сутиен и го опъна на гърдите си, друг
веднага му подвикна:
- Много си мършав, няма с какво да го напълниш...
А друг грабна сутиена от него, размаха го над главата си и се провикна като амбулантен
търговец:
- Шапчици за близначета продава-а-ам... Две за лев, три за два лева-а-а... Насам, народее-е... Хайде, че както ви е надарила природата само близнаци ви очаква-а-ат... - и се въртеше
като ударена муха, а другите се превиваха от смях.
Само, Живко не се смееше, беше сериозен като след наводнение и когато оня със
сутиена се приближи към него, намръщено му рече:
- Стига си се подигравал с нас, бе!
- Кои сте вие? - спря оня рекламата си. - Ти да не си близнак?
- Тризнак съм... Мама е родила три... - издума сериозно той.
Веселият спектакъл, който бе започнал преди време, и сега продължаваше. И се
стараехме да не го прекъсваме или помрачаваме, стигаха ни случаите, когато те самите ги
помрачаваха. Но след три дни той се превърна в истинско шоу...
Събрахме се в голямата стая на вечерно занимание. Както винаги направихме проверка
и се оказа, че ги няма двама - Кольо и Асен - Гъската и Сламката. Изтръпнах, помислих, че и
те са поели - единият към София, другият към Дунава, затова веднага пратих хора да ги
търсят по двора или в спалните, за да предприемем след това други мерки. Озадачиха ме
тайнствените усмивки на момчетата, погледите, които си хвърляха и странното им
спокойствие, което никак не предвещаваха някаква от ония бури, които ни шибаха през
изминалите месеци. И изведнъж, в настъпилата тишина и изписаното очакване на лицата на
момчетата, вратата се отвори и Стойчо и Цането, които бях изпратил да ги търсят, влязоха и
сериозно, но с някакви тайнствени усмивчици на иначе сериозните им муцунки, докладваха:
- Намерихме ги... Ето ги!...
И в стаята влязоха двамата липсващи и взрив от смях разцепи стаята... Те бяха облечени
изцяло в женски дрехи, само без рокли. За рокли им служеха комбинезоните. Имаха си и
чорапи, и жартиери, и пликчета, само без коси, и едва набола четина. Асен беше и с женски
обувки, защото имаше малък крак, но Кольо си беше с гумените цървули... През деня отишли
в склада да помагат, помогнали що помогнали, подредили що подредили и взели каквото им
трябвало, като се разписали, че ги получават, за да ги върнат след представлението. Кольо
обърнал целият склад за обувки, но по-големи от 39 номер нямало, а за неговите крачища бяха
необходими поне 45, каквито и досега не се произвеждат за дамски крака. С тях влезе и
Георги Димитров, чието отсъствие не забелязахме, облечен като софийски франт, който,
макар и да беше от София, не беше никакъв франт или фукльо, както тогава се изразяваха.
И започнаха представлението, което предварително, вероятно и с участието на други, но
без никаква педагогическа помощ и без наше знание, учениците бяха подготвили.
Георги - /Към двете женски/ Мацета, приемате ли заявки?
Двете мълчат, гледат го с предизвикателни погледи и ровят с крака в пода, естествено
Кольо с гумения си цървул.
- Глейте Гъската какъв джазов патък вади! - извика някой.

Казаното не им направи впечатление. Продължи Георги:
Георги - Арабия, не съм по локумите. Не се бойте, имам мангизи с лопата да ги ринете...
Кольо - /хвърля един кьорфишек с „трътката” си и с влажен поглед, отправен любовно
към Георги/ - Ах, недей!...
Асен - /пуска две чупки на тънкия си кръст/ Не ми гавари на меня... Скивам те и виждам
- не си от нашата кръвна група...
Георги - /Към публиката/ Гледайте го, бе, то само кокали и торба от кожа и то фръц ми
прави... Страшен мангиз вадя, готов съм да се напсувам, ако не вярвате...
Кольо - Да прощаваш, ама ние не сме със скапан буржоазен морал...
Асен - /към Кольо/ Слушай, Гъси, аз се навивам да действам...
Георги - /Към Асен/ Леле, колко си готена-а-а! Ще те изхрускам като сусамено геврече...
/Налита да го прегърне/
Асен - Молим, молим, без агресия!...
Георги - Искаш ли да се бракосъчетаем?
Кольо - /Намесва се/ Ти знаеш ли, че и аз голем мерак вадим по тебе?
Георги - /Към публиката/ Леле-е-е, тия ме шашват. Вярват че имам мангизи, а не знаят,
че съм обран до шушка... Ама трайте, ще им взема срама и на двете...
Стаята се тресеше от смях. Ако някой сега минеше по улицата досами оградата и чуеше
какво става, щеше да си помисли, че това са ревове на стотици лъвове в зоологическа градина.
Павел се превиваше и пищеше с изтънял глас:
- Олеле-е-е, карантията ми се кине...
А Симеон Метларски, симпатично момче от Самоков, който отначало гледаше с почуда,
изведнъж се оживи, после също се засмя високо:
- Леле-е-е, тия ми обрая акъла, Разглобиха ме от смях.
А представлението продължаваше:
Георги - /Към публиката/ Сега да направим проверка. /Към Кольо/ Ти как се зовеш?
Кольо - На галено Гъси.
Георги - /Към Асен/ А ти?
Асен - Слами.
Георги - Така. Ха сега ме погледнете натурално! /Гледат го влюбено/ Любовта после,
сега гледайте с натурални очи! /Променят погледа си/ Добре. Сега най-напреде требе да ви
кажем, че аз съм опечен в занаята и на женска хубост не се консумирам... /Гледа Асен в очите/
Како Слами, имам чувството, че разликата в годините ни е таман две несъкратени петилетки.
/Асен се прави на обиден и му обръща гръб/ Тая се обиди кръвоносно... /Към Кольо/ А сега,
Гъзи, тебе да видим... Така... Чини ми се, че си стара кримка. Само едно не можем да отгатнем
- колко народ си научила да гърми...
Двете - /Обидени, хорово/ Ах, откъде се насадихме на тоя селендур...
Георги - /Към публиката/ Обидиха се... Ще стане като оня, дето на два стола, та седнал
на земята... И аз - при две мацки сух ще си остана... /Кьм двете! Хайде сега, мацета, обърнете
се! /Обръщат се/ Искате ли да направим интеграция, да идем на едно теренче, да куснем по
една тънка ичкия и там да продължим нашио разговор?
Двамата - /Престорено/ Ох, ами да! Да вървим!...
И го хванаха под ръка, обърнаха се към публиката и тръгнаха към вратата, като Георги
ходеше грациозно като английски лорд, а двете „женски” клатеха в най-голяма степен горните
задни меки части на долните си крайници, както някой бе казал за задниците въобще...

Не само учениците, и ние се смеехме от сърце и именно тогава в мен се роди идеята, че
един активен, даже много активен помощник в работата ни занапред може да бъде
художествената самодейност. Началото, което поставихме тогава, и неговото продължение в
течение на десетилетия след това, за което ще стане дума по-нататък, потвърдиха
тогавашните ми мисли... Станах и от името на всички педагогически работници благодарих на
момчетата за прекрасната вечер, същото направих и на първите ни трима актьори, след като
се върнаха при нас вече разгримирани. Тогава съобщих, че е пристигнало писмо, че през март,
следващата година, ще се състои фестивал на хоровото пеене - най-напред ще бъде в селата и
отделните градове, след това в околиите, после в областите и накрая в София. И предложих:
- През зимните месеци няма да имаме достатъчно занимания и би било добре да
организираме един хор. Мъжки. От всички, които сме тук. И напролет да се явим на сцената
на селското читалище.
Оживиха се, но само Гошо Певеца скочи и заяви:
- Готово! Аз ще стана диригент...
Смях, олелия, муцуни от Гошо, протести от него, които никой не можеше да чуе.
- Не. Диригент ще бъда аз... - заявих след като се умириха.
Поставихме предложението на гласуване. Приеха го. Първата репетиция направихме
още същата вечер с изпяването на две песни, които момчетата до момента знаеха...
Зимата продължаваше да е в пълните си права, създаваше ни мъчнотии, но и ни
улесняваше, защото бягствата изцяло прекъснаха. Къде ще тръгнат да бягат след ония
страшни разкази, чути в спалните, за вълците, които в предишни години обикаляли селото и
дори влизали в него, в крайните му къщи и отвличали със себе си овци. Стана така, че в тия
студове те наистина отново се явиха и всеки можеше да чуе воя им, ако след полунощ
излезеше навън и наостри слуха си, защото двойно по-големият сняг горе, в гората, на
високото ги бе пропъдил да търсят храна в селските покрайнини. Разбрали това, вечер, преди
лягане или нощем, когато ги напънеше по малка нужда, те излизаха на двора и напрягаха слух
дълго време, за да чуят със собствените си уши, дали онова, което се разправя, е вярно. Една
нощ и аз излязох с тях, даже тръгнахме нарочно към здравната служба, която през ония
години беше почти на края на селото, и там, заслушани в продължение на половин час, чухме
не един вълчи вой. Но все още имаше неверници. Кръстьо Крушовенето току изтърси:
- Там, в гората, се е скрил някой да ни плаши...
- Ами хайде да идем двамата да го видим и да му кажем здрасти!... - предложи Спас
Парапунов и го хвана под ръка.
- А, не, не!... Върви си сам!... - дръпна се моментално Кръстьо.
Когато се връщахме към училището, беше вече след десет часа, току пред нас прекоси
пътя едно селско овчарско куче с отрязана опашка, което, като ни видя, веднага се затича и
изчезна. Някой ме хвана за ръката и я стисна с все сила. Погледнах - Кръстьо.
- В... в... вълк... Само че з... зз... ззащо е без опашка?
- Някоя вълчица му я е откъснала и я е направила за пудриера... - отговори му Наско
Глигана и крехкият му смях огласи улицата...
Просто щастие бе, че домакинът навреме се бе усетил да набави дърва, иначе през тази
страшна зима едва ли някой би останал в училището. Щеше да избяга дори и Гошо. Стана
дума за него, та се сетих, че ни ставаше приятно, че той вече не бе център на внимание и не ни
тревожеше вече уронването на човешкото му достойнство. И добре, че той не се реши да
направи пак един гол набег към съседния град, иначе последиците щяха да бъдат трагични и

за него, и за нас... За сметка на това той започна да ходи по къщите и да проси люти чушлета и
чесън и когато го питали за какво му е, отговарял:
- Да си слагам в чая сутрин...
Бабите се кръстели и си шепнели една друга:
- То господево...
А мюсюлманите:
- Аллаово...
Което за едните значеше, че Господ го е създал такова, а другите, че това е сторил
Аллах. А те не знаеха, че той наистина дробеше чушките и слагаше обеления чесън в чая или
в компота си и грухтеше от удоволствие като прасе, когато са му поднесли помия от държавна
кухня. В началото момчетата му се смееха, наблюдаваха го с интерес, някои дори опитваха и
след това си изхвърляха чая, но постепенно престанаха да обръщат внимание на тая му
чудатост.
Как ни се щеше през тая година въобще да няма Нова година. Вярно, момчетата не
поставиха ребром въпроса, може би бяха сигурни, че отпуск непременно ще има, но ние
тръпнехме, защото разпореждането на министерството беше категорично - нито един ученик
да не се пуска в отпуск през зимната ваканция. Ние криехме писмото, но накрая решихме да
играем с открити карти. На едно събрание, три дни преди Нова година, казах на поредната ни
сбирка на общо събрание:
- Някои от вас питат, повечето обаче си мълчат, но у всеки зрее въпросът - ще има ли
отпуск през зимната ваканция? Упълномощен съм от учителския съвет да не ви давам
отговор, а да ви прочета едно писмо и да ви оставим вие сами да решите какво да правим.
И им прочетох писмото от министерството. Прочетох и това, че за неизпълнение, ще се
търси най-строга отговорност.
Мълчание. Минута... Две. Пет. Мухата, дето преди въртеше и още не бе се скътала
някъде за пролетта, вече бе намерила убежище. И изведнъж се чу гласът на Васката:
- Трима директори сте и тримата ли ще ви накажат?
- Вероятно.
- И какво ще бъде наказанието?
- Те си знаят. Възможно е и уволнение за неизпълнение на заповед и подронване
авторитета на министерството.
Пак тишина... И отново гласът на Васката:
- Аз тогава оставам...
Като разярена пантера скочи Цането:
- Я па не оставам. Ке си фана пато и това е...
Мълчание. Тягостно. Продължително. Но в главите на всички ни - и ученици, и учители,
имаше въпроси и отговори, един от друг по-разнообразни и по-противоречиви.
- Както решите, момчета! Наистина ви оставяме сами да решите. Преспете тая нощ,
поумувайте и утре ще решим. Нали е казано - утрото е по-мъдро от вечерта...
В себе си бях сигурен, че ще надделеят ония, които ще са съгласни да няма отпуск, но за
всеки случай добавих:
- Ние смятаме, ако останете тук, да поканим родителите ви, а който няма такива дядовците или бабите им, да ни погостуват за ден-два и да направим една родитело-учителска
среща... Има какво да си кажем... Лека нощ.

Те влязоха в спалните, дежурните отидоха в учителската стая, а ние останалите, поехме
към домовете си. На сутринта дежурните ми казаха, че всички са се събрали в голямата
спалня и лампите в нея светели до полунощ... Когато си тръгвах ми се щеше да им кажа и
друго, че от решението им ще се разбере колко са пораснали през изминалите месеци, но не
им казах. И когато сутринта пристигнахме всичко си беше по старому - децата тичаха, падаха
и ставаха по заледените пътеки, стълбовете на електрическото осветление на улицата и по
двора продължаваха, както и снощи, да стърчат като черни свещи, побити в белите снежни
преспи. Глъч, детски викове, обикновено училищно ежедневие. Чакахме някой отнякъде да се
яви и да ни постави ултиматум - или-или - знаете какво е първото, пък знаете и второто или,
но никой не идваше. Да бяха дошли поне да викнат в лицата ни, а те и това не правеха. Просто
мълчаха. Тогава си спомних, че народът е казал - мълчанието значи „да” и дълбоко в мене се
настани надеждата, че наистина са решили да изпълнят онова, което знаеха, че искаме от тях...
Не можах да издържа. Срещнах Алекси, спрях го:
- Е?
Той се учуди, не разбра какво искам от него.
- За какво? - рече.
- Какво решихте?
- А, за това ли? Ще се оправим някак си...
И продължи пътя си, без да разбера как ще се оправим някак си... След първия час
всички учители казаха в учителската стая, че решението е в наша полза. Някои допълниха, че
в разговорите решителна роля изиграло писмото на министерството и угрозата за местата ни в
него, фактът, че сме решили все пак да ги срещнем през ваканцията с близките им, но аз
знаех, че има и друга причина - не искаха да ни наказват заради тях, защото в сърчицата им
все пак е пламнала искрица обич или уважение към нас и нашите усилия да им помогнем. И
веднага запретнахме ръкави, заедно с ония, които бяха подготвили първото ни шоу, на което
се смяхме от сърце, за да се изготви вече сценарият за посрещането и отпразнуването на
Новата година...
Тя дойде и си отиде. Като всяка Нова година - с веселие много надежди, малко скръб по
изминалите вече години, много смях, с проявление на нови таланти, които след това умело
използвахме. Имаше пищна вечеря - домакинът осигури отнякъде прасенца и основното в нея
бяха именно печените прасенца. Бяхме заедно - ученици, учители и част от нашите близки,
поне ние не се делим в новогодишната нощ, щом имаме възможност за това. И точно на Нова
година доведоха ново момче. И него го водеше милиционер - пълничко, румено, като
самунче. Как не им домъчня на тия, които бяха решили да го изпратят точно в новогодишната
нощ, та не ги оставиха - и него, и придружителя му, да прекарат тази нощ спокойно.
Оставихме милиционерът да празнува заедно с нас, а момчетата, едно след друго, отиваха при
новото момче, нещо му говореха, тупаха го свойски по раменете или по гърба и ако бях ги
броил, щях да установя, че това сториха повече от половината. То гледаше уплашено, при
всяко потупване потрепваше, като че ли се страхуваше, че някой ще го удари... За да не остана
по-назад приближих се и аз. То се опита да се понадигне, насочи поглед към мене, очите му
бяха светлозелени, почти рисови, но мътни от болка и уплаха. Взех стол, настаних се до него,
сложих ръка на рамото му и попитах кротко:
- Как си?
- Ами, добре... - примижаваше на пресекулки и едвам промълви.
- По-точно?

Пак ме погледна, видя в очите ми доброжелателност и на устните му плъзна усмивка,
после те се полуотвориха и накрая зъбите на пълничкото му лице съвсем лъснаха:
- Ами... няма ли да ми се карате, ако... ако кажа как... викаше някога дядо?...
- Казвай, не се страхувай! Как се чувстваш?
- Като... като заек през гроздобер... Отвсякъде ти викат и не знаеш накъде да бягаш...
Засмях се от сърце. Засмя се и то с мене. Засмяха се и всички, които бяха около нас и
чуха...
- Ама ти да не си решил да бягаш?
- Аз? Никога... Че къде ще бягам... Той дето... дядо викаше така... - и пак уплахата
изпълни очите му... И пак ги погледнах - детски очи. Такива очи имат малките котенца.
Само след седмица това момче, с лице като самунче и очи като на котенце, ще постави
на карта професията, ако не и живота ми занапред. Оказа се еврейче от пловдивските села,
родено и живяло в София, майката починала, бащата заминал за Израел без него и го приютил
дядо му - българин, баща на майка му...
Срещата с родителите направихме след три дни. На всяко трето дете дойде средно по
един близък - повече дядовци и баби, по-големи братя и сестри. Имаше и родители.
Родителите бащи бяха почти пияни и веднага след като видяха децата си наново се запътиха
към селския хоремаг. Имаше и майки, които веднага приеха ухажванията на селските
донжуановци. Тъжно и радостно бе, че всичко това се виждаше от момчетата - тъжно, защото
пред тях лъсваше истинския лик на най-близките им хора, а радостно, защото личеше че
започват да чувстват, че това е падение, защото те и по-рано са го виждали, но не са го
чувствали... Не всички се явиха на срещата - едни останаха в кръчмата, после се оправдаха, че
не знаели часа, но за всеки случай и за оправдание и като рушвет донесоха и в училището по
шише ракия, които ни предложиха и които ние отказахме въпреки техните думи, че са кръвно
обидени... Единственото, което стана на събранието като добър резултат бе, че всички
родители станаха да се изкажат колко чисти и невинни са техните деца и колко големи
хулигани са хорските, които са ги довели до нашето училище... Срещата проведохме заедно с
учениците и по изразите на детските лица определяхме истинността на онова, което говореха
близките им... Само един човек седеше в ъгъла и мълчеше - беше офицерът, който в началото
сам доведе детето си и се раздели с него като истински баща. Накрая той дойде при мене и
извинително-поверително ми каза с тих глас:
- Сега вече наистина ме е срам, че детето ми е тук. Моля ви, не правете вече тия
сборища!...
Разбрах го и нямаше смисъл да го питам защо. Отговор, без да питам, ми дадоха и
учениците, след като близките им си заминаха. Помня само репликата на Савата:
- И сега, какво? Като дойдоха и се напиха ние станахме ли по-добри? Те, ако бяха
свястни, ние нямаше да сме тук...
От тогава, цели тридесет и пет години, родитело-учителска среща вече не проведохме.
Нито я искахме, нито ни бе необходима. И на нас, и на момчетата ни...
На следващата сутрин, след като училището се опразни от гостите ни и всичко навяваше
покой, в дирекцията влезе брадясъл, отдавна небръснат селянин... Бяхме със Спасов, но той
насочи поглед към мене, защото за него Петър бе чужденец. Гледаше ме с очите на разярено,
но същевременно и страдащо куче.
- Даскале, нощес ме обраха. А можеше и да ме убият... Думите му ме шляпнаха като
скъсана банцигова лента и шумът им продължи да ехти в ушите ми.

- Разкажи... - подканих го.
- Кво да разказвам?... Разбойническа история... - защо ли кротко и като че ли малко
уплашено подхвана той. - Беше към два. След полунощ. Слушам нещо тропа по тавана.
Входът за него е откъм външната страна. Излизам, качвам се. И виждам двама от вашите. С
прожектор. Единият държи една бяла торба, а другият реже луканките и кървавиците и ги
пъха вътре. Усетиха ме, насочиха прожекторчето към мене и току издруса: „Чичка, ти какво,
да не мислиш, че сме дошли да ти крадем луканките?”... Единият насочил прожектора, а
другият ножа. И аз замръзнах - а съм тръгнал към тях, а са ме наръгали... И... си отидоха...
Това е... С луканките... и кървавиците... каза и хвърли тежък, отровен поглед към мен.
- Сигурен ли си, че са били наши? - попита Петър.
- А сe приказки! Сигурен ли си, че са наши?!... Ами дошли са от гората! - и защо ли с
наведена глава загледа върховете на обувките си... После разбрах причината. - Ей, трябва да
се вземат мерки... Ще ни изколят, бе! А бех мръднал, а сега щех да съм в ковчег... Аз... такова,
нема сега... да ида да се оплаквам в съвета... или в милицията... , щото... - помълча, загледа ме
пак с отровата в очите си, след това и Петър, и продължи вече по-отривисто: - щото могат да
се докундисат и някоя вечер да ни изколят всички, барабар с децата. Или да ни подпалят да
изгорим живи... Чел съм такива книги за Съединените щати...
Благодарихме му, обещахме, че ще потърсим кои са. И изведнъж Петър попита:
- Ако сега ги строим вън мож ли ги позна?
- Сакън! Никакво строяване... И как мога да ги позная - те ми светеха направо в очите.
Познай ги, де!... То... аз ще закова вратата на тавана, ама и вие, такова... направете нещо...
И си замина. Явно беше го страх и ние напълно го разбирахме. Самият аз си мислех, ако
съм на неговото място какво бих сторил, още повече, че той живееше в подножието на
„Бърдото”, което уж бе в центъра, а е направо в края на селото...
Направихме общо събрание, съобщихме за случая и го обяснихме с най-малките
подробности. Казахме също, че ако това се повтори и стигне до милицията нищо чудно някоя
сутрин да осъмнем обградени от униформени милиционери, или пък от районното управление
всяка нощ ще пращат по няколко души да охраняват училището... Смятахме, че сме
постигнали нещо и тази нощ спахме спокойно, за да ни разтревожи на следващата сутрин друг
селянин. Влезе малко страхливо в училищния двор, извика ни малко страхливо пак с Петър и
ни обясни, че високо на къщата си, на повече от шест метра, точно под стряхата, закачил
луканките си и тази сутрин, като станал, гледа - няма ги. Стълбата, с която може да се стигне
до тях, непокътната в плевнята, към нея няма стъпки по снега и по пътеката, няма следи от
катерене по стената, дори от допир на стълба до нея, а луканките ги няма... Горе си стои само
летвата, на която са били вързани и част от конците висят. Отидохме у тях и разказът му се
потвърди. И той страхливо започна да ни моли да вземем мерки, но да не дразним момчетата,
да не ги бием, да не ги наказваме, щото... щото може случайно да не са те, нали всичко е
станало така тайнствено. От думите му останахме с впечатление, че това е някаква вътрешносемейна или роднинска история и са решили да я прехвърлят на нас.
Но на следващата сутрин историята се повтори - дойде друг селянин и значително поспокойно ни изложи фактите. От разказа му стана ясно, че и неговите луканки, които били
още по-нависоко, също изчезнали по този мистериозен начин. При проверката историята се
потвърди - никакви следи от изкачване, а луканките ги няма - пак само летвата, недокосната, и
част от конците, които самотно ни гледаха от високото. Не поставихме въпроса пред общото
събрание или пред командирския съвет, просто се страхувахме да не обидим момчетата с

недоказани обвинения. Направи ми впечатление, че готвачите се оплакват, че голяма част от
храната се хвърля на прасето през последните дни, но не потърсихме връзка между кражбите
и храненето в столовата. Вечерта, пак в голямата стая, направихме боксов ринг и пуснахме
момчетата по двойки, но по категории. Първи пуснахме двамата Медунчовци. И двамата
ситни и още по-ситни ги правеха огромните ръкавици, които бяха надянали и които
домакинът бе купил като че ли за боксьори от свръхтежка категория. Те се изправиха един
срещу друг и много приличаха на ония, малките японски петлета, които изправени едно
срещу друго, имаха самочувствието на световни шампиони. Започна „боят”, но то не беше
бой, а цирк. Замахне първият Медунчо, силно замахне, инерцията на огромната ръкавица го
завърти и той се превръща в пумпал на ринга. Замахне другият Медунчо, също не може да
улучи противника си и не само, че се превръща в пумпал, но и пада. Смях, олелия, истински
цирк. По едно време си нанесоха по един удар и се настървиха - заеха по-шампионски пози и
започнаха да опитват с прави, а не със странични удари, които ги завъртаха. И точно в найинтересния момент от мача ме извика бай Марин, нашият готвач:
- Слушай, нещо става тук. Аз не искам да си кепезя занаята и искам да знам какво става.
И тия дни готвя като предишните, даже и повече се старая, а четвърт от храната се изхвърля.
Или са решили да ми правят кал, или има друга причина...
- А според теб каква причина може да има?
- Каква?!... Не са гладни, такава... А всичко пада на моя гръб...
Сутринта дойде поредният, луканките на който бяха изчезнали по същия мистериозен
начин. Веднага след него и друг. Най-доволни бяхме, че никой не ни заплашваше с обаждане
в милицията или, не дай си Боже, в министерството. Просто хората се страхуваха. Двамата с
Шумарев отидохме на едното място. Стопанинът бе свалил летвата с липсващите от толкова
високо място суджуци, неговите не бяха луканки по неговите думи, и я заразглеждах. Направи
ми впечатление, че точно там, където са скъсани, конците са почернели. Ясно беше, че са
горени. И тогава разбрахме мистерията. Тя беше много проста, ама я знаеха само те, нашите
възпитаници, но не и ние, техните учители и възпитатели - вземали нощем един дълъг прът и
една калъфка от възглавница, връзвали на пръта дълга свещ, отивали след полунощ, но винаги
след предварително сериозно разузнаване, запалвали свещта, вдигали я високо, тя стигала до
луканките, пламъчето й ги осветявало и се виждало къде точно са връзките между тях, то ги
лизвало, прегаряло ги и луканките или суджуците един след други тупвали на земята.
Оставало само оня - вторият или третият - да ги прибере в калъфката от възглавницата, а
тайфата след това да ги яде и да изхвърля храната, която бай Марин с такова старание
приготвяше. Не казахме нищо на момчетата и решихме през нощта да ги проследим, но те
вероятно бяха разбрали намерението ни и никой никъде не мръдна. Усетили през следващата
нощ, че опасността е преминала, наново последва налет на къщата на един от вече
пострадалите. Само че тоя път се получила засечка и без наша помощ и намеса стремежът към
висящите под стрехите луканки, суджуци и кървавици, изведнъж пресекна... Какво бе
станало? Научихме го по-късно. Страхувайки се от отмъщение, селяните не се оплакаха
никому, но по своему бяха решили да се отърват от налетялата ги напаст. Веднага след като
му окрали първите луканки, въпросният пръв пострадал наново приготвил нови и
предизвикателно ги увесил на същото място. През нощта изчезнали, но той не дойде да се
оплаче. Защото наместо месо в тях натъпкал конски и магарешки фъшкии. Сами се досещате
какво е станало после, каква е била изненадата на обирджиите, а аз можах само да чуя две

реплики, разменени между двама от предполагаемите „снабдители” или „консуматори”.
Първият рече на втория:
- Устата ми продължава да мирише на гюбре...
- Не, на фъшкии... - поправи го другият.
Та така, отървахме се от една беля, но ни връхлетя друга. В основата бяха двама души Савчо и Мико - момчето с бащата евреин и антисемитизмът.
Един ден доведоха при мен малкият Мико с разкървавена муцунка. Кръвта бе покрила
луничките, които покриваха лицето му.
- Кой те би?
- Савчо.
- Защо?
- Не знам. Хвана ме, закара ме до свинарника и започна да ме налага с юмруци.
Изпратих да му кажат да се яви при мен. Веднага дойде и без да поиска разрешение или
както вече бе прието - да застане мирно и да каже, че се явява по мое нареждане, застана
почти на един крак, като присви другия и рече:
- Ето ме, дойдох!... Е?
В това „е имаше всичко - и подигравка, и предизвикателство, и ирония...
Погледнах го. Едва наболата коса беше с цвета на узрял лен. Беше слаб, кожата му бе
опъната по ребрата и имах чувството, че ако се допра до нея, ребрата ще звъннат... Сивите му
очи просто горяха от безразсъдство. И като че ли бяха поставени на клечки - изпъкнали
навън... Не бях го виждал никога такъв. Присвих очи и той тутакси се раздвои пред мен.
- Ти ли го би?
- Аз.
- Защо?
- Защото не ми се гледат чифутски мутри... - с безжалостна прямота отговори той.
Хванах го за ревера на палтото му и го вдигнах нагоре.
- Слушай!... Добре ме слушай!... Предупреждавам те... - процеждах думите си като през
фуния - че, ако още веднъж го удариш, ще те пребия...
Той нищо не каза, счетох въпроса за приключен и го освободих... На обяд отидох вкъщи
и след час се върнах. В коридора, досами дирекцията и учителската стая видях скупчени
момчета, а в ъгъла купчинка от дрехи, от която се чуваше само едно „ъ... ъ... ъ...” Беше пак
Мико. Разбрах, че докато съм бил вкъщи, Савчо го завел отново при свинарника, взел една
летва, забил в нея един пирон, който се показвал от другата страна на летвата няколко
сантиметра и започнал с нея да налага нещастното момче. По-късно се оказа, че по тялото му
имаше 28 рани от забивалия се в него пирон.
- Кой направи това?
- Савчо. - отговориха момчетата.
Доведоха го. Влязохме в дирекцията. Той зае наново оная позната вече вам небрежна
стойка.
- Ти ли го би?
- Разбира се, че аз. Нали вече ви казах, че не ми се гледат чифутски физиономии.
- А аз те предупредих, че ако го удариш още веднъж, ще те пребия... - просъсках в
лицето му.
Тогава той извади някъде от вътрешния си джоб една камичка, подхвърли я нагоре и тя,
като че ли при цирков артист, веднага се намери в дланта му.

- Ще ме пребиете, ама ще има така... - и той вдигна двете си ръце, разтвори пръсти и се
образува плетеница като при затворническа решетка и напряко на нея камичката. После свали
ръка и пак я подхвърли нагоре. Хвана я и точно тогава замахнах - ударих го по ръката и ножът
отхвръкна, тогава замахнах с голямата си като лопата длан и го ударих - силно, злобно, почти
нечовешки... Той залитна и падна, но аз го хванах за реверите и го вдигнах, тогава наново и
наново го ударих, до¬като той започна да зове майка си и ме гледаше пиян от изненада. После
простена:
- Моля ви! Стига вече!... Обещавам... Никога... - не се доизказа, но и не беше нужно...
Оставих го, казах му да застане пред бюрото, той тутакси застана мирно, седнах от
другата страна, привлякох към себе си пишущата машина, поставих лист и започнах да пиша,
като с глас диктувах, за да слуша и той:
„До другаря министър на народната просвета - София. Другарю министър, съобщавам
ви, че учителят от дом-училище „Максим Горки” еди кой си от еди кое си село, днес така ме
наби, че ме преби от бой. Тъй като боят е забранен, моля ви да вземете мерки и да го изгоните
от училището... Незабавно. С уважение - еди кой си...”
Взех един плик, адресирах го до министерството, накарах го да подпише жалбата си, той
изпърво се противеше, но когато му викнах: „Още ли искаш? Подпиши!”, той подписа,
затворих плика, подадох му го и казах:
- Ето го, отиваш в пощата, даваш го и ако искаш връщай се, ако искаш хващай света...
Махай ми се от очите!...
И го изгоних от дирекцията. След малко видях през прозореца, че мина по улицата на
път за пощата...
Не знаех дали е пуснал писмото или не, но след малко се върна. Изпърво постоя като
отлъчен от останалите момчета, след това се включи в игрите, когато минаваше покрай мен
гузен навеждаше поглед, след това отношенията ни влязоха в обичайното си русло... Всеки
ден чаках да дойде анкета, а заедно с нея и освобождаването ми от училището... Не, не
съжалявах, че няма да остана тук, а че така безславно ще си отида, че стигнах до такова
падение - да набия ученик, който са ми поверили да възпитавам... Вярно е, той ме предизвика,
но пак, за кой ли път вече си спомних максимата за търпението и добрия учител...
Анкета не дойде. След четвърт век научих от самия Савчо, че не е пуснал писмото в
пощенската кутия. Стоял до нея, мислел какво да прави, преценил своята вина, а след това и
моята, преминала му болката - физическа и душевна, и писмото се намерило в коша до
читалището, където нашата Маймунка през първите дни търсеше прехраната си.
Защо описвам тоя случай? Можех да го скрия, нали? И щях да си спестя вашите
упреци... Но нали казват, че споделената вина е половин вина... И понеже никой в училището
не научи за случая, а вината си е още цяла в мен, реших да я намаля, като я споделя с вас.
От тоя побой Мико заболя. Заведохме го на лекар, почистиха раните, получихме куп
упреци, превързаха го, дадоха му лекарства, но още през същата нощ вдигна висока
температура. Има такива случаи, когато физическата и психическа болка си помагат една
друга и щом положението стане трагично, те се интегрират в пълна вътрешна
съпротивляемост срещу онова, което е дошло. Тогава останах възхитен от човешката доброта
на Шумарев. Вечерта той бе помощник дежурен с още един и би трябвало в десет да се
прибере в къщи, и макар Мико да не бе негов ученик, виждайки състоянието му, остава до
леглото и осъмнал до него без да мигне нито минутка. Вероятно много тежко е било
състоянието на момчето, горящо от температура и с постоянни бълнувания, но и голямо и

обично беше сърцето на този учител, за да остане до него толкова часове, да сменя кърпата от
челото му, да го завива в мокър чаршаф и постоянно да му шепне: „Нищо, момчето ми, нищо,
всичко ще мине... Потърпи малко... Опитай се да поспиш...”, за да се радва от сърце на
сутринта, когато температурата спаднала и със същата доброта в сърцето си да каже:
- Видя ли? Всичко мина... Сега ще полежиш няколко дни и след това на училище...
Рано сутринта, още преди да са станали, бях при двамата. Двете смалени очета на детето
се бяха ококорили, а луничките на вирнатото му носле ми се струваха люспици златен пясък пипнеш ли ги с пръст, ще се полеят по него...
Искам още да кажа за този всеотдаен човек - Георги Шумарев. Той стана душата на
нашите екскурзии, излети, походи, не оставаше неделя да не изведе някъде група момчета,
или пък поне веднъж месечно в събота да ги поведе някъде, в друго населено място с
преспиване. Не го спираха ни дъжд, ни сняг, тръгваше с усмивка и се връщаше с усмивка,
повече от половината от почивните си дни отдаваше на екскурзиите и никога не искаше
компенсация. Накрая като благодарност, след години трябваше да напусне училището... с
присъда. Да, с присъда, не с награда, резултат от случилото се по време на една екскурзия...
Ако ми остане време, няма да пропусна да ви разкажа и това... И той не се обиди, през
няколко други училища премина, дълго време след това беше директор на специално
училище-интернат, но не ни забрави, и момчетата, които го знаят, всички до един го помнят и
дойдат ли при мен искат и неговия адрес, за да го потърсят и да го видят, защото взаимно бяха
останали в сърцата си...
На мястото на двама от незавърналите се след бягство момчета, пристигнаха двама нови.
И един педагогически работник. Момчетата бяха Димитър и Никола - и двамата от София.
Димитър бе в истинския смисъл на думата безпризорно дете, колкото и фрапиращо да
звучат тези две думи на фона на твърденията, че в България не може да има безпризорност.
Досието му се състоеше само от кръщелно свидетелство и една нескопосано написана
характеристика. Част от лицето му бе изгорено, а когато видяхме и гърба му, се ужасихме. И
сега недоумявам как може да оцелее човек след такова изгаряне. От разказа му, който беше
искрен, както искрени са винаги разказите на страдащите и препатилите деца, научихме, че
бил напълно изоставен от родителите си, които създали нови семейства и просто изчезнали от
живота му и той станал ничие дете... Нито брат, нито сестра, нито баба, нито дядо... И
започнал просията... Съборили и схлупената къщурка, в която живеел. Някой от
обществениците на квартала решил да му помогне и го настанил в пансион за сираци, но
Митко избягал от него и повече никой не го потърсил. Написал на едно картонче: „Глухоням
съм без баща и майка, имам две братчета и те са като мен. Помогнете ми с каквото обичате!...”
И тръгнал от къща на къща, от апартамент на апартамент, от ресторант в ресторант и в тях, от
маса на маса, подавал картончето и чакал милосърдие... Спял върху въглищата до парното в
мазето на едно обществено учреждение. Веднъж въглищата сами се запалили, това често
става, подпалили се и дрехите докато спял, защото той бил облечен с тях и само с тях и през
деня, и през нощта, скачал, викал, търсил вода или изход да излезе, а през това време вече
целият горял. Успял накрая да излезе навън и започнал да се търкаля в някаква локва, видели
го минаващи граждани, повикали „Бърза помощ” и бил настанен в болница... От болницата го
докараха при нас. По-късно, когато го виждах гол в банята, отвръщах очи, за да не гледам
като че ли все още кървящата му кожа, която все пак бе спастрила в себе си крехкото му
телце...

Кольо беше съвсем друг - висок, слаб с тънка шия и учуден поглед. Нямаше баща, майка
му работеше тогава в канцеларията на един от първите ни ръководители и бе високо
интелигентна, разбрана и ерудирана жена. Докато момчето завърши тя бе истински наш
помощник. А за какво бе настанено момчето й при нас, разрешете ми да не ви обяснявам.
Знаете за какво настаняват при нас - едно от тия неща бе извършил...
Новият ни педагогически работник бе жена - млада, хубава, стройна и бих казал яка, с
открит нрав, весела, жизнерадостна. Казваше се Катя. Назначиха я за пионерски ръководител,
макар и да нямахме нужда от такава, защото всички наши момчета бяха вече изключени от
пионерската и комсомолската организация, ако някога са членували в тях... Истински се
радвахме, че е едра, здрава и силна и че учениците ще се страхуват от нея. А те не започнаха
да се страхуват, а се влюбиха в нея. Влюбиха се с оная първичност на първата детска любов,
която е присъща повече на изоставените и никога с нищо незадоволените деца... Естествено
влюбването на по-големите беше и по-различно, обусловено от физиологията им. Но нейното
назначаване и не много дългият й престой при нас изиграха своята положителна роля...
По начало аз никога не съм бил привърженик на идеята да се назначават жени в
училището, но считам, че в оня първи период те изиграха наистина „облагородяваща” роля.
Ние обаче не разчитахме на тях като балсам, но усетихме, и след това видяхме, че те наистина
са ни нужни поне по време на адаптацията на момчетата към новото, което животът им
предложи. С майчинското чувство на жена, макар и да не бе създала свое семейство,
Ангелина Андонова, едната от трите ни жени, приюти под крилото си едно от най-нежните
същества в училището ни - Тошко Караиванов от Варна. Едно от най-нежните, но и найслабите и беззащитни деца в училището. Сутрин, когато пристигнеше, тя най-напред него
търсеше, погалваше го по мъничката главичка и след това пък той се стараеше да бъде винаги
с нея или близо до нея. През ден, през два, тя го водеше в своя дом, там го оставяше на
няколкото баби, които често идваха при майка й и той стана техен любимец - гощаваха го с
какво ли не, слагаха го винаги да седне на най-почетното място на семейната трапеза,
стараеха се да му доставят повече радост. А той наистина заслужаваше такова отношение - до
последния ден на престоя си той беше безупречен, в живота си след това също, стана
таксиметров шофьор и имаше ли път през селото или близо до него, непременно се отбиваше
да види своята учителка и добрите бабички. И много се огорчаваше, защото при всяко
посещение научаваше, че някоя от тях вече я нямаше... Ангелина често казваше: „Аз съм
поела шефство над него” и това се знаеше от всички в училището и никой не смееше да
посяга на нейния подшефен. А нейният пример след време ни подсказа да направим същото и
с всички останали деца в училището и то не с един или два випуска само...
Продължихме репетициите с нашия училищен хор. В началото желаещи бяха всички,
след това намаляха на 32, за да започнат по-късно пак да се включват един след друг и накрая
да не остане нито един нежелаещ. Привличаше ги перспективата, че идва март и те ще имат
възможност да се явят на сцената и ако, дай Боже, там спечелят първо място, следва
околийски, след това областен преглед в Пловдив... Ами ако се стигне и до София? А никак
не бяха малко момчетата от тия два най-големи наши градове. Напредвахме бързо,
репетирахме три песни - маршова, хорова и народна. Търсехме възпитателния ефект,
патриотичното чувство и не сбъркахме. Трябваше да има и стихотворение. Някой каза, че
Илия Вълчев, красавец с цигански цвят на кожата и профил от гръцка статуя, здрав и як като
канара, умеел добре да декламира и ние веднага го включихме...

През това време почти всички започнахме да забелязваме, че Лальо Тонов, без ние
самите да усетим, бе наложил волята си на колектива и фактически той го ръководеше, а не
ние и командирският съвет. Изпървом това ръководство не личеше, но после стана явно.
Децата ro гледаха със страхопочитание. Тичаха веднага да изпълнят всяко негово нареждане.
Отначало малките, след това и по-големите. Когато раздавахме пристигналите колети, ни
правеше впечатление, че момчетата не бързат да ровят за лакомствата в тях, а ги притискаха
до гърдите си и, ако ги погледнеш, виждаш - очакване и малко печал. После разбрахме, че
всеки колет първо минавал през него - той отделял онова, което му е нужно и останалото
предавал на момчето. Чак тогава колетът ставал негово притежание. По-точно онова, което бе
останало в колета. По-големите момчета мълчаха, не казваха нищо и не предприемаха нищо просто приемаха всичко като факт. Докато избухна бомбата... Веднъж външните учители Гаджев, Годев и Бояджиев се хранели една вечер в столовата. През деня били на конференция
в съседния град и не консумирали платения вече обяд, второто от който бил с месо. Покрай
столовата минали няколко момчета и Лальо надникнал. Видял какво има в чиниите и ядно се
провикнал:
- Значи така - ние ядем фасул, а вие мръвки! Браво, бе!
Гаджев станал, отишъл при него и започнал да му обяснява защо ядат месна гозба, но
Лальо, за да покаже бабаитлъка пред другарите си, викнал високо:
- Хем краде от гърлата ни, а на всичкото отгоре ни лъже.
Гаджев кипнал, започнал с висок глас да му обяснява, дори посегнал да хване нахалника
за ревера, но оня отскочил, взел изправената до печката в кухнята брадва и настръхнал с
помътен поглед се отправил към него:
- Сега ще оставя жена ти вдовица!...
И вдигнал брадвата. Гаджев запазил самообладание, въпреки че виждал острието пред
себе си. Тогава Годев, малкият Годев, от когото никой никога не бе очаквал такова
безстрашие, приближил веднага, застанал до Лальо, вдигнал спокойно ръка, взел от ръцете му
брадвата и казал:
- Ние само това заслужихме...
Случаят веднага стана известен на всички, извикахме Лальо на заседание на учителския
съвет, но и там той се държеше предизвикателно, гледаше ни отвисоко с чувството на
превъзходство:
- Те пък що ядат... Е, голяма работа съм направил - вдигнал съм една брадва... Барем да
бях замахнал...
Ясно беше, че трябва да се вземат мерки. Но решихме ние да не предизвикваме случая, а
той сам да си дойде. И той наистина дойде...
Лальо продължи да взема най-доброто от колетите, бе определил кой ще му оправя
леглото, набил веднъж едно от момчетата и го накарал пред всички да му каже: „Лальо,
извинявай, че ме наби!...” Един ден срещнах четирима, които го носеха на собственоръчно
направена болнична носилка. Попитах какъв е тоя цирк, а те ми отговориха, че Лальо бил
тежко болен. А в същото време той продължаваше да ни гледа, и мене, и другите учители с
мене, предизвикателно с мътните си очи.
- Болен ли си? - попитах.
- Да не сте сляп, че ме носят на носилка.
- Слез веднага! - викнах и бях готов и с него да направя онова, което вече бях направил
със Савчо. Но вероятно и той знаеше за тоя случай и бавно, тромаво стана.

- Е, станах... Друго? - и присви очи.
Тогава дойде ред на носачите. Те в един глас се развикаха, че ние не им обръщаме
внимание, че момчето е болно и едва ли не е пред умирачка, а ние сме се лепнали за него като
пиявици и сме готови и кръвта му да изсмучем. За да не се стига до инцидент се прибрахме,
но след четвърт час вече сам, наново поех към спалнята на Лальо. Той лежеше на леглото си,
до него бяха поставени какви ли не лакомства като при болен човек и няколко момчета бяха
наклякали около него, но нито едно от тях не бе седнало на леглото му, защото, както покъсно научихме, той не разрешавал това... Приближих се, сложих ръка на челото му, разбрах,
че температурата му е напълно нормална, дръпнах одеялото да го покрия, както се покрива
болен човек и напуснах спалнята. След себе си не чух нито смях, нито шум. Мълчаха
момчетата, мълчеше и Лальо. Всеки по разному оценяваше постъпката ми.
Но полека-лека той започна да посяга и на по-едрите момчета. Биеше ги един по един,
вземаше страха им и те се свиваха в черупките си и мълчаха... Мълчаха, но очакваха нещо от
нас. И на едно заседание на командирския съвет Спас Парапунов, ни в клин, ни в ръкав, рече:
- Кога... ъ... ъ... ъ ще се решите ъ... ъ... ъ да го турите оня на мястото му.
Когато се вълнуваше, пък и сега е така, говореше с леко запъване.
- За Лальо ли говориш?
- За ко кой... ъ... ъ... ъ друг мога да говоря...
- Защо? Какво е направил'? - правех се на наивен.
И изведнъж всички наскачаха и започнаха да говорят за неща, които отдавна знаех...
Пречи ли ви неговото държане? - попитах.
- Че как да не ни пречи... той ни прави на маймуни...
- Нас не ни прави на маймуни. Значи не ние, а вие трябва да вземете мерки... Я колко сте
тук...
След седмица чашата преля... Докладваха ми, че в една от спалните няколко момчета са
заградили Лальо и го налагали с юмруци. Не тръгнах веднага, чаках. Нарочно. Колкото и да
не е педагогично... После тръгнах към спалнята с бавни крачки. Боят продължаваше. Като ме
видя, той веднага викна:
- Спрете ги, бе! Не виждате ли, че ще ме убият? Спряха, без аз да ги спирам. И тогава
рекох:
- Защо не ги наби ти, а? И баба знае един по един.
Тогава се обърнах строго към всички:
- Никой да не го закача! Първият, който посегне, с мене ще си има работа!... - като че ли
без да искам започнах да се гордея с „подвига” си със Савчо, който непременно се знаеше от
учениците.
Никой не го закачи повече, защото още през нощта избяга.
Когато влязъл в спалнята и най-малките започнали да му се подиграват:
- А удари ме сега, де! А де! Ама ще има мариз от големите...
Вероятно не можа да понесе това унижение...
Не го потърсихме, пък и знаехме, че и да го доведат, той пак ще избяга, защото не
можеше вече да бъде оня, който е бил... И нито веднъж след това не се обади. Не дойде. И
писмо не написа. Бе станал шофьор и сигурно много пъти досега е минавал през селото, после
през града, но никога не се обади... Да. Бе обиден... И още е обиден... Тогава ние се
утешавахме с мисълта, че правилно сме постъпили, но сега още не мога да си простя, че
допуснахме той да вземе връх над цял колектив от сто ученици и немалко учители, което

доведе до разправата с него и оттам - до бягството му. Може би онова, което стана с него при
нас, му е повлияло, макар и пред никой да не го е признал, но стана добър съпруг и баща,
добър работник... А знаех това, защото постоянно се интересувах. И макар и да знаеше, че се
интересувам и му пращам поздрави, нито веднъж не ми отвърна със същото. Знам, че ако тези
редове попаднат в ръцете му, може би ще се развълнува и ще ми прости, а може и да ме
наругае, но аз и сега заявявам, че не съм го забравил, че го помня и винаги ще го помня и че
му благодаря, че стана добър човек и без наша помощ...
Наближаваше краят на март, нощите започнаха да стават по-големи от дните и
момчетата започнаха да се оплакват, че не могат да се наспят, още повече че все до по-късно
репетирахме вечер, защото денят на местния преглед на художествената самодейност
пристигаше с бързи крачки и това понякога ме стряскаше в съня ми... Вечер, след репетиция,
отивах в учителската стая, отварях прозорците и усещах как от тях подухва вятър с дъх на
идваща пролет. Гасех лампата и глeдax звездите, които ококорено ме гледаха от небето. Така
най-добре си почивах. В тъмното. Дори и когато нямаше звезди и куршумено тежкото небе
изглеждаше като похлупак над селото и бе попило като попивателна звездите, пак си почивах.
Почивах в тъмнината след блясъка в голямата стая и светналите очи на момчетата...
Вечерта, точно преди явяването, твърдо реших, че не бива да допускам да се яви и Гошо,
който макар и да носеше прозвището Певец, в отделни моменти гласът му така се открояваше
и звучеше така фалшиво, че за секунди можеше да срине всичко. И това ставаше винаги,
когато искаше да блесне. Представях си какво щеше да стане утре, когато види насочените от
залата погледи и когато почне да дере гласа си като когато се къса корабно платно. И реших
твърдо - утре няма да го пусна. И точно в този момент на вратата се почука и влезе именно
той. Застана до врата, приближих се да запаля лампата и разбрах, че заедно със себе си бе
внесъл и миризмата на урина.
- Утре ще пеем - като че ли аз не знаех това и той сега ми носеше новината - Ъ... ъ... ъ...
първо място. - И затърка ръце...
Казах му, че ще е добре, ако се класираме и го отпратих да спи. И тогава го съжалих,
даже реших да го оставя в хора, но строго да го предупредя да не пее, а само да си отваря
устата.
За този фестивал се готвеха и останалите три училища в селото, а новината, че и ние ще
участваме в него, бе довела половината село в иначе немалкия читалищен салон. Местата бяха
четиристотин, но правостоящите бяха два пъти повече. Няколко незнаещи годините. си
старци, между които и дядо Димитър Пейчинов, бяха насядали на първия ред и гледаха
огромното осветено кълбо на завесата. Предния ден дядо Димитър ме срещна и ми каза:
- Утре съм на първия ред. Да знаеш. Искам да видя седма рилска дивизия.
Вероятно бе служил именно в тая дивизия, та често само нея споменаваше - и отскоро
започна да я сравнява с нашите момчета. Знаех, че когато се явим в новите, ушити вече
тъмносини униформи, той непременно ще възкликне пред акраните си:
- Гледайте! Какво ви разправях аз - седма рилска...
Дойде нашият ред. Бях се отказал от намерението си да пусна и Гошо и го предадох на
Петър Спасов да го държи до себе си и да го занимава с нещо. Завесата се отвори. Не очаквах,
че появата на момчетата ни ще предизвика такъв взрив от ръкопляскания. Когато тръгнах към
средата на сцената, поклоних се и заех мястото си на диригент, разбрах защо беше тази
спонтанност - пред мен стояха почти сто застанали мирно спретнати момчета, в нови
униформи, с отворени яки и бели ризи, на които светеха виненочервени връзки. Косите след

остригването им бяха поизраснали и еднакви, а това даваше някакво очарование на
наредените в три редици на практика близки момчета... И те запяха. Запяха с цялото си сърце,
бяха отворили сърца и души, за да може от устите им да излизат по-чисти и по-ясни звуци...
Лицата им бяха одухотворени и съм сигурен, че именно тогава, в душите на тези свити и
поуплашени досега хора, се е прокраднала първата капчица обич към тези чужди деца, които
именно сега, с песните си, чрез сърцата си молеха за капчица обич и разбиране без самите те
да съзнават това... Може би този салон никога до сега не бе чувал толкова ръкопляскания,
както след първата песен. Последва Илия Вълчев. Той застана в центъра, на моето място,
спокоен, хубав и започна да декламира с такава страст, каквато никога не бях виждал в нито
един професионален артист. Знаех колко момински очи сега са насочени към него, колко
тайни помисли за запознанство сега се таят в сърцата им, но само една ще успее. Но за нея покъсно... Той трябваше два пъти да излиза на мястото си да се покланя, но винаги ме питаше с
поглед да го стори ли или не... Последваха и останалите две песни. Отново или покривът
щеше да се повдигне, или стъклата щяха да изпопадат... Завесата се затвори, всички започнаха
да се прегръщат, но ръкоплясканията продължаваха и служителят от читалището наново
отвори завесата и всички видяха тази истинска, неподправена радост на момчетата. Видели,
че ги гледат, те веднага се смутиха и застанаха мирно на местата си, излязох и аз И се
поклоних. Видели мене, започнаха да се покланят и те. Завесата пак се затвори и въпреки че
ръкоплясканията продължиха, наредих да не се отваря повече. И изведнъж, като че ли се бе
скъсала лента на магнетофон, ръкоплясканията спряха. Момчетата пак взеха да се прегръщат
и олелията, вместо в салона, се пренесе на сцената, зад завесата. И в този момент с ужас чухме
проточения дрезгав глас на Гошо Певeцa:
Току ми рекли хората, току ми рекли хората,
че имам либе хубаво, че имам либе гиздаво-о-о
Ки-и-итка-а-а ти падна, Дено-о-о...
Ки-и-итка-а-а ти падна-а-а...
Ой, Дено-о-о, Дено-о-о, шарено вретено-о-о,
ой, Дено-о-о, Дено-о-о, шарено вретено-о-о...
Втрещихме се. Откъде се чуваше гласът му? Майчице мила, та той идваше иззад
завесата... Надникнах отстрани - Гошо се бе изправил точно по средата на сцената и в средата
на завесата и пееше. По-точно точеше шия, отваряше голямата си уста, от която излизаха
звуци във всички тоналности едновременно, а лицето му, осветено и изпотено от насочените
прожектори, ми изглеждаше като недопечена палачинка. Около мен се натрупаха ученици, от
другата страна на завесата също, някой извика да се отвори завесата, за да го приберем, но
Алекси даде знак с пръст на уста да си траем, приближи се до средата, където се събираха
двете половини на завесата, разгъна ги леко, видя гърба на Гошо, хвана го здраво за палтото и
силно го дръпна. И за части от секундата щастливият певец изчезна от авансцената... Гръм от
нови ръкопляскания. Ние се чудехме те пък за какво са, но това се разбра по-късно публиката останала с впечатление, че това също е влизало в програмата ни и интересното бе,
че харесала тоя „номер”... А как така стана, че Гошо се измъкнал пред завесата? Когато го
оставих при Петър Спасов, той, за да го задържи, му казал: „Трай сега, като свършат, ти ще
излезеш...” И той излязъл човекът...
Продължението на този случай бе една от най-трагикомичните случки в живота на
училището. Обиден, Гошо се прехвърлил в училищния двор, намерил едно въже и парче тел, с

тела се вързал под мишниците, после се покатерил на едно от старите ябълкови дървета в
задния двор, вързал въжето за тела и започнал да вика:
- Обесих се-е-е...
Когато се насъбрали момчета, а след малко и цялото училище, той се отпуснал на
въжето. И започнал поредният цирк - свалили го от ябълката, положили го на мократа, все
още полузимна земя, взели копачи и лопати и изкопали малко трапче за гроб... През това
време ние не изчакахме решението на журито, оставихме един да донесе резултата, и се
прибрахме в училището. Предният двор пуст. Само Стойчо Абаджиев вървеше сам по двора,
замислен като учен, който търси решението на голям проблем, навремени се спираше и се
повдигаше леко на пръсти, за да не изглежда недорасъл, какъвто бе за годините си.
- Къде са момчетата? - попита някой от нас.
- Отзад. Погребват оня, шантавия... - каза със запечатано пълно безразличие на лицето
си той.
Затичахме се към задния двор, а там картинка - Гошо сложен в плиткия гроб, върху него
нахвърляни лопати пръст, само главата му беше открита, всички го наобиколили отстрани,
един палеше голяма парафинова свещ и като я запали, реши да я залепи на челото на Гошо,
наклони я, за да капнат първо разтопени топчици парафин, но Гошо започна да пищи:
- Опарихте ме бе, идиоти!
- Трай, бе! Нали си умрял... - срита стърчащите му навън крака Алекси, а оня заби
свещта в пръстта над главата му...
Улисани в занимателната игра, момчетата не ни усетиха, защото и ние станахме част от
тълпата. Алекси грабна от нечия глава една смачкана капа и я размаха като кандилница над
главата на нещастния „мъртвец”. И запя:
- Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй... - после даде знак на всички
останали и те хором, повториха същото.
Ясно беше, че репетициите и явяването на прегледа, са постигнали вече някакъв
резултат. Алекси продължи, размахвайки шапката:
- Успокой, Господи, раба твоего Гошо-о-о и его глава шан-тава-а-а-а...
И пак даде знак и всички пак повториха „Господи помилуй”...
- Приеми го в царството си, ама заедно с песните му и с щуротиите-е-е му-у-у...
И пак хор, но вече „Алилуя, алилуя-я-я...
- Щото е умен, колкото девет улави-и-и-и - продължаваше опелото Алекси.
И ние се смеехме от сърце, но трябваше да прекратим спектакъла, защото почувствахме,
че се прекали с подигравките с нещастното момче. Но в момента довтаса Шумарев и задъхано
съобщи:
- Първо място...
Лудо „ура” се понесе над двора, минувачите по улицата се спряха и се учудваха на
поредната ни „щуротия”, която става в училището и с тоя почти дивашки вид и вик, някои се
опитаха да ме хванат и да ме вдигнат във въздуха, но килограмите ми не им позволиха дори
да ме отместят от земята, затова награбиха лежащия Гошо и го заподхвърляха нагоре.
Радостта ни беше безгранична, само Гошо продължаваше да вика:
. - Ей, ей, ей, убихте ме, бе, пребихте ме, разбойници недни. - Говореше като че ли някой
тракаше на сметало.
Това бе първият извоюван успех на сцената и пред публика в дългата история на
училището и той остави своя отпечатък за много години, които идваха занапред...

Вечерта разбрахме, че районният преглед ще се състои в районния град на шести април,
а той беше точно в средата на пролетната ваканция, която предстоеше и която учениците с
такова нетърпение очакваха. Омърлушихме се, вечерта им съобщихме това, но вместо и те да
овесят носове като нас, предложиха:
- Пускате ни в отпуск до четвърти вечерта. Четири-пет дни ни стигат...
- Ами, ако не се върнете, тогава какво ще стане?
- Ще се върне-е-е-ем - завикаха всички.
Пуснахме ги и само двама не се върнаха навреме, но единият дойде направо в града и
все пак взе участие. И там завоювахме първо място. След две седмици заминахме за
Пазарджик - там беше поредният етап. По пътя през дефилето, когато автобусът мина покрай
онова, старото изтърбушено ханче, за което ви споменах в началото, зад мене някой се обади:
- Когато бягахме ей тук спирахме за отдих. Само че от задната страна...
Вече в града, на мястото, на което трябваше да се строим, за да отидем до читалището
под строй и с песен, бяха спрели милиционерски коли с куче в едната кола и с хора, които
оглеждаха разбита и ограбена през нощта сладкарница... Тогава Владо Мирчев разказа уж на
себе си, а го чухме всички:
- Когато бях в Пловдив, най ми беше кеф, след като съм направил тараш, да мина рано
сутринта, точно когато мильовците се трудят, и да им помагам - те мерят, аз държа метъра,
търсят отпечатъци, ръсят нещо с прах, аз им помагам... Хи... хи... хи... И открият ли мои
отпечатъци, нищо не ми правят, мислят, че са останали, когато им помагах...
- Иди и сега де! - подкани го някой.
- Сега иди ти. Ама без мен...
И в тоя град, в който вече се знаеше, че ще присъстват и момчетата от онова,
„специалното” училище, салонът беше пълен и успехът ни също беше пълен... Докато Илия
Вълчев декламираше и аз стоях встрани, наблюдавах любопитна картина - председател на
журито бе възрастен човек, музикант, с голяма, но гола глава. Точно над него беше балконът
и на балкона един хлапак, захапал цигара и гледа, гледа, после смръкне няколко пъти
дълбоко, дълбоко, после погледне с преценяващ поглед надолу и, събрал слюнка, току се
изплюе върху голото теме на председателя. Усетил, че нещо има на главата му, вероятно
помислил, че това е муха, бързо се опитва да я прогони, но само размазва плюнката. По едно
време хлапакът смръкна наново няколко пъти и като прецени още веднъж, пусна незагасения
фас върху темето. Оня подскочи, започна да чисти главата си, след това дрехите си, а в
същото време Илия продължаваше да декламира, оня от балкона продължи да пуска плюнки,
като че ли искаше да угаси запалената глава на председателя... До мене, встрани, в едното
крило на хора, стоеше Метларски. Вероятно и той беше наблюдавал интересната картинка,
защото ми прошепна.
Видяхте ли го оня на балкона?
- Видях го.
- Скоро ще дойде при нас...
И наистина през есента той беше един от новонастанените възпитаници.
Тук не ни дадоха първо място, но ни класираха да се явим и в Пловдив. Знаехме, че това
се прави за поощрение на момчетата. Не сме си правили никога илюзията, че сме много добри
с тия мутиращи гласове, че наистина заслужавахме първото място, знаехме, че това става,
защото сме им направили впечатление - очаквали едно, получило се друго, но ние
посрещахме всяко признание като оказана помощ в работата ни.

В края на май бяхме вече в Пловдив. И тук ни бе дадена „специалната награда” на
журито, за да се поощрят момчетата. На обяда при нас дойдоха двамата ръководители на
журито от София - председателят и неговият заместник, и поискаха да обядват заедно с
нашите момчета. Стана мило тържество. Вдигаха се тостове, държаха се речи. Единият бе
известен композитор, другият - известен поет. Обещаха да напишат музиката и текста на един
марш на училището. Маршът и досега не е написан и няма да се напише - единият отдавна си
отиде, другият е много известен и затова е много зает човек.
Никой не каза ще има ли явяване в София, но именно споменаването на „специалната
награда” вдъхна вяра на момчетата, че през есента ще са и в София. А това ни помогна много
при прибирането им от лятна ваканция.
Когато след време оценявахме, всички бяхме единодушни в оценката си, че през първата
година един от най-добрите ни помощници е била наистина художествената самодейност...

ОЩЕ ЕДНО НАЧАЛО
Изтече една учебна година, почти триста дни, през които животът ни наистина бе живот
без междучасия. Изпълнихме много от препоръките на Гонов, до някои истини само
прозряхме, на други пък животът ни научи.
В определения ден пристигнаха много от учениците, но най-радостното бе, че дойдоха
ония, на които най-много разчитахме. Даже Васката доведе едно свое съселянче и обясни:
- Гледайте мене, пишете него. Остане ли там - пропадация. Приятелите му крадат, а щом
ортака ти краде и ти носиш отговорност. Вие го вземете, пък аз ще отговарям за него...
Взехме го. Казваше се Георги. Чист живак - постоянно в движение. Бе сираче, но никога
не изпроси от нас любов, от която видимо се нуждаеше. Но и без да я проси, ние си му я
давахме...
Новата учебна година дойде с една от никого неочаквана новина - за директор на
училището назначиха мен. Това се възприе от учениците с радост, но на мен никак не ми беше
весело. Не че ме очакваха трудни дни, а защото местният партиен комитет бе определил вече
бъдещия директор - Борис Ташев. Аз също считах, че именно Борис ще бъде бъдещият
титулярен директор, защото имаше повече стаж, бе по-възрастен, по-спокоен и по-въздържан
от мен. Но не това гледаха местните ръководители - според тях само партиен член можеше да
заеме това място, а Борис бе дори и партиен отговорник в училището. А аз бях безпартиен,
чувствах, че на мен се гледа като на човек от второ качество, често с неприязън, като се
спазваше правилото: „Щом не си наш, значи си чужд”. А чужди хора в „наши” работи не
биваше да се месят... Опасявах се от конфронтация между нас, двамата, защото той още през
лятото, сигурен, че решението ще се изпълни, бе заявил пред неколцина от нас: „През есента
мене ще търсите...” Но областният съвет бе преценил, че за директор трябва да бъде назначен
педагог, а не специалист по трудово обучение, и изборът паднал на мен... Как е реагирано не
знам, но няколко дни след получаването на заповедта, ме извикаха в Пловдив.
- Имаме един въпрос към вас - чрез КДС при нас постъпи донесение за ваша връзка с
нелегални... Изяснете!
Да ви казвам ли, че бях сащисан от изненада?... Полека-лека се съвзех и спокойно казах:

- Всяко обвинение трябва да се докаже... И това е длъжна да направи именно Държавна
сигурност... А тя препраща доноса към вас... Не усещате ли, че мерникът има друго
направление...
И тогава си поговорихме открито и честно, оказа се, че и те добре знаят посоката на
мерника. И се реши - оставя се ДС да провери и докаже истината. Дотогава директор си
оставам аз... Изпреварвам да поясня, че проверката продължи шест месеца и връзката бе
изяснена - преди девети септември, като ученик в гимназията, съм живял известно време в
една квартира с мой съселянин, който след девети избяга и се засели във Франция. Веднъж
майка му ми каза, че ме поздравил в писмо. Казах й и тя да го поздрави от мен. И това бе
отбелязано в поверителното ми досие...
И така аз бях новият директор.
Още през пролетта бяхме написали писмо до Учителския институт в Пловдив да ни
изпратят през есента млади и ентусиазирани учители, които желаят да работят на труден
фронт. Изпратиха ни Стоил Николов, Ангел Георгиев и Петър Шаллиев. При нас те останаха
само една учебна година, но престоят им се отрази крайно благоприятно върху момчетата
ни...
Те дойдоха с ентусиазма на младостта си, живееха в обща квартира, със себе си
донесоха само по един костюм, защото бяха бедни, препатили момчета, но се стараеха винаги
да бъдат спретнати. Донесоха и някакъв особен чар, който привличаше по-големите момчета
и те им станаха почти постоянни гости... Борбата срещу мен продължи чрез тях - един от
служителите ни им бе казал разни политически клевети за мен, но те бяха достатъчно честни
и откровени да ме попитат вярно ли е това, което са чули? Казаха от кого, извиках го в
дирекцията и му казах да повтори клеветата си, той не се посвени да я повтори, когато чу, че
трябва да я докаже, високомерно заяви:
- Има други, които ще я докажат...
Дадох му два часа тия други да дойдат и да потвърдят това пред мен и тримата ни нови
учители, в противен случай, ще бъде освободен за подронване авторитета на ръководството.
Излезе с високомерна усмивка, тя беше още на лицето му, когато след два часа наново го
извиках и след две-три остри реплики му връчих заповедта. И с нея излезе... След половин час
вече давах обяснения пред най-големия ни селски ръководител. Изпърво ме гледаше с
пренебрежение и ми нареждаше веднага да го върна, чул отказите ми, мина на по-мек тон, за
да стигне до молба... Не го върнах. И това, в продължение на години, ми носеше куп
неприятности...
Заедно с него си отиде от нас и Годев - той не беше местен.
Заболя и трябваше да се прибере при семейството си. Командировката му бе свършила...
От ваканцията закъсняха само няколко. Те дадоха различни обяснения и сочеха какви ли
не причини, но единият от тях ме разсмя от сърце. Бе момче от пиринските села - яко,
държеливо, с черна кожа и с истински цигански манталитет, седемнадесет годишен:
- Защо закъсня? - и гласът, и погледът ми изразяваха строгост.
- Ле заплака? - отговори ми той на диалекта си.
- Кой заплака?
- Е па невестата... Кога тръгнах, она се разрева...
- Каква невяста? - искрено се изненадах.
- Мойта... Щото аз през ваканцията малко се поожених... И се она е дома...

Как да му се карам, как да го наказвам... Оставих го с едно-единствено наказание - да
бъде отделен от булката си и да мисли постоянно за нея.
Впрочем, през дългите години от съществуването на училището, винаги е имало женени.
Болшинството без брак, просто през ваканциите си завеждаха булки или родителите им
насила са правили това. Съвсем малко бяха ония, които имаха регистриран брак. А някои
именно затова бяха настанявани, защото бяха получили присъда за незаконно съжителство,
без да имат брак и без да имат право на брак...
На общо събрание командирският ни съвет отчете дейността си през годината и бе
избран нов командирски съвет. Председател си остана Сербезов и в момента той бе найподходящия - момчетата го уважаваха и дори малко се страхуваха от него, бе прям, честен и
всеотдаен, макар и много често да бе начумерен и не винаги да отговаряше стандартно.
Помогнахме им да изготвят план, в който имаше ясни и точни задачи за изпълнение. Но се
случи и нещо много интересно; което не бе планувано. Знаех, че в суворовските училища се
бракуват дрехи, носени от обучаващите се там момчета. И заминах за София писмо, явих се в
министерството на народната отбрана и... и след седмица в складовете ни, заедно с женските
дрехи, кои още не бяхме сменили с други, имаше вече и двеста чифта суворовски униформи...
Представете си радостта на момчетата, когато облякоха за пръв път тия дрехи, когато сложиха
шапките с червени околожки, с черни панталони и червени лампази, с черните обувки, с
кафявите ръкавици през делничните дни и белите през празничните... За селото първото им
появяване истински фойерверк, а за момичетата - примамка. Това имаше и своите
отрицателни страни - породиха се любовни връзки, които ни създадоха немалко
неприятности. Това накара някои учители да кажат: „Дала баба пара да се хване, после давала
две да се пусне, ама не дават...” Но ние се радвахме на новите ни дрехи, не ги прибрахме, а
започнахме борба за регулиране на любовните похождения и връзки. По-право намесвахме се
само при ония, които ни пречеха. Иначе нямахме нищо против, дори по-късно направихме и
една сватба в училището и то на училищни разноски... Първият пакостлив любовник бе Илия
Вълчев. Момичетата харесваха в него не само физическата красота и суворовските дрехи,
които много му отиваха, но бяха пленени и от артистичния му талант. И той си хванал едно
момиче, излизал нощем през прозореца на спалнята и пак през прозореца се прибирал, без
някой от нас да разбере това. Но го усетили близките на момичето и една сутрин трима от тях,
яки мъже, цъфнаха в дирекцията. Разказаха, че наш ученик посред нощ идвал в двора им,
чакал там да изненада момичето, че... не знам още какво си, не го познавали, но молеха да се
вземат мерки. Ние бързо разбрахме кой е любовчията, извиках Илия, поприказвах с него и му
казах поне временно да прекрати срещите си с нея. След това нека поднови срещите си, но те
да стават тайно, и винаги преди вечерна проверка. Обеща, но продължи да действа в късните
часове и реших да го хвана и разоблича.
Един ден му казах:
- Не изпълняваш обещанието си.
Отрече. И само след два дни, към полунощ, влязох в спалнята му, приближих леглото, в
него бе завит човек, но когато пипнах разбрах, че са излишни одеала. Извадих ги и вместо тях
в леглото се напъхах аз... След два часа прозорецът леко се отвори и в тъмнината видях как
той се вмъква в спалнята през прозореца. Без да светва лампата се приближи, хвана одеялото,
вдигна го и отдолу му се ококорих аз.
- Добър вечер... Или добро утро? Как предпочиташ?
Застана мирно.

- Сбърках... - рече и не мърдаше.
- Гледай повече да не бъркаш, щото усещам кога някой бърка... - станах и му освободих
леглото.
От тогава започна да изпълнява препоръката ми и правеше срещите си преди вечерна
проверка в паркчето оттатък реката, но не изпълни допълнението - да бъде много внимателен.
Една вечер същите трима ги хванали в парка и ето ги всички, петимата, пред мен, в
дирекцията.
- Ето го любовчията! - каза най-старият, дядото.
Искаше ми се да кажа: „Ето я и любовчийката!”, но реших да спестя унижението на
момичето. Но то само си го потърси и си получи отговор... Изведнъж започна да вика:
- Дядо, татко, чичо, закарайте ме в друго село, не искам да стоя повече тук, защото тоя
хулиган не знам какво може да направи с мен... Не мога повече да търпя задяванията му, той
постоянно ме преследва, причаква ме, когато идвам от хор... Ето, тая вечер, почти насила ме
натика в парка... Вземете мерки, отървете ме... - и започна да плаче с истински сълзи.
Изпърво дори я съжалих, може пък наистина Илия да е действал брутално, но видях как
той я загледа сащисан, объркан, дори отчаян, лицето му изведнъж остаря, а изразът на него
изглупя, после прошава, окашля се, бръкна в задния си джоб и извади един малък пакет.
- Ето... тука пише... кой кого причаква, кой кого задява, кой кого преследва... - помълча и
добави: - И кой кого кани да ходи на среща... - и тупна пакетчето на бюрото ми.
Бяха писма на момичето до него - пълни с обич, с обещания за вечна любов, с очакване,
с нежност... Те взеха пакета, всеки пое по едно писмо и ги зачетоха... Още преди да са ги
завършили, ги сгънаха, прибраха ги, извиниха се и си заминаха. Освободих Илия да спи...
Дали и след това е ходил на срещи, не знам, не съм го и питал, но ако пак е ходил, непременно
е бил много внимателен...
Беше ранна есен и селяните прибраха реколтата от овощните си градини. На входната
врата за двора вече имахме пост. Слагахме учениците по ред, дори и най-малките, за да се
учат да изпълняват поставени им задачи... Един ден на караулката бил единият от
Медунчовците. Покрай него минавала конска каруца, пълна с щайги и касетки. Вероятно са
му харесали ябълките и сливите и решил да си поиска, но захванал с обходен маньовър:
- Чичка, много хубави ябълки...
- Хубавото с труд става... - бил отговорът.
- И сливите са екстра... - продължил похвалите си Медунчо.
- От една градина са. Поливани, затова...
Медунчо бил на улицата, понапуснал поста си и оня не разбрал, че не е от селото. И
посегнал да вземе и да му подаде, защото хората при нас са милостиви и в същото време
попитал:
- Ти чие момче си?
- Ничие... - отговорил Медунчо. - Аз съм макаренковче...
И изведнъж иначе милосърдната ръка пуснала вече взетите плодове, хванала камшика и
ремъкът му тутакси се оплел по главата на нещастното момче... И пак... И пак...
- На вас само отрова, вашта мама бандитска... И камшик...
Медунчо пуснал малката си, все още неукрепнала сиренка, чули големите, дошли на
поста, оня вече отминавал и продължавал да псува, малкият наш часови разказал всичко и
посочил побойника. Никола Павлов, този път не като дама, а облечен в работни дрехи и със
свирепо лице, го настигнал.

- Ти що биеш длъжностно лице, бе?
- Я си гледай работата, да не го отнесеш и ти, копеле мръсно, бандитско...! - и замахнал с
камшика по него, но не го достигнал. Но двете псувни моментално го стигнали.
Аз станах участник в тая история на следващата сутрин, когато беше продължението и...
Есенна утрин. Още топла. Нито есента надвива, нито лятото се предава. Учениците бяха
влезли вече в първия час, когато на вратата на дирекцията се почука. Влязоха двама вчерашният каруцар, за когото вече ми бяха разказали, когато попитах защо плаче Медунчо, и
баща му. Заедно с тях, между двамата се изправи и един голям, черен, пресен гробарски
кръст.
- Докога бе, даскале? Докога ще търпим дивотиите ви? Докога питам? Ами щом в тва
училище нема хора, които да им турят каписрите, ние ша им ги турим... - започна младият.
- Още не сте обяснили защо сте тук... - подсетих ги.
- Ставам сабайле... Рано. Слонцето още не беше се показало. Отварям вратата на кощата
и айгози крост току ма тупна по главата... На, виж го!...
Веднага си представих продължението на вчерашната история. Събрали са се поголемите, обмислили планът на отмъщението, после разбрах, че изпърво решили да отидат на
овощната му градина и да изсекат дърветата, но после се вразумили и решили друго - отишли
посред нощ в гробището и там, от един пресен гроб извадили кръста, личеше ясно докъде е
бил забит в пръстта, отишли в двора на сегашните ми посетители и го изправили на входната
врата на къщата... На кръста отгоре забили две ябълки, с пирони, а между тях една едра слива.
На бял лист написали - лека ти пръст! И го залепили...
- Ти откъде знаеш, че са го направили нашите? - попитах провокационно и той веднага
скочи.
- Как откъде знам, бе? Вчера следобед... - сети се, но не се сещаше, че и аз го знам, и
изведнъж запъна и продължи с лъжа: - едно от вашите хулиганчета...
- По-добре е да кажеш - вашите ученици.
- Е добре де, едно хлапе от вашите ученици стоеше пред вратата и като минавах започна
да ме нахвърля с камъни...
- А аз още от вчера знам друга истина... - отворих вратата и наредих да открият и
доведат Медунчо и Кольо...
- Верно е, ударих го мъничкото, щото псуваше, а големият без нищо започна да ме
псува... И него щях да ударя, ама не го стигна камшикът...
- Що лъжеш, че съм те псувал бе, аркадаш! А прекръсти се де! А да видим де!..., завтура
се към него Кольо.
- То, ние не сме дошле тук на изправала, а да предупредим - стъпи ли крак на ваш, в
нашия двор, там и ша си остане. Ша го пастармосаме. Като едно и едно - две.
- Ще пастармосаш, ама тук виждаш ли какво пише? - и Кольо посочи белия лист със
заканителното „Лека ти пръст”. Па току взе един молив от бюрото ми и поправи „ти” на „ви”.
Двамата облещиха очи, обърнаха се и тръгнаха. Кольо грабна кръста, настигна ги.
- Вземете си това. Може да ви потрябва. И халал да ви е.
Те побягнаха като чумави и кръстът тупна в коридора. Кольо го прибра в дирекцията.
- Довечера ще го занесем след дванайсет... - каза той.
- Но не пак у тях, нали?
- Разбира се. В гробищата. Той си е оттам...

И ме остави сам в дирекцията с кръста. Не минаха и десет минути и двамата селяни
наново почукаха. Сега носеха две торби.
- То... ние... може и да сме сбъркали... но като има грешка, има и прошка... Та рекохме
да донесем на момчетата ябълки и сливи... да се почерпят... Нали... И те са деца... И на тех им
се иска.
Оставиха ги и си отидоха. Изпратих Кольо да върне празните торби. Когато се върна,
каза:
- Те били свестни хора, бе!
Гледах черния кръст в ъгъла и си мислех - малък ли е тоя, който сме понесли всички на
плещите си тук, та още един трябва да ни оставят?... Правилно ли са постъпили момчетата?
Да, правилно! Така са решили, така са отмъстили... Напълно нормална човешка реакция...
Правилно ли постъпи и Кольо с това, което им каза? Правилно... Резултатът го показа... Дали
щеше да се стигне до това продължение, ако вместо с камшика тоя селянин бе погалил
нещастното момче по главичката и му бе дал макар и по една ябълка и слива? От тоя случай в
мен остана една дума, която до последния си ден няма да забравя: „ничие момче”... Да
убеждавам ли и теб, уважаеми читателю, че няма „ничии” деца, че всички са наши деца и
всички са родени за щастие... Още тогава дадох в себе си обет - да остана тук до края и да
направя така, че все по-малко да остават децата, които някои и сега наричат „ничии” или
просто „изоставени”, за разлика от други, които са потърсили по-приемлива дума –
„държавни”... И ако искаме всички, като граждани на тая страна да спим спокойно и с чиста
съвест, нека направим така, че да намалява техният брой... Както правеше това един
обикновен селски грънчар, който живееше и работеше само на осем метра от оградата на
училището ни.
Казваше се бай Иван. Просто бай Иван грънчарят. Лицето му бе така набраздено от
бръчки, че можеше да му дадеш седемдесет, че и повече, макар че беше едва на петдесет, с
малко криви, вероятно от рахит, крака и с вечна цигара, която непрекъснато, през целия ден,
за нощта не знам, си стоеше между зъбите му, без да я пуши. Просто не я палеше, местеше я
от едната страна на устните си на другата и така, докато от остане само един сантиметър,
изплюе я и захапе друга. Самият аз не знаех дотогава, че има не пушачи, а дъвчачи на тютюн,
какъвто се оказа бай Иван... Та близостта на неговата грънчарница до училището ни създаде
изпърво неприятности, а това роди помощници... Извайваше той гърнета, тавички, гювечи и
гювечета, стомни, саксии и какви ли не още изделия от глина и най-напред ги поставяше на
дъски пред грънчарницата, за да изсъхнат на слънце, след което ги нареждаше във фурната и
така нататък... неща, от които хич не отбирам... И един следобед, бавно, леко наведен на
дясната си страна, прекоси двора влезе в дирекцията, изплю в кошчето остатъка от цигарата
си, без да я хваща с ръка и ми показа едно гърне, което носеше себе си.
- Сега гледай и приказвай, а аз ще мълча...
От едната страна, точно в средата, гърнето беше проби. Беше ясно - станало е с прашка,
каквито при нас наново се наплодиха.
- Ясно е, бай Иване. Наша работа е. Ще вземем мерки.
- Ще почакаме, ще видим... - рече и си излезе така тихо, както и беше влязъл, и също
като ония с кръста, остави вещественото доказателство на бюрото ми... Вечерта имахме общо
събрание и поисках думата - разказах всичко и помолих това с грънчаря да не се повтаря.
Слушаха ме без никакъв интерес, уж слушаха, но личеше, че си мислеха за нещо друго, свое, а
моите думи само минаваха покрай ушите им и отминаваха като ненужни.

На другия ден бай Иван пристигна с два свои крайни продукта - гърне и стомна, също
продупчени. Този път бе изплюл цигарата още вън, за да има възможност да проведе с мен
един от ония разговори, при които единият говори, а другият, особено когато е виновен, само
мълчи.
- Това вече на нищо не мяза... Ами тия момчета са си чисти разсипници... Как може така,
готова продукция, труд си влагал в нея, чакаш тя да те нахрани, а те - с разпинялката - туп и я
хвърляй на боклука... - говореше бавно, без да вдига тон и ако си глух по лицето му никога не
би могъл да разбереш, че се възмущава. И остави стомната и гърнето на бюрото. - Не са само
тия. Ако донеса всички, няма да ги събере стаята. Ще ги хвърля в реката, ама пo ми се иска
първо да счупя някое о някоя глава... - и си излезе...
Той беше природно интелигентен човек и макар и да виждах болката на лицето му и да я
чувствах в гласа му и макар и да изричаше заплахи, беше кротък човек. Даже се опитваше да
не обиди мене, а само незнайния злосторник. Именно това ме порази и ме накара вечерта да
събера момчетата в голямата стая, но не на общо събрание, а на всеобщо навикване - този път
един от ония разговори, когато един говори, а сто слушат... Говорех ядно, търсех образни,
дори обидни думи, но не ги насочвах към определен адрес, а навиквах и обвинявах всички,
защото не знаех истинския или истинските виновници. Бях донесъл със себе си и трите
веществени доказателства - двете гърнета и стомната, и постоянно ги сочех на масата или ги
вземах и ги натиквах в лицата им... И забелязах, че аз соча тях, а погледите на много от тях
все се насочваха към Метларски. Той седеше гузен, мигаше страхливо, очните му ябълки бяха
изскочили навън и като че ли щяха да се откъснат от кухините си. Примижаваше и
примигваше страхливо, като заек. И от този момент, по-право от това събрание, му остана
прякора Заяка и за всички той си му остана досега. Вече знаех кой е главният
„разпинялкаджия” и без да искам да ми посочат кой е, разпоредих:
- Метларски, ела до масата!
Той стана треперещ, мигащ, застана до масата и гледаше ту мене, ту веществените
доказателства.
- Прашката на масата!
И той с трепереща ръка я извади и я постави на масата.
- Вземи всичко... Не, не, не само гърнетата. И стомната. - страхуваше се да я вземе, за да
не я изпусне и да се счупи, Взе и стомната и прегърна всичко... - Прибираш ги в спалнята,
оставяш ги в леглото си и утре сутрин отиваш при бай Иван, казваш му, че ти си свършил тая
работа и му искаш извинение. Ясно ли е?
- Слушам, другарю директор!
Излязох и всички излязоха след мен... На сутринта всичко е било изпълнено, както бе
наредено, но продължението бе резултат от вродения педагогически такт на бай Иван, за
който научих по-късно и научавах до смъртта му... Той не навикал момчето, когато отишло
при него и започнало да се извинява, а взел едно готово, но вероятно предстоящо за брак
гърне, поставил го на една дъска и му казал:
Извади сега разпинялката!...
- Няма я. Директорът я взе.
- Нищо. Ей това желязо ще свърши работа... - и той взел парче бетонно желязо и с един
замах пробил гърнето и от двете му страни... - Много лесно, нали? Като на кино - туп и
готово...
После влезли вътре.

- Гледай сега как се прави гърнето!
И започнал пред него да върши последователно всички манипулации на грънчарското
колело, като накрая изпод ръцете му се появил глинен съд.
- Това е третинката от работата. Следват по-продължителните работи - сушене,
гледжосване, печене... Ама ако някой пробие с нещо съдчето, останалите неща не са нужни той ги убива и тях... Хвърлям го в реката и край. И пръстта повече не можеш да използваш...
Да... Такива ми ти работи... - помълчал малко и добавил - Искаш ли да опиташ?
- Ама... нали... казах, че... директорът я взе...
- Не, не да пробиваш, да се опиташ сам да направиш едно мъничко гърненце. Аз ще ти
помагам... Ще ти е интересно, ще видиш... - убеждавал го той.
И Симеон за първи път седнал пред грънчарско колело, потил се, клепал се, дойде
изцапан, засрамен, мълчалив. Не чакайте да ви казвам, че след това е станал грънчар. Не!
Стана един от най-добрите строители в своя град и все така мига на парцали като заек и гледа
малко уплашено, но от този момент между него и бай Иван се породи едно дълготрайно и
истинско приятелство, което премина в семейството, после в семействата - неговото и на бай
Иван, а след смъртта на двамата старци - неговата и на бабичката му, със семейството на
племенника, който стана и негов приемник в работилницата. И сега се тачат като много
близки роднини...
Това, че Метларски с наше разрешение започна да прекарва част от свободното си време
в работилницата на бай Иван, че Тошко Караиванов бе чест гост в дома на Андонова, роди
идеята да направим това с всички деца. И на едно събрание на всички възрастни решихме да
разделим момчетата помежду си и всеки взе по четирима. На тях не обявихме това, но ние
знаехме задълженията си - посещения в дома ни, отиване на гости, завеждане в сладкарница,
разходки из селото или в гората, поканване вкъщи на рожден или имен ден и какво ли не още
и именно повторението с едни и същи момчета издаде въпроса с предварителното му
решаване. И им обяснихме, че сме искали те да имат по-близки хора, на които да разчитат случи се например, че дойдат родители или близки, защо да спят в хотела, а не у твоите, хайде
да ги наречем „шефове”, да се създаде едно приятелство, просто те да станат техни момчета,
да чувстват близки, роднини да станат. Казахме им още – вярно, имате си класни
ръководители и възпитатели, но те са при теб недостатъчно време, пък и не могат всички от
класа си да вземат, и другите поискаха да си имат свои момчета, ония, които не са учители...
Просто искахме да им спестим неудобството, но те ни разбраха и през следващите дни,
седмици и месеци още по-добре разбраха ефикасността на това наше действие. Наистина, като
идваха родители, те спяха у служителя, който отговаря за детето им, канеха се един друг на
гости, и сега се канят, пишат си, не се забравят, когато детето им тръгнеше отпуск и нямаше
пари за път, а и училището в момента не разполагаше, то отговарящият се грижеше за това...
И прави чест на всички, не само на педагогическите работници, които имат съответното
образование и специализация и знаят как трябва и как да го правят, че никой не започна да
използва, нека не употребяваме грозната „да експлоатира” детския труд. Раздаваха се изцяло,
даваха за момчетата си част от оскъдните си заплати и нищо не искаха в замяна, освен
детската любов и благодарност. Някои, и самият аз например, често казвахме на някое от
своите момчета: „Отиваш сега у дома, ключът е под изтривалката, отключваш, в една от
чашките за кафе в бюфета има един малък компас, вземаш го, заключваш, поставяш ключа
пак на мястото му и ми го донасяш, защото ми е нужен за следващия час... А до чашката с
компаса винаги се намираше и едно тефтерче, в което държехме парите на семейството.

Разбира се, изпращах момчета за различни неща и то само когато жена ми е извън селото...
Какво, използване на детски труд ли? Не, едно човешко доверие, доверие на възрастния към
маловръстния, когото другаде всеки го е навиквал, гонил, където той сам е дебнел как да
влезе в чуждия дом и е влизал, но с други цели, а сега се намират хора, които му се доверяват
напълно. Само ние си знаем как разтърсваше издъно душата на нашите момчета всяка такава
постъпка, как след това си спомняха това цели десетилетия, как винаги и пред всекиго са си го
разправяли... Нима те не са помисляли, когато са в моя дом, например, че ако вземат нещо или
пък парите намалеят, или не дай Боже с тия пари те избягат, на тоя човек, който им е гласувал
такова високо доверие да им повери дома си, ще му се търси отговорност, може и уволнение
да последва и децата му без хляб ще останат... Нека тези, които работят с такива деца, опитат,
но при подходящи условия и желание от всички, тогава сами ще се уверят в истинността на
думите ми. Веднъж някой, може би наш, може би от селото, или пък близък на момче, беше
писал в министерството, че в училището по най-груб начин се експлоатира детския труд...
Пристигна проверка, срещнаха се насаме с много от момчетата, и си заминаха със заканата, че
ще се опитат да въведат тая експлоатация и в други учебни заведения от подобен или близък
тип, в пансиони и интернати...
Решихме да организираме една екскурзия до Пирин с изкачване на връх „Вихрен” и то
именно сега, през есента, когато още не е паднал първият сняг, а се е стопил вече ланският.
Подготвихме се и тръгнахме. В училището остана само Митко, с изгорената кожа, защото
вероятно нямаше да издържи и през изтънялата му кожа можеше да се покажат костите. И
сгрешихме - когато се върнахме на следващия ден, той беше избягал, без да мисли за кожата и
за костите си... За първи път момчетата пътуваха по този живописен път към Банско и им
беше страшно интересно да се местят от едните прозорци на другите, да броят тунелите и да
викат през отворените прозорци. Спахме в Банско, вечеряхме в една градина - ресторант, от
който няма и помен сега и там с часове наблюдавахме пийнали банскалии, с шаячни дрехи и
едри търбуси, подпрени отдолу от кожени колани, които говореха за станалото през деня
произшествие - трима алпинисти, при опит да покорят една от стените на „Вихрен”, бяха
загинали. Говорят, цъкат с език, па изведнъж току подхванат някоя банскалийска. Една я
повтаряха десетки пъти - пият и играят, хванали се през рамо, научихме я наизуст и още я
помним всички - и учители, и ученици:
„Смок свири на върба,
чучулиго, Маро-ле-е-е... „
Сутринта тръгнахме към върха. Никога дотогава не бях се изкачвал на някой от
първенците на нашите планини, пък кажи-речи и не само на първенците, и това изкачване
никога няма да излезе от паметта ми. И може би затова, защото беше първо и трудно, затова
си остана и последно... За мен, с моите килограми, беше тежко, но за свикналия Шумарев, за
гърчавите Гаджев и Бояджиев, за тренирания Пейчинов, за пъргавите като сърни момчета, то
не само, че не беше тежко, но дори приятно... До Байкушевата мура, при която се отбихме, за
да я видим, вървях като истински турист, изтраях така и до хижата. На сутринта, до хребета,
от който започва истинското изкачване на върха все пак се стараех да се показвам във форма,
но от там нагоре, ако някой ми бе предложил да ме мъкнат или носят на ръце, бих се съгласил,
независимо от срама, който цял живот щях да бера... Но се изкачих. И там, за мой бъдещ срам,
на едно скрито местенце, написахме: „Тук, на еди коя си дата, еди коя си година, за пръв път в
историята на човечеството се изкачи 103 килограмовата маса на еди кой си...” Значи моята
маса. И ако някога след това съм изпитвал желание пак да се изкача на върха, то е било, за да

видя дали писаното стои и да го изтрия, та дано изтрия и срама, който бих брал, ако гледах
физиономиите на хората, които го четат...
Когато се върнахме заварих две неща - новината за бягството на Димитър и едно писмо
от едно село в подножието на най-високата ни планина. Пишеха ми, че там също е открито
училище като нашето и ме молеха за помощ - да отида там за известно време и да им окажа
помощ. Бях поласкан. Значи дойде време и ние, както Гонов миналата година, да вървим и да
предаваме опита си. Помнех всичко, което ни бе казал този човек и всичко щях да го кажа на
новите си колеги заедно с това, което вече считахме за наше лично достижение - работата на
командирския съвет, общото събрание, вечерните занимания. Реших да взема със себе си и
Сербезов. На него щях да оставя организирането на командирския им съвет.
Тръгнахме. При нас ни изпрати слънце, а София ни посрещна с мъгла. Проверихме кога
ни е връзката и останахме в града да обядваме. Седнахме на една маса, направихме поръчка и
гледахме хората около нас - весели, тъжни, равнодушни, симпатични, лакоми, нетърпеливи...
Точно когато започвахме второто, една ръка се протегна пред мен изотзад и очите ми се
заковаха в картончето пред мен: „Глухоням съм, без баща и майка, имам две братчета и те са
като мен. Помогнете ми с каквото обичате...” Сербезов бе много досетливо момче, веднага
разбра всичко, не мръдна, само леко изви поглед към мен и с очи се разбрахме - едновременно
скочихме, Митко ни видя, понечи да побегне заднешком, но блъсна масата зад себе си,
побягна между масите, Сербезов препречи пътя му и го хвана. Хванах го отзад и аз... И тогава
започна една истинска олелия - завикаха върху нас пострадалите, келнерите, посетителите.
Пристигна и управителят. Започнаха да ни обвиняват, че сме се нахвърлили върху
беззащитното глухонямо момче. Нямаше какво друго да направя, освен да ги изгледам строго,
последователно наляво и надясно, после да наредя на Сербезов с глас, който не търпеше
възражение или неподчинение:
- Съобщи на милицията да дойде и да го прибере!
Той тръгна, аз държах Димитър в клещите си - ръце, около нас настъпи мълчание, само
от откъслечните думи на полушепота разбрах, че всички си мислят, че сме от МВР и сме
заловили опасен млад престъпник... Сербезов знаеше къде да се обади и какво да каже, защото
беше печен в тия работи и колата пристигна бързо. Обясних всичко на оперативния работник
и предадохме момчето...
Така Димитър замина за училището. Когато се върнах, той си беше там, бе му минал яда
от този „глупав и излагащ случай”, както по-късно се изразяваше и живееше нормалният
живот на всички около него. И понеже вероятно нищо повече не ще спомена за него, ще
добавя сега - той остана в училището до завършване на основното си образование, след това
го настанихме да завърши шофьорски курсове, което бе мечтата му, стана добър шофьор,
започна изпърво рядко, а след това все по-често да пресича границата със своя „ТИР” по
Европа, Близкия изток, Африка, ожени се и сега вече внучета има.
Но да продължим пътя към новото училище. Пристигнахме рано сутринта, още в тъмно,
влязохме в училището, никой не ни посрещна и останахме да чакаме в коридора дано се появи
някой, на който да се представим. Момчетата още спяха. По едно време по коридора се зададе
млад, черноок, леко прегърбен човек, който се запъти към нас, но не спря, отмина ни. Отиде
някъде, свърши си някаква работа и на връщане се спря при нас. Подаде ръка и рече:
- Приятно ми е - Сиджимков...
Помислих, че се будалка с нас и реших да му отговоря по същия начин:
- И на мен ми е приятно - Въркузунов.

Казахме му откъде сме, какви сме, той каза само едно „аха”, после ни поведе към
дирекцията, отключи я, остави ни вътре и излезе с думите:
- Стойте тук и чакайте директора!... Беше дежурният възпитател за нощта...
Директорът се оказа дребен, напет, боеви човек, бивш партизанин, само няколко години
по-възрастен от мен, с когото завършихме немного преди това един и същ институт. И аз като
Гонов разпоредих още същия ден да се събере целият учителски персонал и като че ли всичко
се повтори точно така, както беше при нас, само че сега аз бях обект на внимание. Не се
отвори вратата и не влезе никой, за да им покажа, че не бива по никакъв начин да се бие, но
им разказах за случаи от нашето училище, не скрих и случая със Савчо, стараех се да бъда
пределно ясен и точен и да съм близо до това, което искат да знаят, да чуят, да разберат... И
точно тогава се случи една конфузия. Вдигна се ръка и поиска думата дежурният възпитател,
който ни посрещна сутринта, или по-точно, който не ни посрещна. И директорът каза:
- Давам думата на другаря Сиджимков...
Изтръпнах. Та той наистина си е носел името, което назова по време на запознаването
ни, а аз направо се подиграх с него, считайки, че той пръв върши това. Конфузията ми се
увеличи, когато той стана и започна:
- Много се радвам, че другарят Въркузунов е при нас и ни оказа, бих казал, безценна
помощ...
Веднага поисках разрешение да го прекъсна, прекъснах го, разказах с весели нотки в
гласа си какво се бе случило сутринта и това предизвика истински взрив от смях... После той
продължи, продължи и общата ни работа... Този черноок някогашен младеж сега е побелял
пенсионер и за двама ни е приятно, когато се срещнем да си спомним за нашата първа среща и
за нашето първо недоразумение, което, за щастие, никога не бе последвано от второ...
Цели десет дни бях гост на училището и на директора му и те ще останат едни от найхубавите в живота ми. Тогава се роди връзката между нашите училища и тя продължава и
сега. И ако е прието училищата да бъдат братя, то такива непременно са двете ни училища.
Нека ви разкажа и един весел епизод, роден именно от това братство.
Когато след години училищата станаха няколко, есенните съвещания преди започването
на учебната година се провеждаха за всички на едно място, като присъстваха и работници от
детски домове и други специални училища, както и инспектори в детските педагогически
стаи. На едно от тях пристигнах рано предната вечер, легнах си в стая с няколко души, между
които и един инспектор... Тъкмо в най-сладкия сън, някъде след полунощ, вратата на спалнята
се отвори и вътре нахълтаха петима души - директорът на рилското училище и четирима
негови педагогически работници. Току-що пристигнали, те тръгнали от стая в стая да ме
търсят. И именно тук ме намериха. Малко пийнали, колкото за настроение, те веднага се
развикаха, радостни, че са ме открили и понеже винаги са били добри певци, наобиколиха
леглото ми и запяха. Възмутен от държанието им, инспекторът се развика, започна да ги
обижда, да ги заплашва, но това никак не ги смути.
- Спокойно, татенце, прав си, моментално спираме, а него ще го изнесем от вашата стая
и ще му пеем в коридора... И хванаха четирите краища на дюшека и ме понесоха. А в същото
време аз си мислех, колко добре би било, ако това станеше в подножието на „Вихрен”, точно
когато ми излизаше душата, па макар и да ме понесат нагоре само на одеяло...
И в коридора пяха един час...
Съвещанието започна с присъствието на четири заместник-министри, заместникпредседателя на Върховния съд, Главния прокурор на републиката и още много отговорни

ръководители. (И в скоби ми се ще да добавя, че тогава на тези деца се обръщаше десеторно
повече внимание, отколкото сега, когато, се нуждаят от най-голямо внимание. Единственото
постижение, може би е името „деца с неравностойно социално положение”, намерено наскоро
и призивите за милосърдие, което според мен понякога обижда децата, защото в някои
моменти и при някои деца, те започват да се чувстват просяци на милостиня.)
Съвещанието продължаваше работата си, когато въпросният инспектор поиска думата.
И започна една обвинителна реч против моя колега от новото училище - изпърво разказа как
спокойно сме си спели и събирали сили за днес, когато като хуни пристигнали петимата от
еди-кое си училище, начело с директора си и започнали да викат, защото били пияни, та чак и
песни запели. И когато той им направил бележка да не пеят, те му отговорили:
- Пее ни се, пеем... Ние на него пеем, не на теб... Па ако искаш и на тебе ще изпеем
една... Искаш ли?...
Както си беше... И завърши тирадата си със:
- Това ли е новият педагог, другари, това ли е новият възпитател, и с още по-висок глас
искам да попитам – това ли е новият директор? Ето на какви хора сме поверили нашите
трудни деца, другарки и другари... И тъй като всичко, цялата тази вакханалия се ръководеше
именно от директора, предлагам още тук да се вземе решение този човек да не остава
занапред в училището, още повече като директор...
Изтръпнах... Може би заради мен колегата ми щеше да загуби мястото си. Погледнах го,
той също усмихнат ме погледна, видя тревогата в очите ми и направи мимика, преводът на
която беше: „Не се тревожи, ще се оправим...”
И се оправи. Ето как. Вдигна ръка и поиска думата. И започна малко с местния си
диалект и ще се опитам да го предам поне отчасти и то така, както той го каза:
- Другари, това, що го каза другарят от Варна, се отнася за мен. Аз съм въпросният
директор... И всичко, дума по дума, е абсолютно верно и точно. Верно е, че закъснехме, но
колата ни се повреди... Верно е, че бехме пийнали, но кога човек да пийне, ако не, когато е
далече от децата... Верно е, че пяхме, но пяхме на приятел... Вие знаете ли какво сме изживели
с него през тези години? Не знаете... Но ние си знаем, а и друго знаем - че заслужаваме и
песни да ни се пеят... Когато другарят инспектор каза, че не бива да пеем, ние спряхме и аз,
като културен човек и колега го попитах желае ли и на него да изпеем една, ако е обиден, че е
пренебрегнат? Но той не пожела... Така ли беше, другарю инспектор? Така беше... Сетне
изнесохме нашия приятел в коридора и там започнахме да му пеем... Мислехме, че никому не
пречим... А ето, че сме пречели... – помълча и продължи: - Другари, народът го е казал, а не аз
– който пее зло не мисли!... Може ли тогава ние да мислим някому зло песните си, още повече
на другаря инспектор? Решително не!... Песента е велика сила, другари! И ние, в нашето
училище, отдавна сме разбрали това и я използваме. Използваме силата на изкуството, на
песента. Може да ви е чудно, но в нашето училище, един ден от седмицата, сряда, не се
говори, а само се пее. Искаш ли да кажеш нещо на другаря си, ще му го изпееш. Мелодията
сам ще си съчиниш... Да, да, няма какво да се смеете, другари, ние сме пеятелни хора. Пее ни
се и пеем. Песента пречиства. И аз казах на другаря да му изпеем една песен, той отказа, сега
и вас питам - ако вие искате да чуете една от нашите песни, веднага започваме. Искате ли
другари?...
Всички започнаха да ръкопляскат... Аз събрах моите ръце в знак, че стискам неговите...
Заслужаваше...

Не го наказаха. Дори не се постави на обсъждане въпросът за неговото и на неговите
хора поведение. И интересното беше, че и инспекторът от Варна ръкопляскаше...
На връщане си тръгнах сам, защото с директора решихме Сербезов да остане в
училището им до Нова година, за да организира командирския им съвет и той самият да бъде
негов временен председател. Там той направи много - никому не беше казал, че има
разширени вени и стоически бе понасял несгодите. Когато се върна, веднага го изпратихме в
болница...
Между тия два епизода - откриването на рилското училище и пеещата сряда, в страната
ни се откриха още няколко нови училища и на мен се падаше честта да им давам начален
тласък и след това да ги пускам да се въртят в собствената си орбита. И мисля, че вършех това
все по-професионално, защото всяка изминала година прибавяше към опита ми все нови и
нови щрихи. Объркани хора, като нас през първия месец, ме чакаха, посрещаха и изпращаха
като избавител от кошмара, в който се бяха потопили... Забравил собствената си обърканост в
оня първи месец, сега гледах на тия подплашени хора с неподправен интерес и с въпрос какво пък толкова страшно има? И вярно е, че нямаше, но страхът идваше от съзнанието, че
не знаеш какво да правиш с нещо, с което се срещаш за първи път и никъде не са те учили на
това...
Втори път ми бе съдено да изпитам разочарованието да мислиш, че знаеш, а да не знаеш
и да не можеш нищо, да се провалиш валиш и да избягаш. Как стана ли?... Нали вече бях
опитен, открил немалко училища, в тях ми се бяха възхищавали, пък самият аз бях започнал
вече да се възхищавам от умението си именно такива училища да откривам. Но бе се оказало
че в страната има извършители на противообществени прояви не само от мъжки пол. И назря
необходимостта да се откриват и женски училища от тоя тип... В едно от тях бях, трябваше да
му дам казания по-горе начален тласък. Въоръжен с опит, вяра, оптимизъм и самоувереност,
тръгнах... Пристигнах там малко след обяд, до вечерта разбрах своята непригодност да работя
с момичета и преди още слънцето да се е показало на хоризонта на следващия ден, вече
пътувах обратно с влака за моето си село, при моите си момчета... Няма да обиждам никого,
но се убедих, че както трябва да си родeн за учител, така пък и учителят трябва да е родeн за
мъжко или за женско училище за морално застрашени деца, както ги наричаха тогава. Общото
в тях е може би само част от организацията на възпитателната работа, на учебната работа, но
що се отнася до индивидуалната, то разликата е толкова голяма, колкото е голяма разликата
във физиологията на мъжа и жената. Там за няколко часа бях подложен на такива
педагогически изпити с получаването на слаби оценки, при спомена за които още изпитвам
срам и които няма да ви разкажа, не от страх, че ще срина реномето си на добър възпитател.
Просто се срещнах с женска психика, която не познавах, с женска изобретателност, която не
съм мислил, че съществува, дори и с женска наглост, която никога не можеш да предвидиш и те ме объркаха и разоръжиха, защото за първи път се срещах с тях...
Потърсих отговор на провала си и при Антон Семьонович. На едно място той пише: „...
В тия сложни преплитания на болка и горделивост, бедност и богатство, нощни сълзи и
дневни флиртувания е нужен дяволски характер, за да набележиш линия и да вървиш по нея,
да създадеш нов опит, нови навици, нови форми на предпазливост и такт.,.”
След години, когато се срещах с неговите бивши възпитанички и им разказвах за
провала си, те хем се смееха, хем се опитваха да ми обяснят причината за него.
- Ти си силен човек. Но си само силен. Жените тачат силата в любовта, но по никакъв
начин и във възпитанието...

Та аз нямах този необходим дяволски характер, който да набележи линия, за да вървя по
нея, да създавам нов опит, нови навици, нови форми на предпазливост и такт. Изведнъж се
оказах в такава задънена улица, в каквато се бях оказал при първата ми среща с моите
момчета... Нека ми простят ония момичета, които са били в такива училища, ако с нещо съм
накърнил достойнството им, нека ми простят и ония, които тогава ме принудиха за часове да
си замина - те не искаха това, наистина не го искаха, просто ми даваха един урок, който
напълно бях заслужил със самонадеяността си... И поклон доземи на всички, които години
наред работеха с тях, падаха и ставаха, до прага на затвора дори стигаха, но успяха много
момичета да доведат до прага са собствен дом, при собствено семейство, със собствени деца...
За мен това е истински подвиг, който почти никой не оценява, но когато се стигне до неволна
или неосъзната грешка, много са ония, които бързат да търсят отговорност и да се ровят
между параграфите и плетениците на закона и наредбите, за да открият съответстващо
наказание. Примерите за това са много, аз съм виждал сълзи на мъже - директори на такива
женски училища, виждал съм много горест и обида и винаги съм се срамувал от това колко
равнодушни сме към успехите и колко жестоки към неуспехите. Само за двама от тях роман
може да се напише. Но това могат да сторят само те, защото ще пишат онова, което е минало
през сърцата им - добро или лошо... От личен опит го знам...
Едно от най-големите постижения на ония първи наши възпитатели и възпитаници бе
спонтанно възникналото състезание между отделните класове... Не, не беше съревнование
каквото провеждаха в трудовите колективи. При нас то възникна спонтанно като спор между
момчетата - кой е по-добър и повече добро е сторил за училището, като спор между класовете
- кой по-добре е работил и по-добри резултати е постигнал... Ако съревнованието някъде
някому е вредило, нашето чисто наше си състезание между децата ни, стана прекрасен
помощник... Беше така...
Започнахме го още в средата на първата ни учебна година, разрасна се много през
втората, получи пълен разцвет през третата и следващите... Започнахме с чистотата в класните
стаи, после в спалните, преминахме през двора, който разделихме на участъци за всеки клас,
прехвърлихме оградата и зашарихме по селото, но не пак да тарашуваме по домовете, а да
метем улиците... Всеки сам търсеше своята изява... Ние само проверявахме и определяхме
точките. Постепенно се включваха все нови и нови неща - хигиена, културно-масова работа.
Много пъти след това четях статии по вестници и списания, в които се отричаше
съревнованието или само някои негови детайли. Няма да вземам отношение, само ще ви
покажа някои картинки от нашето състезание.
Вечер, боси ученици със запретнати крачоли, търкат пода на класната си стая и след
това поставят пост, за да не влезе някой преди още комисията да е проверила „инициативата”.
Инициатива бе сам да намериш нещо, което ще свършиш и след това да извикаш комисия да
го провери, запише и отчете... В друга стая са седнали и рисуват стенвестник, в трета режат
гирлянди, за да украсят спалното си помещение, в четвърта репетират художествена
програма... Рано сутрин всичко се хваща на работа, за да може преди да е дошло времето за
закуска или учебни занятия, вече да има нещо налице. Особено интензивно се работеше
следобед - прекопават се градинките, почиства се каналът от външната страна на оградата,
свлича се боклукът от двете страни на реката, метяха се улиците около училището и накрая площадът... Върви встрани от мене Димитър Първанов - черно като негърче малко момче,
гъстата му къдрава коса стои на главата му като африканска перука, очите черни, дълбоки,
жални, но в момента само търсещи. Питам го:

- Къде, Мите?
- Търсим по двора инициативи... - проплака пискливото му гласче” и веднага отмина...
Резултатите отчитахме винаги в събота следобед. Отчиташе ги целият командирски
съвет, а арбитърът бях аз. Момчетата седяха на различни места по двора и не играеха, само
чакаха... И ето, ние излизаме, тръбата свири, всички се строяват и председателят Сербезов
обявява резултатите. Има и ура, и ръкопляскания, и намръщени лица, и вътрешни обещания,
че другата събота няма да бъде така... Ние добре знаехме незначителността на онова, което
вършехме чрез състезанието в началото, но дори и всичко да беше само една игра, то именно
тя запалваше огъня, служеше за набиране на опит, възпитаваше в трудолюбие, което тепърва
ще се прояви в летните и есенните бригади в помощ на селското и горското стопанство, в
постигането на: норми, много по-високи от нормите на възрастен работник. Не, не ни корете,
че сме издевателствали над възпитаниците си - нали нормата трябва да бъде с двайсет
процента по-ниска от нормата за възрастния? Кажете ми, можеш ли да спреш момче, което е
изпълнило нормата си и се кара с тебе, защото му казваш да спре или да седне да си почине,
можеш ли да накараш оня клас, който тайно излиза от спалнята си два часа преди да е свирила
тръбата за ставане, за да отидат на обекта и да бъдат първи? Ние вземахме мерки всичко да се
върши при еднакви условия, но и те намираха различни начини да се отклонят от тия норми в
името на първото място... Сега мога да кажа - няма нищо по-могъщо от отприщилия се бент
на съзидателството в душата на непълнолетния правонарушител... Важното е да намериш
ония лостове, които правилно и последователно ще отприщят тоя бент, силата в който се е
събирала с години...
През тази година в училището ни все по-често започнаха да идват инспектори от
министерството. Но те знаеха много по-малко от нас и авторитетът им не можеше да расте
паралелно: с неопитността им. Тези, които разбираха това, бяха уважавани от нас и ги помним
с благодарност. Помня първия инспектор; който тогава бе и началник на отдела на
специалните училища и детските домове в министерството. Казваше се Димитър Фидьов дребничък човек с голяма душа и сърце като хамбар, пълно с обич към хората и най-вече към
децата, ей тия деца, за които той и ние бяхме и бащи, и майки, и роднини... Той искрено се
радваше на успехите ни, записваше всичко, което му казвахме и го считаше за интересно и
нужно и на други, разговаряше с децата като с приятели и те не се стесняваха да кажат пред
него всичко, дори и най-незначителното, което за отделния човек може би е най-важното.
Веднъж, на едно събрание, момчетата го помолиха да направи необходимото да ни се отпусне
един камион и той тутакси обеща, без да знае колко трудно и почти неизпълнимо, поне за
момента беше онова, което обеща... И след това, разбрал грешката с бързото си обещание,
дълго търсеше думи за оправдание пред момчетата, за да докаже, че каквото е било по силите
и възможностите му, го е сторил. И сега разбирам колко илюзорни бяха обещанията на един
тогавашен началник в едно министерство, който също обеща и нищо не изпълни, но той
никога вече не дойде при нас и съвестта му също никога не го е мъчила... Не така беше с
Фидьов. Бяха си заминали вече ония ученици, пред които бе обещал, но при всяка среща той
се интересуваше:
- Питат ли още за камиона?
Имаше и други - пристигне, мълчи, само оглежда през целия ден, вади тефтер и записва,
през нощта последен ляга, сутрин пръв става, тръгва по дежурния възпитател и записва всяка
негова дума и всяка негова постъпка. Защо? За да му каже после, че еди-коя си дума не била
на място и еди-коя си постъпка е била грешна... Нали и ние в грешките си се учим. С тях

никога не намерих общ език, но макар и приносът им в нашата работа да бе много малък,
помня ги с добро... Но не мога да забравя един от най-дългогодишните инспектори, Петко
Петков, който след всяко посещение, оставяше при нас ведра обстановка, учеше ни на нови
неща, учеше се и от нас, за да научи и други. Изключителен човек беше той и изключителен
ръководител... След време, когато се пенсионира, решили да му дадат звание н започнаха да
събират сведения за него от хора, които го познават. Поискаха и от мен. И аз направих найвъзторжената характеристика, която въобще съм правил в живота си. Не мина много време и
един от тия, които са чели характеристиката, ми рече:
- Вие сигурно мислехте, че ще го правим министър.
- Такива като него, кадърни, министри не ги правят. За министри си има други хора, с
връзки, с политически актив... Препоръчвам ви още веднъж да прочетете истината за тоя
човек, защото аз истината написах. Уверявам ви, ще ви бъде от полза... - беше моят отговор.
Продължаваше животът без междучасия и всички, почти без изключения, се стараехме
да не оставяме тоя динамичен училищен живот с излишни паузи, които да ни отдалечават
едни от други. И в него срещи ежечасни, даже ежеминутни, малки радости и дребни
огорчения, по-рядко, значително по-рядко - значителни радости. Но броят им беше много помалък от значителните ограничения.
Помня Ламбри, още повече че и сега по няколко пъти на година го виждам... Той беше
дребничко хлапе, с гъста къдрава коса, живо, подвижно... Една сутрин той ни достави особена
радост - в час по физическо възпитание бе скочил над пет метра. Не повярвахме. На нашето
недоверие той махна с ръка и каза с. усмивка:
- За невярващите ще повторим.
И скочи с 12 сантиметра повече, отколкото първия път. Съставихме комисия, накарах
учителя по физическо възпитание да провери дати са спазени всички правила и изисквания и
след това Ламбри наново скочи. И прибави още седем сантиметра. Искахме още и още, но той
си остана на това, което вече бе постигнал с последните седем сантиметра. На следващия ден
всички като един предложихме да го накараме още веднъж да скочи. Той скочи още много
пъти, но не стигна дори и петте метра... След това още много опити правехме с него след
редица тренировки, но като постижение си остана онова, от онази радостна сутрин, когато с
неверие го накарахме да надмине себе си. Записахме рекорда в училищната документация и
досега, повече от три десетилетия оттогава, никой не го е надминал... Ламбри се извиняваше
за неуспеха си с думите:
- Не всеки ден е Великден...
И друга радост през тези дни. Донесе я Алекси. Харесал той моя почерк и ми заяви:
- Ще се науча да пиша като вас. Ама досущ като вас. Ловите ли бас?
„Ловихме” бас. Решихме - ако той спечели, ще го пусна за три дни до Пловдив, спечеля
ли аз, ще остави пушенето. Знаех, че е упорит от предишен случай - бе си поставил задача да
научи столиците на всички държави в света и техните президенти. И ги научи. Започна и мене
да поставя в неудобно положение. Срещне ме и току рече:
- Та коя беше столицата на Хаити?
Ха сега де, коя беше столицата на Хаити? И изведнъж решавам с хитър ход да изляза от
неудобното положение:
- Виж сега с какви глупости ме занимаваш. На мен главата ми се е запалила от
проблеми, той с Хаити ме занимава...
А той се хили, лепнал една широка усмивка на добродушното си лице:

- Ама аз знам... А президентът на Боливия? Отбивам удара с отсрочка:
- Хайде, остави ме на мира... Питай ме утре за тия работи.
- Добре... Само че президентът наистина не го знам.
Ти не го знаеш, пък аз хич... И вечерта търся столици, търся президенти и на другия ден
уж случайно го срещам и още по-случайно го заговарям:
- Ти нещо ме пита вчера, какво беше?
И той повтаря двата си въпроса.
- Аха-а-а - казвам - Така беше... - после бързо му давам отговор и отминавам още побързо, за да не постави нови въпроси.
И така свикнах, когато минавам покрай него, да бъда все забързан и угрижен, за да скрия
по-лесно незнанието си за нещо, което той търсеше, намираше и често знаеше по-добре от
мен...
Но сега, сега да промени той почерка си и да започне да пише като мен, това никога не
би могло да стане... Цели шест месеца се бе борил той с моя почерк, за да дойде една сутрин в
дирекцията, да застане мирно до вратата и да каже:
- В коридора е паднал някакъв лист от доклад, Ваш ли е? - и ми подаде ръчно написан
лист.
Наистина беше чернова от някакъв мой доклад.
- Да, да, мой е. Благодаря ти. Къде съм го изпуснал?
И той започна да се кикоти така силно и да скача така маймунски по пода на кабинета
ми, че помислих, че го е хванала оная епидемия, която карала някакво негърско племе
неспирно да скача и да се кикоти:
- Три... три... три дена отпуска... Аз... аз... аз го писах. - и пресегна към бюрото - Дайте...
дайте си ми го сега. Той си... е... си е... мой...
За старанието прибавих още един ден... И досега, когато получа писмо от него, винаги се
стряскам - как така сам съм си написал писмо? Но после се сещам, поглеждам подателя и като
видя Алекси, се усмихвам.
Една сутрин, веднага след закуска, изчезна Михо от Хасково. Бе охранено и прилично на
пумпал мълчаливо човече, в главата на което никога не можеш да знаеш какво се таи... Та ето
какво се е таяло през последните дни - да изчезне. Махнах с ръка и като че ли с махането го
прежалих - ще поскита и ще се върне или ще го докарат. Имаме още сто други, за които да се
грижим... На другия ден новият учител Николов, веднага след обяда извел класа си на
„Бърдото” и се върнаха с един в повече - Михо...
- Намерихме го горе, където почва гората. Направил между боровете землянка, лежи и
нищо не вижда... Не ни усети дори, скочи, когато го задърпахме за краката...
Оставих Михо в дирекцията, започнах да му говоря колко глупаво постъпи с това
бягство, как загуби всякакво доверие, че това ще се отрази на следващата му отпуска, а той
само кимаше с глава. Когато свърших, без да каже нищо, подаде една тетрадка, Разгърнах я.
Вътре имаше стихове. Зачетох ги - детски опити за стихоплетство, любов, целувки, мило
момиче, червени устни, блян... И една басня. Не съм я запазил, но помня, че се казваше
„Сапун и мивка”. И съдържанието й помня - мивката се похвалила пред сапуна, че е чиста,
бяла, свети от чистота, а той е мръсен, с пяна и винаги най-мръсните ръце го пипат... А
сапунът отговорил, че нейната чистота и белота именно на неговите ръце се дължи... Така
разбрах, че Михо е начеващ поет, че не е избягал, а отишъл зад „Бърдото”, направил си
землянка, пред нея си наклал огън и там, на светлината му, писал своите стихове.

- А защо не си казал досега?
- Щяхте да ми се изсмеете...
- Но тука никога не си писал?
- Нямам условия...
- А там имаш?
- Там е такава красота, такава идилия! Землянка... огън... аз лежа, краката ми са пред
огъня, печа ги и гледам как искрите тичат нагоре, гонят се, после се пръскат и се смесват със
звездите... И... и в мен почва нещо да се ражда. Цяла нощ не съм спал... И ей това написах...
Харесва ли ви?
- Най-много ми харесва това, че искаш да пишеш. И съм готов да бъда твой учител, поправо - консултант. Съгласен ли си?
- Може.
- Тогава почваме...
- Ама там, над „Бърдото”. В землянката.
- Не. Там не може. Тук... Землянка ще си направиш тук, на двора... Само огънят ще го
палиш след като всички си легнат... И никой да не идва при теб.
- Има ли друг до мен, не мога да пиша...
- Добре. Започваме... Сутрин ще ми ги представяш...
Той си направи землянка, командирският съвет прие решение, че „временно, докато се
застуди, той може да спи при полеви условия...” и започна раждането на един поет... Дали
стана от него истински поет, не знам, но след две десетилетия дойде в училището да иска
препис от дипломата си, защото заминавал за Коми. И оттам ми изпрати един брой от
тамошна многотиражка, в която беше отпечатано негово стихотворение за тайгата. И беше
наистина добро...
През тази година се уверих, че изненадите са създадени именно за директори на такива
училища. Поредната дойде един ден преди обяд.
През прозореца видях, че на улицата, до вратата, спря черен стар лек автомобил. От него
слязоха мъж, жена и момче. Ясно. Нов ученик. Представиха пакет с документи, взех го и без
да го разпечатя, го пъхнах в бюрото. Побързах да ги отпратя, защото много задачи от дневния
ми план стояха неизпълнени. Пък и не исках с присъствието си двамата родители да
продължат да травматизират малкото момче, което бяха довели със себе си. Заминаха си...
Оставиха едно слабичко същество, което гледаше като уплашено врабче, кацнало през зимата
на перваза на прозореца и чакащо зрънца или трохички. Беше ясно - и това дете е
подхвърляно като волейболна топка от баща на майка, от дядо на баба, недояло, недоспало...
Не беше нужно да чета документите му, пък и без това през онези първи години постепенно
започнах да не обръщам никакво внимание на написаното в характеристиките, видял в тях
много неистини. То веднага се включи в колектива и моментално стана като всички други.
Беше от ония момчета, които навсякъде и във всичко се чувстват добре, свои, близки... Така се
бе потопило в общата маса, че дори не го забелязвах и когато веднъж ме срещна на двора и
спря срещу ми, не го познах и го попитах:
- Ти кой беше?
- Владко...
Без да разбера кой беше тоя Владко, го отпратих да играе с останалите.
След две седмици същата стара черна кола наново спря на улицата току пред входа ни и
същите двама - мъж и жена, се запътиха към дирекцията. Седнаха срещу ми и ме гледаха

малко притеснено, очакващо... Мъжът беше в клин, спортни обувки, спортно сако, а жената в
пищна рокля с отровни шарки... И изведнъж ме хвана яд на тая натруфена мамичка, заради
която вероятно детето е при нас, защото... И веднага започнах:
- Гледам ви - добри, симпатични, разбрани хора сте. И скромни... Да ви се радва човек.
Разведени ли сте?
- Как може да помислите такова нещо?... - казва майката.
Мога! Половината от тия, които идват, са разведени...
- Добре! Не сте... Това е хубаво. И никога не ви пожелавам дори да си го помисляте. В
интерес на децата...
- На детето... Само Владко ни е...
И изведнъж ме изби някаква вътрешна сила за кавга, за назидание...
- Едно-единствено дете и сте го оставили на улицата, изпуснали сте го да стигне до
училище за морално застрашени. Гледам ви - интелигентни физиономии имате, сигурно и на
добра работа сте, а сте допуснали детето, вашата единствена надежда, да... Впрочем за какво е
настанен той при нас?
- Ами... то... в характеристиката пише... - каза свенливо бащата.
- Да, да, помня... - с лъжа скрих незнанието си... - Вие какво работите?
- Заместник-министър съм... - каза със стеснителен тон.
Изтръпнах. Ха сега се оправяй, другарю директор, щом не обръщаш внимание на
характеристиките поне от фактическата им страна!...
- А тя? - реших да продължа, както започнах.
- Тя... Тя не работи... Сами разбирате... не е нужно. - допълни.
Нямаше вече място за отстъпление и макар гърлото ми за секунди да бе засъхнало,
продължих със същия, дори и с малко по-ядовит тон:
- Още по-лошо. Един заместник-министър да остави детето си да стигне до нас... Какво
ще кажат другите, обикновените хора? Не! Не... Не мога по никакъв начин да ви оправдая - и
все в тоя дух аз, обикновеният селски учител, станал по някакво стечение на обстоятелствата
директор на едно все още никому неизвестно училище, говорех на един заместник-министър,
който... който само след няколко месеца няма да допусне да отида в затвора...
Разбрах, че прекалих и спрях. Помълчахме взаимно и първа наруши мълчанието
майката:
- Много ви моля... само... такова... прощавайте... да не го... биете... Като ви гледам така
какъв сте мощен... извинявайте, имам чувството, че... ударите ли го и ще го осакатите...
- Да! Точно така... - каза и той... - Никакъв бой! Никакъв... Естествено... - и той сви
дясната си ръка в юмрук и показа - наложи ли се, не се стеснявайте, не се и страхувайте, че е
мой син, натупайте го и толкоз, но ръката беше от срещуположната страна на майката и тя
нищо не виждаше... - Да, да, разбира се, никакъв бой...
Ще минат точно 33 години и аз ще бъда поканен за събеседник по желание в известното
предаване „Всяка неделя” на Българската телевизия. И един от стотиците въпроси, които ще
зададат зрителите, ще бъде: „Знам, че в първите години в училището ви е имало и синове на
заместник-министри. Еднакво ли беше отношението ви като директор към сина на заместникминистъра и сина на обикновения работник?...” В предварителния разговор с водещия казах,
че е било еднакво, но че ако знаех, че е син на заместник-министър и след време ще ме отърве
от затвор, наистина нямаше да бъде еднакво. Чрез сина щях да искам да се отблагодаря на
бащата... И като знаех предварително какъв ще бъде отговора, сам зададох въпрос на

присъстващите при разговора - ще изпрати ли някой от тях сега детето си в
трудововъзпитателно училище? Отговорът беше категоричен - не! А дали би сторил сега това
някой заместник-министър? Още по-категоричен отговор... Не ми дадоха, обаче, отговор защо? И допълних - нали се подобри значително материалната база, нали в тия училища сега
се изпращат най-кадърните педагози, нали се натрупа толкова опит? Не ми отговориха. Може
би не можеха да отговорят. Отговорих аз самият - защото се промениха условията, защото
навсякъде и във всичко, а в това число и в отношението към децата, настъпи и се утвърди
равнодушието, което не спаси и тия училища, защото, гонейки сензации - журналисти,
писатели, кинематографисти и публицисти създаваха произведения, които показваха живота в
тях в извратена светлина, изключенията се показваха като правило и родителите, ако ги има
такива, или близките, не даваха и дума да стане децата да бъдат изпратени при такива
садисти, каквито виждаха на екрана или на страниците на вестник, списание или книга. Точно
през тези дни в София се прожектираше филмът „Вчера” и в много писма се изразяваше
негодувание от него. А според мен той показваше именно живота на разглезените,
задоволените... И пак тогава в една статия момчетата от едно ТВУ се наричаха направо
хулигани. Не приемам това за обобщение, защото при нас например вече почти 30 години
няма да се намери човек в града ни, който да нарече момчетата ни с тази обидна дума, макар в
началото да знаете вече как е било... Момчетата сами извоюваха доброто си име и е обидно да
се правят аналогии за всички училища от това, което е казал някъде си, някой селянин или
гражданин... Не бяха обаче една или две тези статии през изминалите години, не бяха един и
два и филмите - наши и чужди - на такава тема, за да се стигне до това, никой да не иска да
изпрати детето си в ТВУ, защото знае, че там наистина е обител за несретници, което
постоянно и натрапчиво се набива в съзнанието му...
Но разговорът за това си остана зад кадър, този въпрос не бе поставен от водещия и
когато реших уж умело аз да го поставя: „При нас е имало и синове на заместник-министри,
но сега вече няма...” водещият още по-умело вдигна ръце и каза: „Не, не, нека не обсъждаме
сега този въпрос...” И не го обсъдихме, за да ме питат след това стотици - защо? И кой се е
уплашил - аз или водещият? А уплашени нямаше, просто нямаше време... Но той беше много
настоятелен, когато ме пита неведнъж, как отговорните хора отървават децата си ТВУ, за да
ме принуди да отговоря: „С връзки. С нищо друго... Или с подкупи...”,
Но това беше след повече от три десетилетия, а сега времената са все още други - почестни, по-първични и фактът си факт - при нас има син на заместник-министър, и след това
пак ще има, аз му се карам, не на сина, на самия заместник-министър, а той възпитано мълчи,
след това също така възпитано и виновно става, става с жена си и си отива, за да дойде пак
след две седмици и да ми каже, че момчето видимо се е променило, повече физически, защото
в душата му не можеха да надникнат...
Имаше и друг родител, софиянец, баща на дете, което всички наричаха Върлината беше дълъг и прав като върлина. И докато бащата беше изискан, много по-изискан от
заместник-министъра в обноски и облекло, момчето му считаше, че предните части на
панталона и куртката му, които между другото, ние от училището му бяхме дали, служат само
за да излива върху тях част от супата или мазнината от останалите ястия. И след това винаги
успяваше да се оваля в прах, за да може големите петна да станат още по-големи и по-ярки и
за да може след това бащата да започне с приятния тембър на спокойния си глас:

- Нетърпимо е, другарю директор, да гледам сина си в такова състояние. Доведохме ви
го с такива изискани обноски, а сега е чиста свиня. Къде отидоха навиците му? В корита ли ги
храните или лочат от чиниите? Лъжици нямате ли, ако нямате, да им донесем...
И още, и още... Ще ви спестя много от онова, което казваше, защото повече говореше
той, а ние свикнахме да мълчим и да чакаме мига, когато ще си замине... И това продължи до
момента, когато пристигна, констатира, че положението с възпитанието на сина му е същото и
заяви:
- Ясно. Той повече няма да остане тук! Вземам си го. От вас разрешение няма да искам,
защото е мой син и вие не оправдахте доверието ми. Разпоредете да приготвят багажа му и да
ми го доведат.
Опитах се да го разубедя, но той беше непреклонен.
- Аз сам ще го възпитам така, че когато след години дойде тук, ако пожелае това, ще
помислите, че самият аз съм пристигнал...
Взе го и си замина... Нямахме право да го спрем... Момчето никога не пристигна и няма
да пристигне. След десет години го видяхме по телевизията. Съдиха го за тежко изнасилване
и го осъдиха на смърт... Разстреляха го... По-късно попитах един, който можеше да ми каже,
как се е държал по време на разстрела, но не ми даде отговор... Никога не дойде и бащата,
който ни обеща, че ще го възпита по свой образ и подобие... Жалко за момчето!... Сигурен
съм, че мазните петна по дрехите му щяха да изчезнат и че по никакъв начин в душата му
нямаше да се родят ръждиви петна, които го доведоха до гроба... И сега, когато си спомня за
него, душата ме боли.
Та, имаше ги всякакви... Има ги и сега. Всеки по своему различен, неповторим заместник-министър или обикновен служащ... Или пък една обикновена баба... За нея искам
непременно да ви разкажа, защото тя доведе внука си точно преди дните, които описвам.
Беше от едно от недалечните до нас села в Родопите. Ходеше неизменно в местната си
носия и винаги с черна кърпа. Бе погребала вече мъж, син, зет. Бяхме познати и до известна
степен близки и веднъж направо ме попита какво трябва да направи, за да приемем внука й
при нас. Попитах я какво е извършил и не е ли още рано, но тя бе твърдо решила.
- Знам за какво приемат при вас... От всичко по малко е усвоил... Дете без баща... Нека
дойде, преди да е изпедепцал занаята...
Уредих настаняването, доведе го, застанаха и двамата пред мен като наказани И тя му
каза:
- Баща си нямаш... Е той вече ще ти бъде баща. - И ме посочи. - А аз ще продължа да ти
бъда баба само когато той ми каже, че си го заслужил... - и пак ме посочи.
Отиде си и дойде след две седмици. Седна срещу ми и кротко попита:
- Как е, върви или тъпче?
- Още тъпче. Да го викна ли?
- Не!... Нека тръгне... Ето малко пари, давай му ги, ама пестеливо, че няма баща да ги
изкарва...
И без да го види, си замина... Дойде пак след още две седмици.
- Тръгна ли?
- Тръгна... Върви... Още е много палав... Но... Да го викна ли?
- Не! Нека се укроти... След още две седмици:
- Укроти ли се?
- Кротък е.

- Всичко ли е наред?
- Няма от какво да се оплачем... Засега... Само дето чат-пат запалва по някоя цигара... Да
го викна ли?
- Недей! Има време... Нека първо разбере, че не оставям при тебе пари за цигари...
И си замина, без да остави нито стотинка.
Вече сами се досещате, че при следващото посещение не казах нищо лошо. И тя
„разреши” да го извикам в дирекцията. Не се ръкува с него, само го изгледа косо, като че ли и
малко враждебно.
- Знаеш ли, че това идване ми е четвърто?
- Знам...
- Знаеш ли защо не исках да те виждам?
- Знам...
- Аз пък знам, че и сега имаш нещо нередно, ама директорът го скри, за да мога да те
видя... Много здраве имаш от всички. Оставям ти при директора пари. Пушиш ли повече нито стотинка няма да видиш... Свободен си!...
И той излезе със „слушам”, все едно, че аз го бях освободил...
И тогава тя се разплака:
- Слушай, чедо... - така ме нарече, „чедо”... - внук ми е, мил ми е, искам да го погаля, да
го помилвам, но детето трябва да се милва само кога спи, да се обича без да се показва и
първо да искаш от него и после да му дадеш...
Чудно ми беше как тази баба, родена педагожка, е допуснала внукът й да стигне до
правонарушения. Попитах я.
- От баба си помня една приказка... - започна. - А тя я знае от своята баба. Ще я разкажа
и на тебе... Една майка имала син... Побарвал... Днес донесе нещо дребничко, намерил го бил,
тя го хвалела, че е голям прибирник, утре нещо по-едричко, тя продължавала да го хвали,
започнал да краде, тя виждала, но прибирала всичко и му казвала да внимава, за да не го
хванат... Така стигнал до тежко престъпление и накрая кражба с убийство. Осъдили го на
смърт. Попитали го какво е последното му желание. Отговорил: „Да целуна мама”... Довели
майката, той я прегърнал и по време на целувката й отхапал езика. И последните му думи
били: „Този език ме докара до тук!”... А аз, чедо имам седем внука. Имат бащи, нямат майки,
имат майки, нямат бащи, кое по-напред да видя дали е тръгнало по кривия... А на тоя майка
му е простичка, добра жена е, работлива, но вярва всичко, което той й каже... И ако не бях го
довела при вас и тя щеше да остане без език.
...Тогава срещнах още една майка, чийто език си остана цял, защото... Впрочем ето
защо...
Един ден пред караула на входната врата се изправила жена, облечена цялата в черно,
казала, че иска да ме види, съобщиха ми и след минута беше при мене. Беше майка на едно от
по-малките момчета - казваше се Никола Велев. Към черното й облекло, ако наместо глава
имаше само череп и една коса в ръце, при мене щеше да е на посещение смъртта. И още с
влизането започна да извива:
- Олеле-е-е, другарю директо-о-ор, олеле-е-е, другарю начални-и-ик, къде е Колето да го
видя-я-я?
Успокоих я, дори й донесох вода от учителската стая, тя я изпи на три глътки и пак
заизвива:
- Умря баща му-у-у... Отиде си мъжът ми-и-и...

- Кога? - попитах съчувствено.
- Преди един месе-е-е-ц...
Продължих да я успокоявам:
- Защо не ни обадихте, щяхме да пуснем Кольо на погребението...
Тя не ми отговори, а продължи още по-силно и по-жално да извива:
- И не само това, другарю начални-и-и-к...
- Разкажете, разкажете всичко, така ще ви олекне...
И тя започна да разказва ту с думи, ту с песен:
- Точно кога му правихме двайсет дена-а-а, стана още по-лош-о-о, другарю-ю-ю.
- Какво стана?
- Щерката-а-а, другарю-ю-ю-ю директо-о-о-р...
- Какво щерката? - гледах като сащисан.
- Гътна се, другарю директо-о-о-р, гътна се и умря-я-я-я...
- Как така?
- Така, другарю-ю-ю начални-и-ик... Вчера й правихме девет дена-а-а-а...
Бях изумен от нещастието, което я е сполетяло.
- Сега съм самичка-а-а, другарю-ю-ю, само Колето ми остана-а-а...
Можех ли да остана равнодушен към чуждото нещастие? Не можех. Излязох. В
коридора беше Попов. Влязохме двамата в учителската стая. Там беше Шумарев - имаше
свободен час. Обясних им какво е станало и те заедно с мен се затюхкаха. Вероятно разказът
или пък тонът ми са били много прочувствени, защото в очите на Шумарев видях сълзи.
Попов предложи:
- Да го пуснем в отпуск, а? Поне малко да се утеши женицата...
А Шумарев бе по-категоричен:
- Според мен направо да го освободим. Как ще живее сама тая майка, след като е
изпратила в гроба двама души и само той й остава. Няма какво, да го освободим и толкоз...
Без да събираме учителски съвет, решението го взехме тримата - освобождаваме
момчето от училището, поради нещастието, сполетяло семейството им. Ще обясня на
колегите, ще протоколираме решението и край.
Влязох при нещастната майка, казах й решението ни и тя едва не ме прегърна да ме
целува от благодарност. Изпратих да извикат и Кольо, разпоредих да приготвят личния му
багаж и да го донесат в дирекцията. След малко и той се яви. Тя не даде той дори да поиска
разрешение да остане, хвърли се върху него и започна да го прегръща вместо мене и да го
целува, като нареждаше:
- Клетото ми сираче-е-е... Остана си без бащица-а-а... Остана си и без сестрица-а-а... Как
ще живеем от сега нататък.
Щеше ми се да я предупредя поне засега да не казва за смъртта на дъщерята, но не
успях. Добре, че Кольо не беше никак от сантименталните - стоеше прав, оставаше
безчувствен в прегръдките и целувките на майка си и никак не го трогна онова, което научи за
баща си и сестра си. Изненада се само, когато научи, че го освобождаваме завинаги от
училището... Донесоха му личния багаж, изпратих момчето с Васката да се преоблече и да
остави държавните дрехи, върнаха се, тя го грабна и тръгнаха, като ме накара да се срамувам,
защото, не направила и крачка, се обърна и започна да целува ръцете ми... Заминаха. А
Васката ме попита:
- И къде така го изпратихте?

- Освободихме го - казах му.
- Ами той защо тогава ми вика „Тя сега ще стане една, мамата си трака...”
- Кой ти каза така?
- Ами той. Когато се преобличаше...
Чоглаво и смутно ми стана в душата, но вече си бяха заминали. Но след две седмици,
когато пристигна на свиждане дядо на ученик, от града на Кольо, веднага го попитах:
- Как така стана това нещастие със семейството на Велеви?
- Що нещастие? Вие най-добре сте преценили и сте решили да го освободите... Той е
добре. Хайлазува по сокаците...
- Не, аз питам за смъртта на баща му...
- Че кога е умрял? Ние преди три дни пихме заедно в кръчмата...
- Ами... сестра му?
- Че той сестра няма... Две момчета са... Другото е по-малко...
Разказах му какво е станало и той се смя от сърце.
- Вие щото не я познавате. Тя е родена за Народния театър. Артистка първа класа...
Разгледах му документите - бе настанен с прокурорско постановление и родителите му
не могат да го държат при себе си, както стана с онова момче, което по-късно бе разстреляно.
Тя знаеше това, но знаеше, че без театър няма да мине. И досега се опитвам да си спомня дали
имаше поне малко фалш в изпълнението й, но не намерих такъв. И макар и да съм гледал
стотици изпълнения на нещастни майки, по-истинско от нейното изпълнение никъде не
видях...
Кольо бе доведен от органите на МВР след една седмица. Изправих го пред бюрото и го
попитах:
- Как стана тая работа?
- Вие по-добре от мене знаете.
- Ти знаеше ли, че лъже?
- На нея артистките вода ще й носят, но в момента, когато влязох, наистина помислих, че
старият е умрял... Еле, когато измисли и за сестрата, дето още не се е родила, рекох си:
„Оплескахме я...”
- А защо не ми каза?
- Майка е, другарю директор, някак неудобно е да казваш, че лъже. Иначе излиза, че и
мене ме е родила лъжкиня...
Кольо стана добро момче, завърши успешно, създаде семейство, но при бъдещи срещи
никога не зачекнахме тоя случай, защото той събуждаше в него мъчителни емоции...
Имаше и една до нещастие безсилна майка. Майката на нашия първи възпитаник, който
пристигна по време на митинга и когото вече познавате... Останала вдовица още когато детето
било в пелени, решила да не се омъжва повторно, а да отдаде сили, грижи и внимание нему...
За да стигне до нас... Изглеждаше поне с 20 години по-стара, отколкото беше всъщност,
говореше тихичко, гледаше сина си покорно и очакващо в очите, готова да удовлетвори всяко
негово желание... При едно свиждане видях, че на двора той се кара с нея, държи се много
грубо, но не чувах нищо от разговора. Извиках ги и двамата в дирекцията, попитах го защо се
държи така с майка си, той отговори, че нищо лошо не е направил. Отпратих го да ме чака в
коридора. Тогава не казах, а й наредих да ми каже какво точно й е говорил Васил вън. И тя ми
каза, че е искал пари, доста пари, но да не ги предава на възпитателя, а лично на него, че те му
били крайно необходими и така нататък...

Извиках го, тя седеше на края на креслото с наведена глава, и му наредих:
- Разказвай сега! И без лъжи!
И вместо да започне да разказва, той се нахвърли върху нея с най-обидни думи, че ми е
разказала всичко, дори от думите му разбрах и допълнителни неща, които е искал и за които
тя в признанието си скри... И тогава казах на майката да остави това, което има да оставя и да
идва само след мое писмено разрешение. Остави пари и си замина, прегърбена от мъка.
Когато я видях вече да минава по улицата, посочих на Васил прегърчената й фигура и му
казах:
- Не те ли е жал за нея? Та тя е провалила целия си живот заради теб...
- Голяма работа... - рече... Да не ме е раждала... – после помълча и добави: - Ако се беше
оженила и за мене щеше да е по-добре. Щях да имам поне баща. Чужд, но баща...
Нищо не можех да му кажа след това горчиво и справедливо признание на момче,
израснало без баща, и го освободих. Но веднага след като излезе, посегнах към досието му. И
там разбрах една страшна истина - той биел майка си всеки ден, особено когато пийвал в
компания... Пак го извиках.
- Ти посягал ли си на човек?
- Как да съм посягал? - не разбра въпроса ми.
- Ами да си бил някой...
Помълча, наведе глава, повдигна вежди, които откриха злобен поглед на озлобено лице,
в което имаше нещо хищническо.
- Защо питате?
- Защото ме интересува.
- Не ровете в частния ми живот, още повече щом не се отнася до мене, а до друг човек.
- Този друг човек е майка ти...
- И това ли ви каза? Е, и?
- Бил ли си я?
- Случвало се е... Когато си го заслужеше...
- А ти заслужаваш ли сега да ти цапна един по муцуната?
- Нямате право. Законът забранява...
- Всеки закон си има и законче...
- Има, ама ще има и решетка... Да не сте ми баща, та да ме биете?
И изведнъж усетих как почвата под краката ми започва да се клати, но не й разреших да
се срути, като при Савчо. Само го хванах грубо за реверите и от вратата го доведох точно
срещу мен пред бюрото. Заповядах му:
- Мирно!
Той усети угроза в гласа и в поведението ми и застана мирно.
Седнах и притеглих към себе си пишещата машина.
- Ти нямаш баща. Аз отдавна съм пълнолетен и имам право да осиновявам. Затова сега
реших - осиновявам те и ставам твой баща. Ясно ли е? - със съскащия си глас имах намерение
да го смразя, но аз го вледених. Сложих два листа с индиго между тях на машината и
започнах: Долуподписаният еди-кой си, осиновявам еди-кой си, считано от днес, еди-коя си
дата. От днес той ще носи името... и казах името му, като прибавих моето за баща и моята
фамилия...
Отворих вратата, извиках двама души от учителската стая и им заявих вече не с
вледеняващ, а само с полусмразяващ глас:

- Реших да осиновя Васил. Той няма баща и от днес ще носи моето име. Съгласни ли сте
да станете свидетели?
Те веднага разбраха играта и дадоха съгласието си. Писах отдолу - свидетели, поставих
имената им, те сложиха подписите си. Единият, Бояджиев, донесе дневника на класа и в него
тутакси поправихме името на момчето. Освободих двамата колеги и веднага се обърнах към
Васил:
- Е, синко, сега вече мога ли и по закон да ти ударя един пердах?
- Можете... - смънка.
- Отлагам го за друг път... - помълчах - Майка ти повече няма да идва в училището. Утре
ще я уведомя... Досега имаше само майка, сега ще имаш само баща. Ясно ли е?
Излезе. Дадох покана за разговор с майката. Обясних й ситуацията, забраних й да идва в
училището. По-късно дойде ваканцията, той се яви при мен, застана мирно до вратата и
мълчеше.
Какво?
- Ами... такова... ваканция за мене... ще има ли?
- Стига да искаш... Десетте дни ще ги прекараш у дома. Или тук. Където ти е поудобно... Жена ми е в болница, аз съм сам в къщи...
Излезе посърнал. Не го пуснах в отпуск. Беше зимна ваканция. Не го пуснах и през
пролетната ваканция. Тогава въобще не дойде да пита. Чак на края на годината, когато вече
завърши основното си образование, го извиках при себе си и му казах, че се отказвам от
бащинството си. И скъсах пред него протокола за осиновяване. Не, не му казах, че това е било
просто една игра, че е било просто така и че е незаконно. Замина си, отиде войник, майка му
дойде да ми благодари. След казармата се върна, ожени се, стана прекрасен съпруг и баща на
едно момиченце. Майка му скоро почина, жена му го напусна, той прие решението й, съгласи
се на развода, остави детето при себе си, пък и самата майка така поиска, отгледа го без да се
ожени втори път, омъжи дъщеря си, новото семейство остана да живее в дома му, той стана
строител, а през свободното си време се занимава с внуците си. И мене не ме забрави. В
трудни моменти идваше и искаше съвет. И винаги, когато дойдеше, свенливо казваше:
- Идвам при вас като при баща...
Той най-добре си знаеше какъв смисъл влагаше в думите си...
И така новата учебна година доведе до продължение на поставеното вече начало, а за
някои неща и за някои момчета, тя беше ново начало. Ново начало в тяхната съдба, защото
вълните на живота, тласкани от семейството, училището и обществото, ги бяха изхвърлили
при нас...

ЖИВОТЪТ СЕ ТЪРКУЛНА НАТАТЪК...
Животът затова е живот, за да тече напред и да оставя зад себе си спомени... Само че при
нас, с нашето изненадващо всекидневие, той не течеше, той просто тичаше... И сега се
търкулна нататък и ние дори забравяхме дните от седмицата. Може би най-лесно ги
забравяше директорът, защото неговото работно време е почти непрекъснато - и когато е в
дома си, и в магазина, и когато спи... И сънищата му са такива, работни - те са продължение
на онова, което е било през деня.

В магазина съм, търся боя за обувки и изведнъж зад мене Игнат. Беше вече здрав, готов
за ново четиристотин километрово пътешествие, но този път вече не пешком, защото бе набрал опит... Задъхан...
- Другарю... директор ъ.ъ.ъ, елате веднага, защото ъ... ъ. Е това постоянно ъ... ъ... ъ,
когато ме викат в училището или ми съобщават нещо важно, е съкратило половината ми
живот. - Пристигна министър... - завърши.
Хайде-е-е. И министрите ли си изпуснаха децата? Тръгвам бавно, с достойнство, като
човек, който знае цената си - нали сега и на министър мога да се поскарам. Вече имам
тренинг...
- По-бързо каза другарят Николов, ъ... ъ... ъ, защото бил нашият министър...
Ами така кажи бе, момче! Подскочих като че ли бях седнал на габърче и масата ми се
понесе стремително към училището. Игнат ситнеше ту пред мен, ту зад мен и току ме
подпитваше:
- Лоши ли са министрите, другарю директор?... Ама само нашите ли или всичките?...
Вие защо не станете министър, другарю директор?...
Трай сега, момче, не ми е притрябвало сега да ставам министър, чакай първо да се
отървем от тоя, че ако намери кусури, може и прислужник да ме направи...
В училището съм... Гаджев и Шумарев развеждат министъра из учебната сграда.
Влизам. Представят ме. Ставаме четирима - тръгвам и аз с тях. В класните стаи като след час натрупани учебници по седалките, хартии по пода... Тихичко прошепвам на Шумарев да тича
с ученици да провери спалните.
- Ние вече бяхме там... - бе безапелационният отговор.
- И?
- Панаир...
Министърът мълчи, само върви, гледа и запечатва всичко в министерската си памет.
Дано е обременена с повече неща и впечатления от другаде, та по-малко от нашите да
задържи... Излизаме на двора... Майчице мила, цирк! Голямо междучасие е, а те играят
футбол. Съблекли дрехите и ги нахвърлили насам-натам и играят ли играят... Повечето с
дълги гащи, навили им крачолите, ама някои бяха с един навит и друг смъкнат крачол...
Отиваме към столовата, а той продължава да мълчи. Какво ни очаква? Влизаме - Дивизиев,
наскоро назначен учител, се е успал и едва сега закусва. Не знае кой е с нас.
- Наздраве! - казва му министърът.
- Жив и здрав... - тази или някаква друга благодарност изломоти Дивизиев с пълната си
уста.
- Колко хляб им давате? - попита гостът.
- По четвъртинка на всяко ядене, другарю министър...
Усетих, че Дивизиев се задави от последната дума.
- Хляб давайте на корем. Окладът ни е малък, с това ще компенсираме, докато го
увеличим...
Отиваме в дирекцията. Чакам присъдата. Добре, че има и други с мене. Седнахме.
- Така-а-а - започна той. - Ами добре... Нормално. Като във всяко училище... И вижте
там, купете им спортно облекло и обувки... Ще минат някои чужденци и ще започнат да
щракат с фотоапаратите си. Те само това чакат... И после западната преса - вижте как ходят
българските деца...

И изведнъж, в успокоилия се вече мой мозък, ми щукна мисълта за женските дрехи. Ще
му го кажа!... И му го казах. И тръгнахме към склада с очите си да ги види. И там разпореди:
- Утре, точно в осем, да си в министерството. Ще си поприказваме с някои хора на висок
тон в кабинета ми...
Точно в осем бях там. Той дойде изневиделица, съзря ме и веднага ме поведе към
кабинета си. След малко бяхме вече трима - третият бе началникът на отдела, занимаващ се с
материалното снабдяване на училищата. И тогава съжалих, че съм му казал. Той така се
нахвърли върху нещастния началник, че ми идеше да потъна в земята... Разпореди веднага да
ми се даде нов план за всичко мъжко, а онова, което се намираше в нашия склад, да го
прехвърли незабавно на някой женски пансион. И когато излязохме, вече в коридора, не смеех
да го гледам, когато ми говореше:
- Ела при мене бе, братко, каквото искаш ще ти дам! Това ли ти беше работа направо при
министъра да ходиш. Ами то за тия работи си има началници на отдели бе, братко... - и
вероятно бе решил, че ме свързват някакви приятелски отношения с министъра, защото
добави: - Друг път не ходи при него, каквото ти трябва, при мене. За тебе винаги ще има...
...И нощем... Селото спи, жена ми спи и аз спя... Не спи само часовникът, на „Бърдото”,
за да отмерва времето. Сънувам, че съм в работилницата по дървообработване и някой забива
дървен клин с чук... Чук... чук... чук... Стряскам се. Чукането е на вратата на къщата ми.
Скачам в просъница и отварям. Силуетите на двама. Светвам външната лампа - Джамал и
Ахмед. В очите им сълзи...
- Умря, другарю директор... Умря...
Край! Следствие, съд, затвор... В правилника пише ясно и категорично - директорът
отговаря за живота и здравето на възпитаниците...
- Кой умря? - с пресипнал от вълнение глас питам.
- Прасенцето, другарю директор. Онова, дето беше болно... С черната дъмга... Пъшка,
пъшка и спря да пъшка...
Аз не изпъшках, въздъхнах. От облекчение, защото в правилника не пише нищо за
прасетата... Те, двамата, бяха свинегледачи... Бяха турчета, но сами пожелаха да се грижат за
прасетата. Имахме и една майка, опрасила беше десет, но сега вече бяха останали девет...
Успокоих момчетата, казах им, че сега трябва да полагат повече грижи за останалите, поне
тях да запазим, и си заминаха... От вълнение, а и от уплаха, не можах да заспя часове... На
сутринта наново се явиха в дирекцията и поискаха разрешение да бъдат освободени за един
час, за да погребат прасенцето с черната дъмга... И го погребаха като човек, до кочината. И му
сковаха и забиха над гробчето му кръст...
Търкулна се животът, повлече дните и месеците със себе си и трупаше много тревоги и
малко радости в живота ни. Понякога ги редуваше - скръб и след това радост. Като с
Маринчо...
Когато го докараха и неговите документи прибрах без да ги прочета, за да мога да
разбера всичко от самото живо създание, което стоеше пред мен... Беше дребничко русо
момченце, с живи, постоянно търсещи нещо очи. То стоеше чинно пред бюрото ми, само с
очи изпрати милиционера, който го доведе и не помръдна дори сантиметър от мястото си.
Може би разбираше, че именно сега и именно тук и от мен се решаваше нещо от съдбата му,
затова виждах, че очаква с видимо нетърпение да го заговоря...
- Значи си Маринчо?...
- Аха... Марин, ама ми викат Маринчо. На галено.

- И от днес нататък ще учиш при нас...
- Ами нали затова ме доведе оня чичко от милицията... - каза и през сините му очички
премина игриво пламъче, пропито с надежда...
- Ето че се разбрахме. Като мъже. Тогава да започваме - казах весело и видях как то
тутакси се оживи.
- Да започваме! - рече високо, като че ли отговаряше на поздрав, но изведнъж се смути и
пак насочи погледа си в мене.
- Сега къде да отида?
Извиках учителя му и той го отведе в клас...
След седмица забравихме, че Маринчо е нов ученик. Изчезна сред другите момчета, като
че ли се стопи сред тях, но винаги го търсех с очи и забелязвах, че тича повече от всички и побързо от всички скъса новите си дрешки, които му дадохме от училището... Беше ми
интересно да виждам ситната му фигурка да се провира сред купчината от ученици, да
отбягва като опитен боксьор ръцете, които искаха да го ударят, да поднася всекиму
очарователната си муцунка, на която грееше още по-очарователна усмивка...
Отивах си на обяд. По коридора ме срещаха ученици, поспирваха се чинно и пак
побягваха нанякъде. А ония, които бяха на двора, унесени в игра, въобще не ме забелязваха и
профучаваха край мен като боцнати с шило... Не забелязвах и аз Маринчо, макар да го търсех
с очи... Току пред изхода на двора някой ме дръпна за палтото. Обърнах се. Маринчо. Той бил
до сами мене, а аз го търся. Две сини теменужки наместо очи ме гледаха и ми се усмихваха.
- Аз не знаех, че и тук има гора... Я колчава е! - и посочи с пръст синеещия се срещу ни
масив... - Като при нас, на Пирина... - и пак посочи някъде далече надясно, където се
намираше родния му град и красивия Пирин...
- Има... - отговорих, погалих го по главичката и отминах. И когато бях вече на улицата,
той наново препречи пътя ми.
- Ама си нямате еделвайс!... А признайте си!...
- Е да, еделвайс си нямаме. А пък вие имате, ама не ви дават да го берете-е-е... подкачих го и аз.
- Като си ида в отпуск ще ви донеса цял букет, пък те нека не дават да го берем... - каза в
скоропоговорка, като че ли се страхуваше да не го прекъсна и да му забраня да извърши
замисленото...
- Сакън! - рекох му дяволито. - Ще ни съдят и двамата - и го стрелнах с усмивка.
- Няма страшно. Аз си имам в къщи изсушен... – намери той веднага изход от
положението.
Хванах го за ръчичка, ей така, просто да почувства близостта ми, а той се притисна до
мен. Тръгнахме заедно. Теменужките цъфтяха... Защо ли за втори път ме спря това дете?
Само, за да ми каже, че при нас, в Родопите, няма еделвайс ли? Та то отлично знаеше, че аз
добре знам това. А може би търсеше от мен нещо, което от другите досега не бе получил...
Дали не търсеше милувка? Именно... Лишените от нея най-много я търсят...
- Прибирай се! Скоро ще свирят за храна... - и пак го помилвах - грубо, по мъжки, но от
сърце...
- Слушам! - и хукна към другарите си.
Оттогава всеки ден Маринчо ме чакаше на двора, дръпваше ме за палтото или ме
почукваше отзад боязливо, ако сам не го забелязвах, а често се стрелкаше като стрела
отнякъде, препречваше пътя ми, хващаше ме свойски за ръка, играеше си с мен, а сините му

очички все ме гледаха и като че ли разучаваха нещо по лицето ми, нещо, което само той си
знаеше и което трудно друг може да научи или разгадае. Аз отговарях на привързаността му разговарях често с него за съвсем незначителни неща, просто се стараех да му доставям
повече радост, потупвах малкото рамо, погалвах русата главица, а понякога и поигравахме
заедно...
Бях забравил за неговото досие...
Вече знаете, че през известен период не разчитах на написаното в досиетата и исках да
търся всичко в човека пред мен, а не в хартията. Но веднъж, като пререждах документите на
неговия клас, досието му случайно попадна в ръцете ми. Полюбопитствах да разбера какво е
вършило това добродушно момченце, все още наивно дете, което толкова много обикнах...
Дали не е изпратено по погрешка при нас, дали не са искали просто да се отърват от него.
Имали сме всякакви случаи. И прочетох характеристиката му. И се ужасих от написаното там.
Не, личеше, че няма нищо измислено и невярно, всичко бе документирано с протоколи за
следствие, за изземване... Не един и два - десетки... Само присъда нямаше, защото
малолетните не ги съдят. Как са могли толкова много пороци да се съберат вкупом в едно
толкова малко и като че ли беззащитно същество?... Отидох до прозореца. По двора тичаха
деца, други се миеха на чешмата отсреща... Откъм горния край се стрелна пъргава детска
фигура и профуча току под прозореца ми. Блъсна се в някой и падна. Още преди да стане,
заплака... Беше Маринчо. И защо ли не ме хвана жал, не викнах срещу оня, който нарочно
препречи пътя му, а веднага си представих как малката ръчичка се напъхва внимателно и
предпазливо в чужд джоб и как крехкото телце е опънато като струна в очакване дали няма да
го усетят и да хванат ръката му, която посяга към портмонето, как спи в изоставена барака
извън града, мръсен, окалян, премръзнал, как прескача ловко прозореца на съседска къща и
нетърпеливо рови в чекмеджетата и под дюшеците за пари. И изведнъж го видях в мислите си
застанал пред бюрото ми при пристигането. Стоеше на същото място, където бях застанал аз...
Погледнах пак навън. Тогава, при първата ни среща, той ми изглеждаше обикновено дете,
като селските деца, които срещам с десетки по улиците, а защо ли сега бе такъв малък,
дребничък, жалък и нищожен, като че ли приравнен със земята?... И защо ли в сърцето ми не
се появи капчица жалост към плачещото навън дете?...
Излязох... Маринчо продължаваше някъде зад мен да плаче, но не отидох при него.
Мислех си за съдбата, която понякога си играеше така жестоко с такива малки същества, без
да оценява, че те най-малко са виновни за това... До мене достигаше само плачът му - жален,
безпомощен, на изоставено дете...
Цяла седмица слънцето непрекъснато ни изпращаше последните си топли есенни лъчи и
ние с благодарност ги скатавахме за застаналата на прага ни зима. Но изведнъж откъм
планината се зададоха черни облаци, затулиха огненото кълбо и изпратиха проливен дъжд.
Зимата изведнъж реши да прекрачи прага и пресече дъжда в сняг. Селото се сгуши и зачака
пак слънцето...
В дирекцията се втурна разтревожен ученик.
- Маринчо го няма...
- Че къде е отишъл? - попитах спокойно, но изведнъж смут обхвана душата ми като си го
представих пак някъде сега в изоставена колиба...
- Не зная. Обърнахме всичко. Преди храна плачеше. Питахме го защо, мълчи... В
столовата го нямаше. И никъде го няма. Направо е избягал, другарю директор...
Изпратих няколко по-големи момчета да го търсят, но се върнаха без него...

Значи така, Маринчо с малката руса главичка и сините теменужки наместо очи, беше
избягал. Не пожела да приеме малкото, което искахме да му дадем - да му осигурим спокоен
живот, да му помогнем да бъде като всички останали деца и наново пое натам, откъдето го
доведоха. Теглеха го чуждите джобове и портмонетата в тях, празните бараки и прозорците на
людските домове, през които малкото му телце лесно се провира... Какво не му хареса при
нас? Защо човекът е така устроен, че повече търси и харесва онова, което нему, а не на
обществото се нрави?... Махнах с ръка и мислено си казах - да върви по дяволите, сега вече
съвсем ще пропадне, ще затъне в тресавището и никой не ще може да ro измъкне повече.
Нищо, друго дете ще дойде на неговото място, него ще спасим, а той ще попълни бройката на
някой затвор с още един обитател...
Късно вечерта на вратата на кабинета ми се почука, после тя леко се открехна и влезе
Маринчо... Мокър до кости, премръзнал, бос, държеше мокрите си обувки в ръце, а чорапите
бяха издули джобовете на панталоните с навити крачоли... Пристъпи, застана с наведена глава
пред мен и зачака...
- Къде беше?
Мълчеше. Не отговори и на следващите ми въпроси. Тогава наредих да се запали
печката. Донесоха му и други дрехи, чорапи, обувки...
- Стопли се, преоблечи се и ме чакай! – казах и излязох.
И вече ми беше леко и радостно на душата...
Върнах се след час. Когато отворих вратата скочи и моментално извърна глава към мен.
Теменужките бяха попарени т слана... Приближих се, пак хванах малката руса главица и
разроших галено все още мократа му косичка.
- Защо направи това, момчето ми?
Вдигна очи, изпърво ме изгледа изпитателно и вместо да отговори, попита;
- Вие знаете ли за какво съм изпратен тук?
- Как за какво... Да учиш...
- Не, не... За какво точно в такова училище...
Учудих се. Въпросът му бе странен и неочакван.
- Не, не знам... - искрено излъгах.
Помълча. После:
- Пък аз помислих, че знаете. И затова...
- А защо мислиш, че знам? - прекъснах го.
- Ами... такова... - въздъхна, помълча и след това несигурно продължи... - Преди си
играехте с мене, закачахте ме. И с други очи ме гледахте. А... от една седмица не сте такъв...
- Защо? - искрено се учудих.
- Е па знам ли? Така ми се стори. Излизахте си е-е-е оня ден, аз ви закачих, а вие ми
казахте; „Остави ме, имам работа!”... И ме погледнахте не като друг път. Нали и по-рано
имахте работа?... И след това пак - отминахте ме без да ме погледнете. А аз ви чаках. Там до
вратата. И мислех, че вече знаете за какво съм изпратен тук и ме мразите... Затова избягах...
Отидох на гарата, сврях се в трупите и се чудех накъде да хвана... После реших да дойда и да
ви попитам. Може пък да съм сбъркал, а? - и закова теменужките в лицето ми.
Горкото дете! Видяло е в мен това, което дори и не предполагах, че мога да извърша. А
аз наистина съм бил друг. След оня ден, когато прочетох документите му...
- Не, момчето ми, аз наистина през последните дни бях много зает. Може би затова се е
получило така... А за теб нищо не знам и нищо повече не искам да знам, освен това, което

виждам, че си, откакто си при нас... Впрочем и друго знам - че си голям палавник, много
тичаш и когато паднеш, като малко дете плачеш... А вече си мъж... И друго знам - много бързо
скъса дрехите, които ти дадохме...
Зад многото думи исках да скрия вината си...
- А оня пакет, дето ви го даде милиционерът?
- В него бяха удостоверението за раждане, бележникът ти от училище и разни други
дреболии. Нищо повече... - Беше много дебел...
- Та само бележникът ти колко е дебел.
- Ама аз никога не съм имал бележник.
- Ти не, но в училището винаги има твой бележник... Ами здравно-амбулаторната ти
карта? Оха-а-а...
- И нищо ли лошо не пише за мен?
- Нищо. Нима има и лошо?
- Абсолютно нищо?
- Повече от абсолютно...! - усмихнах се. - Не ми ли вярваш?...
- Защо, вярвам ви... - помълча, помисли малко и пак попита - А може ли тепърва да
изпратят сведение за онова...
- За кое?
- Дето съм го вършил...
- Ти си вече при нас и ние ще изпращаме за тебе, а не други за нас...
- Свободен ли съм? - и без да му кажа дали е свободен хукна навън...
След секунди отново отвори вратата:
- Като си ида през ваканцията... ако... ако ме пуснете, ще имате цял букет еделвайсчета...
- рече.
- Те са забранени. Не бива да се късат...! - скарах му се уж сериозно...
- За вас са разрешени... - и русата му главичка изчезна зад вратата, заедно с
теменужките, които отново бяха цъфнали...
През нощта дълго мислих за това, което се бе случило. Дори в отделни моменти имах
чувството, че не съм роден за работа в училище с такива деца и с такива деца, защото се бях
повлиял от онова, което беше написано в характеристиката му... Уж не вярвах на написаното
там, а отведнъж... Впрочем там всичко беше истина. И досега не мога да разбера как така се
смали сърцето ми, как изчезна от него обичта към едно дете, което може би в най-голяма
степен я заслужаваше... Може би и защото я бях разделил на много късове? Не, в човешкото
сърце има място за много обич, стига само човек да не се умори да обича, или пък, не дай
Боже, да забрави, че трябва да обича...
...Един ден в кабинета ми се втурна разтревожен селянин.
- Даскале, оплескахме я... Нали знаеш, че съм каменар. И имам взрив, фитил и капси за
къртенето на камъните... Моят син отскоро се сдушил с вашите и... - и млъкна, гледаше ме
виновно и със страх.
- И?
- И открал една кутия с петдесет парчета...
- Какво по-точно...
- Капси... Човек могат да убият. Е, ако е една, може само ръка да откъсне, но две или
три... А те, в кутията, нали ти казах, петдесет парчета...
- И къде са сега?

- Вчера на „Бърдото” са пукали, ваште с нашия. Вика около двайсет... А останалите са у
някой от ваште... Не ме е за капсите, ама нещастие може да стане...
- Извикай момчето си да посочи кои са били с него...
- Няма го. Сутринта го смотах набързо и изчезна... И я се прибере и нощес, я не...
Разделихме се. Трябваше незабавно да се действа. Всяко изчакване може да бъде
фатално. И наистина така се оказа...
Споделих новината с колегите. Извикахме командирския съвет, разказахме всичко, но
никой нищо не знаеше. Предложиха веднага да проведем екстрено общо събрание. И напук на
всички разпоредби на министерството да не се отнемат учебни часове за извън учебни цели,
свикахме събрание. В присъствието на всички разказахме за станалото вчера и за онова, което
можеше да стане днес или утре, ако не намерим капсулите до една... Никакъв резултат.
Всички мълчаха. Тогава станах и заявих:
- При такива случаи се въвежда извънредно положение и властта се поема от един човек.
Не искам, но ще го сторя. Ще бъде лошо и за вас, и за нас... За последен път моля - нека тоя,
който ги е скрил, да ги предаде...
Пак никой не стана. Тогава с твърд глас заповядах:
- Стани!
Станаха.
- Строй се в коридора!
Строиха се. Освободих колегите. Те разбраха, че ще има нещо наистина черезвичайно и
веднага изчезнаха.
- Сега ще командвам „мирно”. И така ще стоим - и вие, и аз точно половин час. След
това ще има пет минути почивка с отпускане само на единия крак, но без движения. И пак
мирно половин час. И пак пет минути почивка.
- И докога? - чу се нечий глас.
- Докато капсите дойдат в моите ръце. Обяснявам - възможно е да не са скрити някъде
навън, а да са у някой от вас, в джобовете, например. Само при търкане или при попадане на
твърди частици в някои от тях, и най-вече при натиск те могат да се взривят. Този, у когото
са, ще стане на парчета, а от ония, които са около него, ще хвърчат само парчета... Няма да ви
подлагам на унижението да ви претърсвам като престъпници. Ще чакам да ми се предадат...
Мирно!
И застанаха мирно... Абсолютна тишина... И аз стоях мирно, но от време навреме
тръгвах пред строя и се стараех по очите да разбера у кого са. Мина половин час... Никакво
признание. Почивка... И пак половин час. Те и аз. Не исках да оставя никой друг
педагогически работник, защото достатъчно добре съзнавах незаконността и
несъстоятелността на действията си и не исках никой друг да въвличам в тях или пък да ме
наблюдава и след това да обсъжда постъпките ми... Стана обяд... Дотича готвачът.
- Няма никакви дежурни. Трябваше вече да сме сервирали.
- Стойте в кухнята и не мърдайте. Днес може би няма да ядем...
Той ме изгледа недоумяващо, но тръгна и когато мина покрай Васката, оня му рече:
- Бягай, майсторе, доде не е курдисал и тебе в строя! - и мислеше, че не съм го чул...
Минаха още два пъти по половин час. Пристигнаха възпитателите, надникнаха, разбрали
от колегите си, че става нещо необичайно и като видяха знака, който им дадох, също
изчезнаха...

Така до четири часа... Мирно... Свободно. Мирно... Свободно... Заявявам ви - щях да ги
държа и двайсет и четири часа, но щях да накарам оня, който ги криеше, да ги предаде. И те
разбраха това. И точно, когато малко след четири, казах за кой ли пореден път „мирно”, чух
гласа на Симо:
- У мене са.
Всички се обърнаха към него. Викнах силно:
- Имате команда „мирно”. Не мърдай! Симчо при мен...
Той разбута другите, които стояха като заковани около него, изпълнявайки командата
ми, и дойде при мен.
- Свободно. Къде са?
- У мене...
- Колко са?
- Трийсет...
- Дай ги!
И той започна да разкопчава поясока си, след това панталона и от вътрешната му страна,
в разпрания хастар, една до друга бяха наредени точно 30 капсули за динамит. Изтръпнах как не са се взривили при постоянните закачки, блъскане, борби, при тичане, при навеждане,
при натиск? За кой ли пореден път се виждах зад решетки. Взех вестник и го накарах да ги
постави в него. Аз го държах, а ръцете ми трепереха. За да не издам слабостта си, му казах:
- От нерви треперят... От такива като тебе именно...
- Няма страшно. Те няма да избухнат... - вероятно не ми повярва той. - Колко такива са
минали през ръцете ми...
Прибрах ги в джоба си, демонстрирайки спокойствие, а десетки очи следяха всяко мое
движение. А аз само усещах как нещо много топло пари в джоба ми.
- Има ли още?
- Не... Това са всичките. Честно!
- Защо не призна още от началото?
- Мислех, че ще се размине...
- Но не се размина, нали?
- Не се размина. Имах чувството, че един месец ще ни държите така... Ще понеса
наказанието си.
Няма да ви описвам какво беше наказанието му. Страшно го наказа съдбата. Именно с
такива капси. Няколко години след като завърши училището ни остана без дясна ръка, без
пръсти на лявата и, което бе най-страшното - без очи... На юбилейното тържество по случай
десетгодишнината на училището ще бъде поканен и той, но с едно дълго и жално писмо,
вероятно диктувано от него, а писано от жена му, ще ни уведоми за нещастието си и ще
завърши: „Сърцето ми плаче, че няма да съм при вас... Сърцето, защото очи нямам да плачат...
И ако приятели рекат да ме докарат при вас, ще ми бъде още по-тежко, защото няма да ви
видя, а и ръка нямам да ви здрависам, да ви прегърна... Радвайте се и за мене, скъпи мои!...”
И ако сега минете из неговото село, накрая има една къща, пред която седи един едър
мъж, загледан в отсрещния рид, който не вижда. Седи така и уж гледа, а само чува
преминаващите коли под къщата му... Все се каня да мина оттам и сърцето ме спира. Знам
колко тежко ще бъде на мен, а същевременно си представям колко много по-тежко ще бъде на
него. И затова не отивам... Аз не отидох, но той дойде. След цели 35 години. С жена си. И ме
учуди бодрият му дух, оптимизмът му, това, че не бе загубил веселия си нрав...

Ако тези редове стигнат до ушите му, това ще бъде втората ни среща, вече задочна.
Знам, че те ще увеличат мъката му, но ако му ги прочетат, нека ми прости, че малко
направихме още докато беше тук, да се предотврати онова, което впоследствие стана с него...
По време на честването момчетата събраха пари, купиха му костюм н му го изпратиха
по пощата с едно оптимистично писмо, което писаха с насълзени очи...
И тази година зимата ни връхлетя изведнъж. Само че сега бе по-милостива и поблагосклонна. Но падна достатъчно сняг, за да има добри пързалки. И точно тогава, поради
липса на редовен кандидат, назначих млад човек със средно образование, от селото... И
именно той увлече децата с нещо, което ние никога до тогава не се сетихме да сторим.
Направи в работилницата една дълга, близо десетметрова шейна, но я измайстори с умение,
взе със себе си двайсет души и пое по едно шосе, което водеше нагоре в гората. И на седмия
километър всички се качват, един зад друг, той отпред, на кормилото и поемат към селото с
50 километра в час... Веднага й сложиха име „Вихър”. В първите дни с „Вихър” се пързаляха
само членовете на командирския съвет, след това само избраници - първенци по успех и
дисциплина, и само след седмица командирският съвет взе решение, че всички заслужават и
трябва да се увеличи броят на „Вихър”-ите. И те станаха пет. За всички. Това увлече децата,
кормуваха най-опитните, всекидневно се усъвършенстваха кормилните уредби и, ако през
пролетта имаше изпити за кормуване, книжки щяха да получат поне половината.
А през това време много пъти ме викаха в партийния комитет изпърво да ме питат защо
съм назначил именно този, а не предложен от тях човек. Обясних защо и получих нареждане
веднага да го освободя, защото бил син на бивш собственик на магазин в селото, а те ще
представят негов заместник. И упрек, че никъде не е записано, че крадци и разбойници могат
да се възпитават с шейни, с които само времето си губят... Отказах категорично. Заплашиха и
мене, казах им, че могат веднага да ме махнат, но него няма да освободя. Пролетта той сам се
яви при мен с молба за напускане. Увещавах го, молех го, не остана. Десетина години след
това избяга от страната и се установи във ФРГ. И след четвърт век вече свободно се върна и
тогава научих истината. Когато разбрали, че няма да изпълня нареждането им, извикали него
и му казали, че, ако той не напусне, ще освободят мен. И той, без да ми каже нищо, напусна...
Ролята на командирския ни съвет растеше. И ние се стараехме да прехвърляме колкото
се може повече задължения върху му... На едно заседание, вече на учителския съвет, стана
дума за все по-разпространяващите се прякори. Наистина неприятно беше да чуваш
например, че „Чърчил набил Британския лъв” или обратното, или пък, че маймуната и
лисицата се хванали на бас за едно второ. Много от прякорите идваха направо от имената,
като: Сербеза, Васката, но Пирата, Глигана, Сирената, Гъската, Сламката и още много, които
вече познавате, идваха от външна прилика. Момчетата ни бяха майстори да открият точната
прилика с животно, птица, човек или каквото и да било. Дойде един с дълга шия, малка глава
и дълго туловище и веднага стана Жирафа, друг беше леко разноглед и с продълговато лице и
го нарекоха Рамзес Втори, защото много приличаше на портрета на египетския фараон в
учебника по история. А трети, с глава голяма и почти сферична стана „По света и у нас”,
защото точно тогава по телевизията, преди новините, се въртеше земното кълбо и то, и
главата на нашия, бяха като че ли еднакви по форма... Представете си например - двама с
прякори Гробаря и Скелета. Единият, преди да дойде при нас, е бил гробар, а вторият си беше
истински скелет - махни му кожата, сложи му една коса и смъртта моментално ще се облещи
насреща ти. И си представете - играят футбол. Скелета играе, Гробаря е резерва. И по някое
време се чува момчешки глас: „Другарю-ю-ю, извадете Скелета и пуснете Гробаря, бе-е-е”.

Или пък идват и казват: „Елате веднага - Гробаря и Скелета се сбиха...” Имаше двама братя и
веднага получиха прякори - Салама и Кремвирша. Чувам един ден питат Пейчинов:
„Другарю, не сте ли виждали някъде колбасите?”... А Петър Митев имаше глава на пуделче и
веднага стана Кучето.
Как да постъпим? Без командирски съвет няма да минем. И там се реши - който вече
употреби прякор, хоп - 200 точки минус от съревнованието, толкова, колкото се отнемат при
бягство. На общо събрание се прие. Така, като с нож, се пресече всичко - изчезнаха животните
от нашата зоологическа градина и момчетата ни получиха истинските си имена. Присъствах
на един такъв случай. Петър Митев - Кучето, прощавайте, че пристъпих решението и жалко,
че не могат да ми се отнемат точки, много се страхуваше от инжекции. И веднъж пристигнаха
медицински работници за ваксинация. Петър разбра и моментално изчезна. Но накрая се
оказа, че един от списъка не е отметнат - той. Разтърчаха се, намериха го скрит в дърварника.
Двама яки мъжаги го доведоха, настаниха го, той рита, вряка и... последната отметка стана.
Държачите го пуснаха, но той остана да си лежи на пода, а Димитър Първанов се приближи
до него и галено го попита:
- Бау, бау, топличко ли ти стана?
Чуха го и веднага отнесоха на дежурния командир, че Първанов говори на прякор. Той
бързо разбра и дотича за уточнение.
- Чакайте, бе, аз не съм казал никакъв прякор. Само бау-бау... Казах ли куче? Не съм.
Ами ако кажа кудкудяк, значи ли, че съм казал кокошка? Или а-у-у-у, казал ли съм вълк...
Отивам при шефа...
При мен дойде със сълзи на очи. Като арбитър взех неговата страна...
Зимата беше в правата си и докато денем бяхме в класните стаи или с „Вихър”-ите се
спускахме от „Блатца”, то вечер всички се приютявахме или в спалните, или в голямата стая,
когато имахме вечерно занимание или общо събрание. Два часа седмично вечерно време - по
един в сряда и в събота, оставяхме на момчетата като лично време - всеки да го ползва така,
както сам пожелае, стига да е в рамките на правилата ни за добро възпитание. Беше ни
интересно да наблюдаваме какво правят именно в тия свободни часове момчетата. Сгушени
на групички си разправят небивалици и приближиш ли се, спират; скътани в тайни кюшенца
пушеха и се виждаха само припламващите светлинки на цигарите им; някои четяха книги,
други пишеха писма... При един такъв свободен вечерен час, някъде наблизо в гъстия мрак,
долиташе детски глас. Беше гласът на същото онова момченце, с баща милиционер, който го
доведе и бързаше да не изпусне влака. Помните му името, нали? Петърчо. Гласчето му беше
дрезгаво, като на младо петле, което за първи път се сили да покаже, че скоро ще стане петел.
Пееше. Проточено, жално... Слушах и ми направи впечатление, че той повтаряше един и същи
куплет от една и съща песен:
Някой вънка жално плаче-е-е,
сякаш плаче-е-е есента-а-а.
Може би да е сираче-е-е
сам самичко-о-о на света-а-а...
Изкара до „света-а-а”, поспре за малко и пак захване как някой плаче жално навън...
Тръгнах по гласа и той ме доведе до Петърчо. Беше се свил на един камък в ъгъла на двора
зад свинарника, подпрял брадичката си с ръце и кротичко си пее в студената зимна привечер.
Видя ме, понечи да стане, но го спрях и седнах до него.
- Хубаво пееш - рекох.

- Ами, хубаво... Тананикам си...
- И защо все тая песен пееш?
- Защото е хубава.
- И все един куплет...
- Само него знам... - и в гласа му звучеше извинение.
- От кого я научи?
- Баба ми я каза...
- А защо не те научи на цялата песен?
- Не свари... Разболя се, гътна се и умря...
За втори път чувах думата „гътна” и за втори път със същото значение. Все пак реших да
проверя:
- Ама умря ли?
- Ами нали това ви разправям...
- И кое най-много харесваш в нея?
Той се оживи:
- Ами... в нея се разказва за сираче... Което си няма майка. И баща си няма. Всички го
бият и няма кой да го защити. И то все си мълчи. Нищо не казва. И само си пее една
песничка...
- Но ти си имаш и баща, и майка...
- Имам... Нали тате ме доведе. - каза го така, като че ли става дума за нещо далечно,
непонятно, чуждо...
Лентата на паметта ми се превъртя назад и пак ми показа в кадър бащата, който ни каза
да внимаваме, че момчето е много лошо... И тогава си спомних, че Петърчо нито един колет
не получи, не получи и писмо, а през време на ваканциите оставаше в училището, защото
бащата винаги ни уведомяваше, че по време на ваканцията ще бъде служебно зает.
- Ти кого повече обичаш - майка си или баща си?
- Никой... Мама още не съм я виждал... Когато съм бил малък се разделила за нещо с
татко и след това тя се оженила нейде дале-е-е-че, викаше баба, татко път на друга страна,
още по-далече от нея, па и баба като се гътна, кого да обичам? Нея си обичах най-много, при
нея си и израснах, ама сега. В гробищата само купчина пръст над нея и един кръст... А обичай
я, де!
Такива разговори всички педагогически работници често провеждаха с момчетата и
онова, което научавахме при тях, струваше повече от обемистите протоколи, сведения и
подробните характеристики... В характеристиката на Петърчо бях надниквал - описваше се
развода на родителите му, сирачеството при баба му и бе прибавено, че и преди смъртта й
често е посещавал през прозорците съседските къщи. Споменаваше се дори и обирането на
един селски магазин, но помислих, че това е прибавено, за да се засилят доводите за
приемането му при нас...
Само след два дни една новина ме удари като с чук по главата. Довтаса разтревожен
председателят на селкоопа.
- Какво става бе, братле, пак ли започваме. Тъкмо рахатясахме и хоп, отначало...
- Ако обичаш давай конкретно...
- Нощес е обрана бакалията. Стига вече, бе, заптисайте ги малко! Бастисаха ни...
Отидохме двамата там. Новината не се бе още пръснала по селото и там нямаше никой,
освен магазинера. Взет е само шоколад и всичките монети от чекмеджето, защото банкноти не

е имало. Прозорчето, през което се бе проврял крадецът бе най-малкото прозорче, което
въобще може някъде да съществува. Огледах го. Отвън, в тревата, намерих жълто копче. От
моряшката гимнастьорка на Петърчо. Не, тука не можеше да има заплетени криминални
истории, подхвърлено копче за заблуда на следствието. Макар и стара, Петърчо пазеше
моряшката си гимнастьорка и я държеше в шкафчето си. Съмнение не можеше да има - беше
Петърчо.
Смутно бе в душата ми, защото мислех, че сме се преборили с едно зло, което караше
селото да настръхва срещу нас, но ето че след толкова спокойни нощи, не друг, а Петърчо
поставя едно ново начало на серия от грабежи, които неминуемо ще започнат пак, ако не
открием крадеца и не го накажем строго.
Извиках го веднага в дирекцията, държах го прав до вратата и не му разрешавах да
седне, както често правех с момчетата, когато водехме приятелски, а не служебен разговор.
- Къде беше снощи?... Не, нощес... - поправих се.
- Какво е това „нощес”? - пита ме с най-наивния поглед, който може да се види в детски
очи.
- „Нощес” значи през нощта. - почти креснах. - Казвай!
- Ами-и-и... бях в кревата...
Питах, разпитвах, започвах с добро, преминавах на заплахи, без да му казвам защо, но
успях да постигна само добавката:
- Аха... Сетих се. Станах да ида по малка нужда, ама ме хвана страх и пиках в
умивалнята.
Наредих да донесе гимнастьорчицата си. Едно от копчетата липсваше. По нея имаше
паяжина, прах от черчеветата на счупения прозорец... Тогава застанах пред него - аз грамаден,
той пред мен като шушчица... Гледах право надолу, той право нагоре. И получих втората
добавка:
- От три дни не съм я обличал, защото е мръсна.
Тогава всичко в мен заклокочи, после завря, хванах го под брадичката и още повече
вдигнах малката му главичка.
- Казвай или...!
Не казах какво ще бъде след или, но той разбра, че ще бъде нещо много лошо, защото
вдигна двете си ръчици, сложи ги пред лицето с преплетени пръсти и през образувалата се
решетка видях очите му, плувнали в солената вода на сълзите... И изведнъж скритата в
паметта ми камера фиксира една снимка, гледана от мен преди - деца с помътени от страх очи,
сплели пръстчетата на ръчичките си гледат към небето, откъдето очакват наново да се покаже
самолетната смърт. И се ужасих от себе си - той беше детето, а аз? Аз бях тази смърт, която го
грозеше... И веднага го пуснах. Отидох при прозореца, погледнах навън - често правех така,
когато исках да се предпазя от прибързана постъпка. Постоях, после се обърнах пак към него:
- Хайде да идем да ми кажеш къде си скрил стотинките и шоколада...!
- Нищо не съм крил, другарю директор... - и сълзите правеха солени вадички по бузите
му.
Освободих го. Останах сам, с вината си само, че може би неоправдано обидих едно дете.
И защо ли веднага си спомних думите от онова куплетче, което той постоянно пееше - за
есента и за едно сираче, останало самичко, което плаче, защото е самичко. Привечер, след
вечеря, уж случайно го срещнах на двора. Твърдо бях решил да направя нещо, което да ме
оневини. Не, не пред него, пред самия себе си.

- Петърчо, как е? - попитах колкото се може по-бодро. Стъписа се, спря, огледа ме
изумяващо, искаше в погледа ми да разбере заплашва ли го пак угроза, но като видя
усмивката на лицето ми, също закачи една на своето, която започваше от ушите.
- Горе-долу... - отговори той и зачака.
- Давай да вървим в сладкарницата да ядем пасти. Знаеше, че често правя така - взема
някой от най-малките и право в сладкарницата. Спомних си, че и него веднъж водих.
Вероятно и той си спомни, защото попита:
- Като по-рано? Ами добре. Да вървим.
Вече в сладкарницата, когато получавах поръчката, продавачката изведнъж рече пред
всички:
- Какво става, другарю директор. Пак започнаха да тарашуват... Стегнете ги бе, джанъм,
срамота е...
Много хора чуха язвителната бележка, чу я и Петърчо, а може би е видял и насмешката в
очите им.
- Прощавай, но отговор ще дам не на теб, а на председателя ти... - и подадох чашата на
Петърчо, а аз взех чинийките с пастите. Но силният глас на продавачката ни догони:
- С него говорите, ама плащаме ние...
Тя беше права. Имаше разпореждане. - не се ли открие крадецът, магазинерът плаща.
Не й отговорих. Не ми даде буцата, която заседна в гърлото ми.
Седяхме двамата, ядяхме и мълчахме. Той пръв ми прошепна, вероятно с намерението
да разведри настроението ми:
- Като оса е...
- Не е. Права е. Щом не се открие крадецът, чичкото от бакалията ще плати всичко и ще
го уволнят... Ще сметнат, че той е счупил прозореца и се е обрал сам.
- Че как може човек сам да се обере?
- Може. Не му излизат сметките или открадне от касата колкото пари му трябват, чукне
стъклото, поразхвърли тук-там по магазина и сутринта викне: „Олеле-е-е, обраха ме!”. Но
вече не признават такива. Плаща и вън!
Петърчо млъкна. Започна да мачка с вилицата пастата си - не да я яде, а да я троши в
чинията... Излязохме... Тръгнахме по обиколния път, за да бъда повече време с него, минахме
и покрай обрания магазин. Той дори не обърна глава нататък. И хоп - насреща ни кметът.
Спира ни.
- Слушай! - рече с тенекиени нотки в гласа си - Мирясахте за малко и си рекох - хванали
са ги за юздите, ама май пак сте изпуснали гемовете: Може да ти е мъчно, но ще пиша в
министерството. Вълкът агне не става, другарю директо-о-ор. Пък ако може, молим, нека
може, правете го, но нека това става по-далечко от нашето село. Така знам аз и така ще
пиша...
И отмина.
- Кой беше тоя? - попита Петърчо.
- Кметът.
- И какво рече? Аз нищо не разбрах...
- Каза, че щом наново са започнали кражбите, ще предложи пред министерството да ни
преместят в друго село, далече от тук...
Когато бяхме вече в училището дежурният възпитател ми каза пред Петърчо:

- Позвъниха от милицията. Ще дойде някаква комисия. Сигурно във връзка с кражбата.
Казаха да ги чакате...
Освободих Петърчо и ги дочаках. Упреците от тях бяха по-малко, само
предупреждението беше по-остро - да опъна юздите по-яко. Ако трябва и нощем да оставаме
повече хора, не само дежурният възпитател и пазачът. Пък, ако трябва, да започнем пак, както
в началото - всички. Но кражби повече не бива да има...
Заминаха си късно. Говорихме за какво ли не. С тях винаги намирах общ език и найважното разбиране, че още е рано за стабилни резултати, че не с магическа пръчка ще стане
онова, което очакваме тепърва да стане, но кражбите... кражбите, които излагаха и нас, и тях,
непременно трябва да се прекратят... Наближаваше полунощ, но вместо да си тръгна за
вкъщи, реших да пообиколя спалните. Винаги ми е било интересно да гледам как спят
момчетата – дори бях чел някъде, че по начина на спане личи и характера на човека. Ето ги - с
пижами или само по гащета, открити или завити презглава, по корем или възнак, свити на
кравай или опънати като умрели. Какво сънувате, момчета? Виждате ли поне насън живота,
който ви предстои? И какъв е той, къде протича - сред деца, жена, близки, или сред
съпроцесници в съдебни зали и съкилийници в тъмни килии? Отсреща, в ъгъла, е леглото на
Петърчо. Покрил се е презглава... И изведнъж изпитах желание да го погледна как спи, за да
видя ще разбера ли нещо от характера му... Отметнах одеялото и две ококорени очи се
вторачиха в мен:
- Отидоха ли си? - попита уплашено.
- Кой?
- Милицията...
- Да, заминаха си.
- Караха ли ви се?
- За кое?
- За кражбата.
- Тя, тяхната работа е такава - да се карат...
Той скочи, бързо се облече и рече:
- Елате с мен!
Тръгнахме. Излязохме на двора, поведе ме към реката, която, както вече знаете, протича
до сами училището и там отмести един камък и под него, на лунната светлина блеснаха
купчина монети.
- Ето ги! - и измъкна носната си кърпичка и започна ги слага в нея. Накрая ми ги подаде
и добави - А шоколадите ги изядох Пет парчета бяха. Крави...
Нищо не казах. Тръгнахме обратно. Сутринта купих пет шоколада „Крава” и заедно с
монетите ги отнесох в селкоопа. Съставихме протокол. Веднага попитаха кой е извършителят
на. кражбата. Отговорих:
- Един. Не го познавате...
- Бабаит, нали? - и ме гледаха изчаквателно в очите.
- Със здраве! - казах вместо отговор.
След час позвъниха от районното управление. Веднага им обадили. Благодариха. Не ме
попитаха кой е извършителят на кражбата. Завършиха със:
- И занапред ще разчитаме на вас. Бъдете здрав!
На никого нищо не казах. И на учителски съвет, и на командирски съвет, мълчах.
Мълчах и пред Петърчо. Но винаги, когато го срещнех, той вторачваше очи в мене и те

питаха: „Какво става, казвайте де!”. И този ням въпрос остана в очите му, докато, вече
полумъж, го изпратихме с диплом в джоба в курсовете за военен шофьор.
Не, не го оставихме след тоя случай сам да оценява постъпката си. Сигурен съм, че от
тоя случай в него остана една пареща рана, а в мен - преплетени детски пръстчета. Никога
нищо не му напомних, а вместо това му намерихме след време едно занимание, което го
накара да забрави всичко... Веднъж при мен дойде заместник-директорът на горското
стопанство, вече бяхме на новото място, в гората, тепърва ще ви запозная с него, и рече:
- Идвам за помощ. Един работник хванал малко сърненце в гората, загубило се от майка
си. Донесе го, предаде ми го. Живка го кръстихме, на сестричката ми, тя сега го гледа. Ама,
как да ти кажа, у дома е, но на животинчето му трябва простор... Хайде твойте момчета да го
вземат да го отгледат, хе какъв простор е тук, па после ще си го пуснем в гората.
Приех. Имахме възможност за това, пък и момчетата щяха да се зарадват. Заградихме
едно място с мрежа, момчетата направиха колибка и на общо събрание, по мое предложение,
отговорник на Живка стана Петърчо. Знаех вече неговото детство, знаех добрата му душа и
исках той да отдаде нещо другиму, каквото нему не бяха отдали... Сърнето порасна. Стана
красива кошута. Заедно с нея растеше и Петърчо. Удоволствие беше за всички ни да
наблюдаваме и нея, и Петърчо. Когато момчетата са в долния двор, в учебната сграда, и около
нея няма никой, главата й винаги бе вдигната - или гледаше гората, или мърдаше уши по
посока на учебната сграда, където беше Петърчо. Идваха си момчетата за обяд, тя ги гледаше
и мърдаше с yшичките си. А когато чуеше момчешката глъч и неговия глас, веднага почваше
да блее и тичаше към вратата да го посрещне. А той също тичаше към нея, хващаше я за
главата, притискаше я до гърдите си, говореше й нещо ласкаво, което само двамата си знаеха,
после я оставяше и започваше да чисти колибката й, а тя стои до него и го гледа. След това й
донасяше храна, вода, тичаше за трева или сено. Помня, веднъж някой бе отворил вратата на
заграденото място и Живка бе изчезнала в гората. Петърчо плачеше без глас, само сълзите
показваха мъката му. Защура се по района, после пое към гората и изчезна между боровете...
След час се върна. Той вървеше отпред, след него покорно, като козичка, вървеше кошутата.
Влезе той в заграденото място, тя по него...
Веднъж той дойде при мен угрижен.
- Взе много да скача, иска да излиза пак навън, а мене ме е страх да я пусна. Току-виж,
че не я намеря вече. Ходих при оня човек, дето ни я даде, казах му, той - другар, вика й
трябва... Мъж й трябвало, както при хората. Затова скачала и гледала постоянно към гората.
Къде да го намеря тоя сърнешки мъж?... Той, оня човек, каза, че ще ви се обади. Говорихте
ли?
Позвъних му. Обясни ми същото и добави, че е време вече да я пуснем на свобода или да
я предадем на зоокъта в Пазарджик - там имало елен. Обясних всичко на Петърчо и поисках
неговото мнение - както каже той, така ще бъде. И той предложи да я дадем в зоокъта.
- Пуснем ли я в гората, някой авджия ще й види сметката. А в Пазарджик никой няма да
я закача. И като стана шофьор, ще минавам да я виждам. Тя няма да ме забрави.
Дадохме я. Той се качи в колата и замина да я предаде в зоокъта, Шофьорът ми каза, че
когато тръгнали обратно, той заплакал и не се обърнал повече към нея. Сигурно пък тя дълго
го е гледала, докато се загуби от погледа й.
Петърчо стана шофьор. Винаги, когато идваше с колата си първо ни казваше, че се е
отбивал при Живка, че го е познала. Сигурен съм, че тя изигра много голяма роля в неговото
възпитание, в живота му въобще... По характер си остана тих, кротък, мълчалив, възпитан Но

след това изведнъж изчезна. И чак след четвърт век изневиделица пристигна. Пред дома ми
спря огромен тексимовски камион От кабината слезе висок снажен мъж, с едри, попукани
ръце и набраздено тук-там с бръчки лице. Познах го веднага – Петърчо. По очите, май че вече
ви казах - именно по тях познавам бившите си възпитаници - те никога не се променят, само
настроението в тях се мени... Остана вкъщи една нощ. Точихме тънката нишка на спомените
до късно през нощта... По едно време ме изгледа изпитателно и зададе неочакван въпрос:
- Не ме попитахте защо четвърт век се крих от вас...?
- Нима си се крил?...
- Да. От срам. Нима не научихте за втората ми постъпка?
- И каква беше тя?
- Жалко. А аз мислех, че знаете и затова не се явявах. Признавам си - от срам.
- И от какво трябваше да се срамуваш?
Въпроси задавани един след друг, един на друг, без отговори. Впрочем отговорът
последва:
- Бях в затвора...
Това наистина не очаквах...
- И за какво? Кражба ли?
Добре, че не рекох „пак”...
- Не. Този път за побой... На служебно лице След оня случай на чуждо не съм посягал.
Но го ударих на бой... Сега ще ви разкажа... След казармата се запознах с едно момиче. Малко
бабаитка падаше и все ми разправяше, че й е кеф да гледа как се маризят. Такива мъже наймного обичала, дето умеели наляво и надясно да раздават токати... И веднъж пресякохме
улицата не на зебра, ами така, направо дето си бяхме. И един отрядник наду свирката.
Обърнахме се - вика ни с пръст да отидем при него. И като започна едно конско, не ти е
работа. Пред момичето. Ама не на него, на мене говори - къде се намираш ти, та пресичаш,
където ти скимне, това не ти е мерата във вашето село - кръстосвай където искаш!... Рекох да
му отговоря, но той повиши тона - не се саморазправяй със служебно лице, че може и другаде
да те препратя. Какво служебно лице си ти, бе лайнар, дали ти червена лента само да се
кокошиниш... Сега, вика, ти прощавам, ама следващия път глобата не ти мърда. Айде сега,
мърдай и да те няма!... Оная ме гледа и чака да види какво ще стане. А на мене ми кипи. И
като му извъртях едно кроше, после още едно и той падна... Събраха се хора, хванаха ме,
дойде и милиция и ме поведоха към участъка. И нея заедно с мен, за свидетел. И там тя,
заедно с другите свидетели, каза истината, аз я потвърдих. И знаете ли колко ме осъдиха? Три
години. Три... Защото миналото ми не било чисто... Бил съм в еди какво си училище...
Вашето... По-право - нашето... И защото съм посегнал на служебно лице, когато изпълнявало
служебните си задължения... Там на причините им размениха местата, ама съм сигурен - щяха
да ме осъдят само за хулиганска проява и средна телесна повреда, ако не бяха тия
„отежняващи вината обстоятелства”, че съм бил тук. И като ме бутнаха, другарю директор, в
една тухларна фабрика вадач на тухли станах, та по-бързо да изляза. Жив се опекох, душата
ми се опече... Еле излязох... Пак си хванах шофьорлъка, ама срамът ме налегна... Минавам
покрай вас, не се отбивах, само на Живка се обаждах и продължавах... Докато тя беше там...
Отдавна вече я няма... И днес реших - да става каквото ще, ще се отбия, много години минаха,
има давност постъпката ми... И... ето ме... Но преди да започнете да ме хокате, ще ви кажа, че
имам и смекчаващи вината обстоятелства - оттогава срещна ли отрядник, гледам го право в
очите и хич не ми е до смях и до бой, но се усмихвам и стоя мирно. И ви казвам - рече ли пак

сега някой отрядинк да започне да ме бие, макар и за нищо, ще лежа и ще кротувам и накрая
ще питам: „Ако си свършил, да ставам?”... Не, не се смейте, не дай боже само един час да ви
пъхнат в ония пещи в тухларната... Та такава е моята одисея...
Не го укорих. Нищо по тоя въпрос не му казах. Приказвахме си за всичко друго, но не и
за това, и за онова, някога. Само когато си тръгна, преди да се качи в кабината, пак се върна
на второто:
- Та дано не се стига до бой със служебно лице, щото знам ли, почне ли тай и заври ли
келят в мен, никой не знае какво пак ще се случи и къде ще ме заведе тоя път...
Отиде си, след това пак редовно започна да се отбива - преспи, поговорим, разкаже ми
нещо за жената, за децата и си замине...
Та толкова за Петърчо с „грижовния” баща, с песента от един куплет, със сърничката...
Връщам пак лентата назад в старото училище, в центъра на селото. Може някъде пак да
срещнете името му, но това ще е през времето, когато все още беше ученик при нас...
Сега да се върнем пак при прякорите. Впрочем един прякор си остана. Беше на наймалкия ученик в училището. Кой е мислил, че ще имаме и ученик в първи клас? А имахме...
Дойде месец след започването на учебната година. В документите му пишеше, че се настанява
екстрено. Цитирам ви писмото: „Настаняваме по спешност Атанас Петков Христов, с
джебчийското име Мими...” Подпис... Печат... После ми разказаха, че...
Бащата изчезнал неизвестно къде. Просто отишъл с друга и повече не се вестил. Три
деца... Мими - най-големият. Майката работела по цял ден, за да ги нахрани... Започнал да
„работи и Мими. Отначало на дребно. Отбивал се в близкото училище и докато децата са в
клас, той търсел дребни монети и интересни вещи в палтата, закачени в коридорите. После се
прехвърлил в трамваите. Кой можел да забележи малкото като трохичка дете, забутано между
хората? Но ръстът му все пак стигал до джобовете, чието предназначение е и да съхраняват
портмонета с пари...
И веднъж при него дошли двама. Възрастни. Непознати.
- Ти ли си Мими?
- Аз.
- Искаш ли да спечелиш много пари?
Кимнал с глава.
Инструктирали го... След час двамата влезли в магазин, в който се продавали часовници.
Носели със себе си два куфара - един голям, другият малък.
- Искаме да си купим часовници. Два. Само че по-хубави. Цената няма значение...
- Ето ви „Докса”. Най-скъпите, но и най-хубавите.
Те бързо ги взели, заплатили и попитали:
- Иска ни се да поразгледаме София. От провинцията сме, затова... Но с тези големи
куфари... - започнал единият.
- Ако може да ги оставим тук за два часа... Ако не пречат, разбира се... Ей тук, в
ъгълчето.
Продавачката се съгласила.
Наближавало единайсет. В дванайсет и половина тя затворила магазина и отишла на
обяд. Куфарите останали, И в единия от тях Мими. Той отместил отвътре кукичката, излязъл
и станал пълен стопанин на магазина, на блестящите стоки, наредени по рафтовете. Найнапред прибрал парите от чекмеджето. След това започнал с часовниците. Инструкцията била
да взема под тезгяха, под рафтовете, но да не пипа нищо от витрините, за да не се забележи от

пръв поглед. И той строго я изпълнявал... Вярно, с малко допълнение - взел и един будилник,
а дванадесет ръчни часовници, от най-малките, сложил във вътрешния си джоб...
Преди отварянето на магазина, двамата неизвестни много бързали. Чакали продавачката
пред вратата, дали предварително знак на момчето да се прибере в куфара и когато тя
пристигнала, започнали:
- Как така се случи... Дойдохме, няма ви. Закъсняхме за влака. Толкова време ви
чакахме...
- Но, другари, аз ви чаках, пък и вие не казахте кога точно ще се върнете...
Тя дори ги изпратила до вратата, посочила им къде е най-близката трамвайна спирка.
След минута разбрала, че е ограбена. Но и през ум не й минавало, че това може да са тия,
двамата, които току-що изпратила... Позвънила в милицията... Оглед... Протокол... Няма следи
от взлом... Случаят е ясен - инсценировка... Но груба... Задържали продавачката...
А в същото време Мими предавал парите и часовниците.
- Тези пари са за тебе! - и му подали две банкноти.
- Аз много взех, толкова малко ми дават... – протестирал малкият.
- Вземи и будилникът. Голям е, затова е скъп. И най-главното - звъни. Защо ти са тези
дребосъци...
И заминали. Той не ги бил виждал никога преди това, но те знаели за него. Само лицата
им запомнил... Ония, дванадесетте часовници от вътрешния джоб, останали. Той ги скътал на
кришно място, взел един от тях и тръгнал да го продава.
- Чичка, искаш ли да ти продам ей тоя часовник? - попитал той първия срещнат.
- Колко искаш? - попитал непознатия.
- Колкото дадеш.
- Ако имаш още, ще купя и тях.
- Имам. Хайде у дома да ги вземем.
„Чичото” се оказал оперативен работник от милицията... Освободили продавачката, а
Мими изпратиха при нас. Онези, двамата, останали на свобода. И даже Мими не можел да
каже нищо съществено за тях...
И него го доведе милиционер. Напоследък ни довеждаха все такива, ситни, но подребничък от него нямаше. И, както винаги - пакет с документи... Отпратих придружителя,
момчето стоеше срещу ми и ме гледаше с живите си, постоянно въртящи се очи и чакаше...
Имаше красиви черти на лицето си, поокъсани дрешки, протрити обувчици и отдавна
нестригана коса... Личеше си - занемарено, безнадзорно дете... Години. Може би осем или
девет...
Гледах го в хитрите очички и си мислех: „Кога, братко, успя да станеш престъпник?”, а
очичките му ме питаха: „Ще ми бъде ли добре тук?”.
Разговаряхме с погледи и мълчахме. Изучавахме се.
- Как се казваш?
- Мими...
Учудих се. Дали не е от ония, бавноразвиващите се и по погрешка да го изпращат при
нас? Само това липсваше... Не! Този хитър, недетски поглед, говори друго...
- Че то женско име?...
- Такова е...
Отново замълчахме. Не знаех какво да говоря с него. С ония, големите, всякакъв
разговор можеш да поведеш, а с него какво?

- Ще учиш при нас...
- Добре, чичо...
Не се засмях, макар за първи път възпитаник да ме наричаше чичо. Извиках дежурния
възпитател, дадох му момчето и двамата напуснаха кабинета ми. Тогава отворих пакета с
документи. Разбрах само едно - момчето трябва да бъде в първи клас, а именно първи клас
при нас нямаше. Нищо. Ще го изпратим да учи в едно от селските училища. Там ще бъде до
обяд, а след обяд ще си бъде при нас...
За всички ни той си остана Мими. Та и досега. Никой не сметна, че това е прякор,
просто на всички им беше приятно, а на мене най-много, да го наричаме така. Просто
удоволствие ми правеше да кажа:
- Извикайте Мимето при мене!
И той довтасваше на минутата.
Животът в училището погълна и Мими и той стана нашият най-малък възпитаник, който
винаги се строява най-накрая на строя. И ако някой споменеше трите му имена, никой нямаше
да се сети за кого става дума. Остана си просто с едно единствено име - Мими...
...Един ден при мен се явиха Васката, Сербезов и заекващия Кольо - вече не го наричам
Пирата, защото е забранено.
- Разрешете да останем!
- Слушам ви.
Подадоха ми лист хартия.
- От името на всички ученици! - тържествено обяви Васката...
На листа беше написано:
„Другарю директор... Заявление... Ние, учениците от училището, не сме бандити и
разбойници, нашият колектив не е бандитско кучило, както някои в селото ни наричат. Затова
твърдо сме решени да им докажем това. Молим за вашето разрешение да открием в
училището бюфет без продавач. Оборотни пари сами ще съберем от личните пари, които
имаме у възпитателите. След време, когато ще имаме вече печалба, ще ги върнем... Знам, че
ще ни разрешите и затова чакаме вашата разрешителна дума...”
Никога не бях очаквал това. Стана ми малко страшно - веднага видях в мислите си
празните рафтове на бюфета още на следващата сутрин... И празната каса...
- Нали знаете, че такива въпроси се решават от общото ни събрание.
- Знаем... По предложение на командирския съвет... И това го знаем... От името на
съвета ние го предложихме пред събранието и то реши. Извинете ни, че го направихме без
ваше присъствие. Затова пък всички се подписаха под решението. Ето!... - и Сербезов подаде
един лист със сто и три подписа.
Усмихнах се... Усмихнаха се и те... Защо пък да не разреша?... Разреших. Все пак
проведохме ново общо събрание - не за откриването, а за избиране на ръководство, което ще
се занимава с бюфета. Там се реши: Васката става домакин, Сербезов - счетоводител, а Цането
- закупчик.
Още същия ден в училищната работилница бе изработен шкаф, събраха се нужните пари
и се закупи стока - марципани, шоколади, бонбони, вафли, моливи, перодръжки и писци,
пощенски пликове и листа за писма... Шоколад закупихме малко, тогава той бе още много
скъп и не бе за кесията на нашите момчета и не ни се щеше да ги подмамваме към кражба
именно чрез шоколада. За каса Васката постави една кутия от шоколадови бонбони, бе
вдигнал нагоре похлупака й и от вътрешната му страна написал: „Вересия никому! Честно!”.

А над касата висеше ценоразписа... Беше решено състоянието на касата да се отчита всяка
вечер и резултатът да се съобщава на вечерната проверка.
Първата вечер Васката докладва:
- Всичко е в пълен точ...
Момчетата радостно и мощно извикаха „ура” и заскачаха в строя...
На следващата вечерна проверка Сербезов обяви:
- Нормално, момчета!!!
И отново мощно „ура” се понесе към тъмното зимно небе. И така цял месец...
А на една вечерна проверка Цането, хитрото Цане, с дяволита усмивка съобщи:
- Авария...
Лицата помръкнаха, но в очите се появи въпрос - авария, пък се смее, не го ли е срам, не
го ли е жал?
- В касата има един лев и шейсет и три стотинки в повече... - добави той, за да оправдае
усмивката си.
Помръкналите лица засияха, въпросите от очите изчезнаха. В този момент и съседните
села чуха, че някъде се вика „ура”.
Един лев и шейсет и две стотинки!... Капка в морето сте вие, но за нас, за момчетата,
които сега стоят отпреде ни и подскачат от радост, за учителите, които са дошли да чуят
резултата от експеримента ни, както правеха всяка вечер, вие сте повече и по-скъпи от
милиардите на Рокфелер...
Гледах момчешките лица и ми се щеше да открия всред тях оня, който не е взел рестото
си или пък е пуснал пари без да вземе стока... Но как мога да разбера? И все пак благодаря ви,
скачащи момчета, благодаря ти, малък приятелю, ръждата, трупала се години в сърцето ти,
вече я няма...
А в същото време, вече цял месец знаех, че селяните наоколо се възмущават, защото
учителите в „Максим Горки” заставят всяка вечер момчетата да викат „ура”. Иска им се или
не, ура. И то с пълен глас... Така не бива да се възпитава...
Следващата вечер в повече бяха почти три лева. Значи към първия са се присъединили и
други. Благодаря ви и на вас, момчета...
Но скоро действително стана авария. Сербезов с болка съобщи:
- Дефицит от два и петдесет.
Всички чакаха, че той ще добави: „В повече” и ще се усмихне, но той мрачен се оттегли
встрани...
Тази вечер в селото беше тихо. Следващата вечер тишината продължи:
- Липсват три лева...
- Да свикаме общо събрание! - викна някой.
Свикахме го. Всички говореха с възмущение, гледаха се един друг в очите и като че ли в
тях искаха да разберат кой е крадецът на тяхната чест. Предизвикателно и страшно увисна
един голям катинар на бюфетните врати...
Мина седмица. Крадецът не се издаваше. И отново общо събрание.
- Дано този, който посегна, да е разбрал колко долно, кално, нечестно е делото му! - каза
председателстващият Павел и обяви решението за повторното откриване на бюфета. Всички
гласуваха”за”. С тях и крадецът...
Отново се усмихнаха момчешките лица, отново предизвикателно гледаха лакомствата от
бюфета. Hо... само за един ден... Вечерта:

- Четири лева и половина, братчета... - проплака Васката... - Главата му ще откъсна, като
гнида ще го смачкам... - и изтича в спалнята със сълзи на очи...
На общото събрание бушуваше стихия. Ние, педагогическите работници, гледахме и
слушахме. Васил беснееше:
- Къде си ти бе, гад? Стани да те видим! Червей си ти, не човек... Гадина! Къде си, стани
де! А-а-а, не ти стиска, а?
Говореше и местеше погледа си от един на друг, като че ли в лицата на всички виждаше
крадци... После се приближи и започна направо в лицата на тия, които попаднеха пред
погледа му:
- Кого крадеш бе, скот? Себе си крадеш... Стани, не се крий! Ама как ще станеш, като
съвестта и ръцете ти не са чисти... Доказахме ли, че сме разбойници, бандити и бандитско
кучило? Доказахме... Нали и ти се подписа бе, подлец? Стани да те видим кой си!...
Никой не ставаше. Като кошер жужеше стаята...
Тогава Васил дойде при мене, бръкна в задния си джоб извади от там пачка пари.
- Другарю директор, щом никой не става, значи крадецът не е между тях. У кого са
парите? У мене... Мога ли аз да си вземам от тях колкото си поискам? Мога... Може би аз съм
крадецът...
- Седни си на мястото. - кротко му казах.
- Няма да седна! - викна в лицето ми той и очите му блестяха с пламъка на
безразсъдството. - Вземете си парите и ме пуснете веднага да си замина. Или ме изпратете в
затвора. Заявявам ви - аз съм крадецът! - гръмко и гневно повтори той.
- Без идиотски разговори! - викнах в лицето му и дори подстанах от мястото си, но
разбрах грешката си и продължих само със стомана в гласа си. - Не съм свикнал учениците да
ми крещят в очите...
- Аз не крещя. Говоря истината...
- Истината е друга.
- Добре. Но после да не съжалявате. Всички са свидетели, че си признах и исках да ви
върна парите, но вие не ги взехте...
И той отново прибра парите в задния си джоб. Парите - целият капитал на бюфета...
Събранието завърши късно. Наближаваше полунощ и момчетата бяха вече в спалните.
Колегите си заминаха, а аз реших да остана в дирекцията и да обмисля положението - какво
да се прави нататък? Останах сам, с мислите си само. Прекъсна ги Павел:
- Васил го няма в леглото... Изтръпнах.
- Къде е?
- Никой не знае. На никой не се е обаждал и след събранието никой не го е виждал...
Навън беше зима - студена, сурова, родопска зима. Търсихме го навсякъде, никъде го
нямаше. Значи е избягал... Дори и шинела си не е взел...
Изведнъж в душата ми стана по-студено, отколкото беше вън. Избягал... избягал...
избягал... Главата ми се цепеше на части. И колко подло, низко, нечестно. Как сега да вярвам
в човека, в доброто начало, заложено в него? Не е ли измама всичко, което вършим с тези
деца? Може би взаимно се лъжем - ние децата, а те нас? Не е ли напразен трудът ни,
безсънните ни нощи, това, че заради тях забравихме близките си? Не... не... не... Не бързай,

другарю директор. Възможно е да е някъде тук, някъде в селото той също е от любовчиите...
Я какъв е красавец... Ей сега ще се върне, ще почука на вратата като Маринчо и къдравата му
глава ще се появи зад нея. Или някой друг ще почука и ще каже: „Върна се!” и тогава на
сърцето ми пък ще стане топло...
Ами ако не се върне?
И не се върна... Ясно! Той е крадецът... Опитен, подъл, нагъл и непоправим крадец...
Нищо! Животът, и у нас, и в училището, и в децата, продължава, не бива да го спираме...
Станах и си тръгнах за в къщи... Полунощ отдавна бе минала... На сутринта разпоредих:
- Отворете бюфета! Няма вече крадци между нас...
Звънна училищният звънец, отново тичаха деца по коридора и се стараеха да не викат,
защото точките им в съревнованието ще намалеят, отново се трупаха момчета пред бюфета,
който беше до сами дирекцията, в ъгъла на коридора, отново влизаха и излизаха във или из
класните стаи преподавателите... Стараехме се да мълчим за случая. Нали, както казват, в
дома на обесения някога не се говори за въже... Ето, животът си продължава, тича напред и не
спира. Той съществува и зад тези стени, между които съм в момента, стените на кабинета ми,
той съществува в училището, което ми е поверено... Но, признавам си, в душата ми все още
беше студено, а гърлото ми като че ли бе стиснато в железни клещи...
На вратата се почука.
- Да!... - казах.
Тишина. Никой не влезе... Навярно така ми се е сторило.
Но след минута наново се почука - ясно, отчетливо, истински. - чук... чук... чук.
- Влезте! - викнах високо, за да бъда чут.
Пак никой. Станах и отворих вратата. В коридора си играеше Мими. Той вече се бе
върнал от селското училище, където учебните занятия за първокласниците започваха половин
час по-късно от нас и продължаваха само три часа.
- Ти ли чукаш?
- Не, не съм чукал - искрено се учуди той.
Тутакси мравки полазиха по тялото ми. Влязох наново в кабинета си. Дали не съм
откачил? Или пък имам някакви халюцинации? Какво става с мене!... И веднага си спомних
първия ни директор, колко бързо грохна той, не издържал на психическото напрежение... И
натоварване...
Много мисли се гонеха, надпреварваха, тичаха по гънките на мозъка ми... И изведнъж
отново ясно, нервно, припряно - чук... чук... чук...
Скочих и бързо отворих вратата. Мими... На три крачки от бюфета и от вратата.
- Защо чукаш? - нервно, ядовито го попитах.
- Не чукам, другарю директор...
- Лъжеш! - вече викнах. - Кажи защо чукаш, а не влизаш?
Хванах го за яката на ризата, но се страхувах да не загубя самообладание, и го пуснах.
- Но... но... но аз не съм чукал, другарю директор. Честно - и очите му се напълниха със
сълзи.
На кого да вярвам - на ушите си или на невинните му очи?
Пак в кабинета... Отново дойдох на себе си. Хванах глава между дланите и като тежък
чук един въпрос се блъскаше в главата ми - не полудявам ли?
И изведнъж - чук... чук... чук...

Като че ли оръдия стреляха до сами мене...
И в този миг на крака ме вдигна силен вик:
- Стой, не мърдай, гадино!
И нещо тежко тупна в коридора...
Не помня за каква част от секундата се намирах там, но онова, което видях, никога няма
да забравя - настръхнал, по-синял от студ, Васил държеше ръцете на Мими, а в тях, в малките
нежни детски ръчички - марципани и един шоколад.
- Ще крадеш, гадино, мръсна. Ще крадеш, а?
И той замахна да го удари, но моментално му хванах ръката, а той бързо се отскубна от
мене, взе звънеца и започна да го бие със все сила, после се обърна към Мими, който се
опитваше да върне крадените лакомства на мястото им.
- Дръж ги, подлец, дръж ги! И баба знае така... Стискай! Сега ще видиш колко са сладки!
Коридорът се изпълни с недоумяващи ученици и преподаватели. На лицата им ням
въпрос - какво става, защо толкова рано бие звънецът?
- Свиква се общо събрание... - силно извика Васил и поведе Мими към голямата стая.
Вече всичко ми беше ясно. Крадецът беше Мими. Нали той се връща от училище винаги
по средата на часа, нашия четвърти час, когато всички наши момчета са в класните стаи. По
това време в коридора няма никой. И така вземал всичко, което си поискал без никой да го
види. И Васил го хвана. На общото събрание направи вид, че е обиден, обиди и мене и уж
затова „избяга”, но вместо да поеме към гарата, той се качил през керемидите на стария
дърварник на тавана... Помните ли, че над учителската стая има малък отвор за качване на
тавана на училището, от който преди падаха тухли, които трябваше да оцелеят някоя
учителска глава и през която едва се промъкна едрото тяло на началничката от
министерството. Той се намира и току над дирекцията, а на метър от вратата на кабинета ми, в
ъгъла, бе и бюфетът без продавач. Та именно на тавана отишъл Васил, легнал, открехнал
малко капака, за да наблюдава кой ще вземе, без да остави пари, и зачакал. И дочакъл Мими.
Когато го видял, че пристига и боязливо се заозъртал, почукал над главата ми, за да изляза и
да го хвана. Но Мими чувал моето „да” или „влезте”, или пък стъпките ми и моментално се
отдръпвал встрани от шкафа с лакомствата. И когато разбрал, че не съм схванал какво става,
скочил от над триметровата височина точно тогава, когато ръцете му сграбчили лакомо
марципаните и шоколада... Нататък знаете...
Беше ми и радостно, и тъжно. Защо Васил скри намеренията си от мене? Доверие ли ми
нямаше? Цяла нощ, без шинел или одеяло в студената зимна нощ... И цели единайсет часа е
прекарал на тавана... И изведнъж ми стана срамно за онова, което през тези единадесет часа
мислех за него...
Ето ни пак в голямата стая. Ученици, преподаватели и аз... През време на учебните
часове... Започна най-страшният съд в живота на Мими...
Възпитаниците седяха в полукръг, учителите отпред, точно срещу момчетата, а между
тях съдиите - Васил, Сербеза и Цането. Аз седях в ъгъла... А Мими - в центъра на кръга. Блед,
с наведена глава, без поясок. неподвижен. Стоеше със стиснати в ръцете крадени марципани и
шоколад... Нямаше прокурор, нямаше и защита, и публика Само един обвиняем и много
обвинители...
Момчетата се гневеха, ругаеха, никой не каза добра дума за малкото човече в кръга.
Нямаше и никой, който би дал в негова защита някакви смегчаещи вината обстоятелства.
Мими мълчеше, упорито гледаше в пода, обръщаше се към всеки, който задаваше въпрос или

се изказваше - такъв бе редът при провеждане на нашите общи събрания, ако някой беше на
подсъдимата скамейка... Той все повече пребледняваше, малките му раменца все повече и
повече се смаляваха, отпускаха се и като че ли и той ставаше все по-малък и по-малък...
- Предлагам наказание - никой да не разговаря с него в продължение на една година, да
бъде в строя сам, като върви на десет метра след останалите, да се храни сам на маса... предложи Игнат.
- Ама какво има да се чудим, бе? Смятам, че трябва веднага да го изгоним от
училището... Както при Макаренко – строяваме се, извеждаме го из строя, отпред, пред
всички дежурният командир му удря един ритник в крадливия задник и го изхвърляме на
улицата... Там е широ-о-ко, да прави каквото ще... - с яден тон и високо каза Ламбри.
- Не, най-лесно е да го изгоним. Може би така ще му е и по-добре... Да си остане при
нас, но да го затворим в избата, при мишките и да го оставим там на хляб и вода Десет дена
например... Може и малко сол да му даваме. И след като го пуснем да му се забрани въобще
да минава покрай бюфета... - намери сили да предложи наказание дори и Кръстьо от
дунавското село...
- Само бой, нищо друго... Да му ударим един як деяк и край... Па нека след това пак
посяга... Ама всички - един след друг...
Мими стискаше устни, още повече стискаше марципаните и шоколада в ръцете си и ги
стискаше така, че от тях бяха останали вече малки топчици от станиол и хартия...
Продължаваше упорито да гледа върховете на обувките си и само лицето му говореше, че не
му е безразлично това, което се говореше и предлагаше... Беше учудващо, че това малко дете
не плачеше. Нали при такива случаи децата винаги плачат, считайки сълзите си за найнадеждно средство за защита... А той стенеше, мълчеше и не плачеше, макар че беше още
само на по-малко от девет години...
От десния ъгъл се вдигна една ръка и мрачната фигура на Кръстьо Стойков се извиси
над останалите.
- Слушам ви и ми е срамно...
Той, както винаги, говореше бавно, отчетливо. На красивото му лице гореше
негодувание...
- Мими бил крадец, разбойник, мошеник, тип, чучело, пън, гадина, гнида и не знам още
какво... Че накрай и червей... В час по български език никога нямаше да намерите толкова
много сравнения... Че какъв крадец е той? Когато човек е още на девет години, той не краде.
Той си взема онова, което му е нужно... Не го защитавам... Той не само го е взел, за нас той го
е откраднал, защото то не е негово, а е наше, общо. А защо го е откраднал? Защото му е било
нужно... Ти, Игнате, имаш винаги пари в джоба си, нали? И у възпитателя. Имаш, защото има
кой да ти ги изпрати... А знаеш ли дали Мими има пари или не? Не знаеш... И предлагаш една
година никой да не му говори, да върви и да стои сам, отлъчен от другите... Сигурно забрави,
че след твоето героично бягство, което беше толкова полезно за всички ни, ние, като награда,
те носехме на гръб до столовата, до работилницата... И ти, Ламбри, веднага - давайте да го
изгоним... И ти имаш пари, чичо ти ти изпраща, даже повече, отколкото са ти нужни. И колет
след колет по лучаваш... И все пред бюфета стоиш... Само едно ми се ще да разбера - ще му
удариш ли ти ритника преди да го изгоним... А адашът, Кръстьо, е много милостив - десет
дена в зимника при мишките на хляб и вода... И какво благодеяние и по малко сол да му
даваме, да не му присяда... Виж ти милосърдие... Може би най-добре ще е боят, който
предлага Минчо... И то не от един, а от всички, по ред... Ти, Минчо, пръв или последен ще

бъдеш... Добре, ще го набием, или пък ще го изгоним. Ще издържи ли той боя от всички ни?
И ако го изгоним къде ще отиде? Всички ние имаме пари и винаги сме пред бюфета. Но кой
от вас поне веднъж се е попитал дали Мимето си има стотинки, за да застане и той на
опашката и да си купи нещичко? Като нас? Ако не друго, поне един марципан... няма такъв,
нали. Кой от вас купи нещо и за него и заедно да го изядат? Нека стане да го видим!... От
както той е при нас никой не му изпратил нито стотинка... Някой от вас да знае това?
Мълчите!... Майка му сега има грижа за останалите двама... Баща му? Той няма баща... Някой
от вас да му е дал стотинка без да поиска да му я върне? Няма такъв, нали? Нека прощава
другарят директор, но и той не се сети да издаде една заповед да му се отпуска ежемесечно
мъничка сумичка, за да има и той с какво да си купи и да не краде В бюджета на училището
би трябвало да има такъв параграф... Защо? Защото на него, на Мимето, много повече от
всички нас, му се иска и той да застане пред бюфета като всички и да си купи нещо сладичко.
Затова, аз предлагам, вместо да го съдим и наказваме, да съберем по десет стотинки от всеки
от нас, да му ги дадем, за да има и той с какво да си купува... И бъдете сигурни - тогава той
няма да краде... Свърших... Решавайте по съвест!...
Седна. И стана тихо, много тихо, като че ли никой нямаше в стаята...
В кръга плачеше Мими... Той все пак заплака. Думите на Кръстьо отприщиха бентчетата
в детските му очички и от тях потекоха солените вадички на детското страдание. Той се
стараеше да плаче тихичко, за да не наруши наситената с вина тишина, която ни притискаше
всички до един...
Аз също гледах само в малкото момченце и мислех за своята вина, която ми напомни
едно момче, което ми бе поверено да възпитавам. И мълчах като всички. Казват, че виновният
винаги е длъжен да мълчи...
Само Васил наруши тишината:
- Мисля, че трябва да нарушим реда на гласуване и предлагам предложението на
Кръстьо да гласуваме най-напред. Който е съгласен да съберем не по десет, а по двайсет
стотинки, нека гласува.
Гласуваха всички... После всички тихичко излязохме. И след това много време мислих
за това, колко малко все още знаем за своите възпитаници... Тогава разбрах, че децата
невинаги си остават деца. Даже и трудните деца, които изпращат при нас... И друго разбрах едно момче за един час, а може би само за минути, стана мъж... Деветгодишен мъж...
Мими остана в училището още седем години. И никога нищо не открадна...
Тази история силно ме впечатли и ми бе съдено да изживея и нейното продължение...
...Продължението дойде на следващия ден заедно с един снимачен екип от киното, воден
от известна режисьорка-кинодокументалистка. Искаха да снимат няколко кадри от живота в
училището... Не можех да не споделя с тях онова, което стана на събранието ни предния ден и
режисьорката веднага предложи:
- Ще го заснемем...
Дори се зарадвах на предложението й - ще го оставим, значи, за поколенията... Веднага
разположиха прожекторите си в голямата стая, свири тръбата, обяснихме на момчетата какво
ще се прави. Зарадваха се и те.
И ето ни пак на общо събрание - възпитаниците пак в полукръг, пред тях са съдиите, зад
тях педагогическите работници, в ъгъла аз. А в кръга Мими. Дадоха му да държи нови
марципани и дори два шоколада и дори предварително малко ги поомачкаха. Светнаха
прожекторите и снимките започнаха. Васил пак тръгна срещу всеки и говореше, но не като

снощи, отвреме-навреме се подхилкваше, спираше и се обръщаше към камерата и от устата на
режисьорката веднага се чуваше едно „стоп” и след това:
- Естествено бе, момче. Като вчера. И никакво обръщане. Хайде отначало...
И пак се повтори същата картина... Мими стоеше в центъра на кръга и полуспокойно
наблюдаваше онова, което се разиграваше около него и за него и току вторачваше очи вляво
или вдясно, а когато насочеше поглед към прожектори, вдигаше ръка и се мъчеше да се
предпази от ослепителната светлина... Три-четири пъти връщаха Васил и накрая той се ядоса:
- Че какво, аз да не съм артист?!...
- Ха така, точно така го направи, както сега... – веднага скочи режисьорката.
- Но това вчера го нямаше - инатеше се Васил.
- Казах поведението ти да бъде такова... - обясни му тя. И изразът на лицето ти да бъде
свиреп...
- Че той свиреп ли е? - попита искрено той.
- Хайде, хайде, продължаваме... Готови...
Този път вече беше по-добре и гостенката не спря кадъра.
Продължиха. Следващите изказващи се просто повториха вчерашните си думи без
необходимите израз на лицето и интонация на гласа и при всички повторения, обяснения и
пак повторения... Два часа... Гледах Мими - сменяше тежината на тялото си от крак на крак,
обръщаше се към всеки изказващ се и един строг глас отново го връщаше на предишното му
положение.
- Нe, не, ти не се обръщай! Тебе сега не те снимаме...
Дойде време да насочат камерата и към него.
- Хайде сега, моето момче, с тебе... Намръщи се сега! Почвай да мачкаш шоколадите...
Мими гледаше и не знаеше какво да прави и къде е истината в онова, което беше вчера
или в това, което е днес... Опита се да сложи на лицето си една гримаса и се доби
впечатлението, че току що в устата му са изстискали лимон...
- Мачкай сега шоколадите!...
- Ще станат зян... па не са платени... - гледаше наивно той.
- Нищо, ще ги платим. И още ще ти купим... Давай сега!... Ха така, браво!... Ох... пак
нищо не правиш... Добре, добре... Продължавай сега!... Ха сега ръката ти да започне да
трепери... Ама защо, опитай де! - тя му хвана ръката и му посочи как точно трябва да
трепери...
Но не се получи. И когато тя рече:
- Хайде, моето момче, още веднъж отначало... - в очите на момчето се появиха сълзи.
- Добре, добре! Тия сълзи са отлични... Камера... Още веднъж сълзите...
Не изтраях, станах и помолих режисьорката да излезем за малко навън. И там й казах:
- Моля ви, прекратете! Незабавно. Това, което вършите, е чисто издевателство...
- Но много хубаво се получава...
- Аз гледам в душата на момчето какво се получава... – и влязох.
Мими плачеше. Тя веднага разпореди да снимат този момент, но аз пък разпоредих на
момчето да излезе навън и другите да го последват. Получи се конфузия... Тя си отиде
разсърдена. И след това на екран излезе не онова, което тя е очаквала и деликатно обвини
мене. Приех. Вината - и в началото, че се съгласих, и в края, беше наистина моя...
За да намаля вината си пред малкото момче на следващия ден го поканих на чаша чай в
дирекцията и между другото му споменах, че по време на снимките съм забелязал, че той е

истински артист. То ме гледаше и се свенеше, за някои неща питаше какво значат, обяснявах
му, други ги разбираше и само кимаше с глава... Тогава му предложих под ръководството на
възпитателя си да научи онова стихотворение от Назъм Хикмет, в което се говори за
изпепелено от атомната бомба над Хирошима японско момченце, което не може да си поиска
бонбонче...
- Ще го кажеш пред всички...
- А, не!... Пред всички не ща! - и разбрах, че той си представя, че се намира именно в оня
кръг, където беше подсъдим.
- Тогава ще го кажеш в читалището...
- Там може... - съгласи се веднага.
И го научи... И го каза... И така го каза, че хората в салона плачеха... И сега много от
моите съграждани го помнят именно с това стихотворение, както ние, работещите в
училището, го помним със съда над него... И над нас самите... След това го каза и пред
учениците... Стана импровизирано - имахме вечерно занимание, озаглавено: „Вие питате, ние
отговаряме.”. Малкият Дончо зададе въпрос: „Мога ли да се оженя за французойка?” и Симо,
без да чака някой от нас, даде безапелационния отговор: „Може, разбира се, вземи си една
францойчица и ще се напикавате заедно в леглото!”... Следващият въпрос беше от Петърчо:
„Кога Мими ще ни каже онова, хубавото стихотворение?...” и отговор даде Васил „Как кога,
ами ей сега ще го каже... Заповядай Мими!”... Той веднага се съгласи, но не застана в кръга, а
започна от място... Тук не се получи онова, което стана в читалищния салон, но тишината бе
пълна, одобрението също.
Така Мими се превърна в една от интересните, търсени и уважавани личности в
училището. Той свикна и при следващите стихотворения, които казваше, започна малко да
позира. Ще позира и след двайсет години, когато го поканихме да дойде на гости и да открие
новата учебна година на 15 септември, дори малко по време на срещата на възпитаниците с
него, но напълно ще престане, когато поискаха да разкаже най-интересния, според него,
случай в училището и той не се посвени да разкаже за случилото се около бюфета без
продавач...
- Но най-много ме изтормози една режисьорка - хайде, вика, почвай да трепериш! След
това пак - трепери, трепери! Чакай бе, аз да не съм заек?...
И наново си спомних снимките - виновни нямаше, всеки изпълняваше задълженията си,
а бяхме забравили, че нямаме работа с вещ, а с жив човек...
От целия този случай направих за себе си извод - ако за знанието повторението е майка,
то за възпитанието то винаги е мащеха...

И ЗАТВОРИТЕ СА ЗА ХОРА
Идеше новата година и момчетата, както винаги досега, я очакваха с нетърпение.
Чакахме я и ние, възрастните, чаках я и аз, без да зная, че веднага след нея за пореден път ще
се озова пред прага на затвора, но поради щастливата намеса на съдбата, нито веднъж няма да
го прекрача...
Два дни преди да пуснем момчетата в отпуск решихме да направим пълен преглед на
личната им хигиена, за да не допуснем някой да си иде с дълги нокти на краката, например. И
изведнъж установихме нещо неочаквано - телата на повече от 40 момчета бяха покрити с

пъпки като при дребна шарка, а на половината от тях имаше и големи гнойни рани като при
шарка. Извиках медицинско лице и то бе категорично - при първата половина - краста, при
втората - занемарена краста, която вече се е превърнала в екзема... Дадоха лекарство - сяра,
примесена със свинска мас, и наставления - две седмици мазане през ден и преди всяко мазане
- къпане... Бе вече напълно ясно, че ваканция няма да има. Не съжалявах за малките, те
можеше и да не си ходят, но не знаех как да постъпя с големите. И реших да събера само тях.
Обясних им, че при това положение отпуск за тях не е възможен, те се намръщиха, но Васил
спаси положението:
- Ама вие какво, бе! Нали заради женските искат да ви пуснат? И какво - ще окраставите
и тях и след това ще ви ударят дуспата. Аз предлагам първо да ни излекуват и след това да ни
пуснат... За някой и друг ден...
„И това е решение” - помислих си и веднага приех... Но влюбено момчешко сърце трае
ли? Като им казах, че лечението ще продължи две седмици, наново смръщиха чела, но след
час пак се явиха при мене вече с навирени носове:
- Има лекарство, което лекува за три-четири дни.
- За три четири не, ама за пет... - каза Кръстьо малкият, когото те мъкнеха със себе си
като доказателство и защото и той беше в числото на болните... - Аз много пъти така... и баба
ме лекуваше с взрив...
Взрив значеше динамит, с който се къртят камъни. Най-напред болният се изкъпва, след
това се търка с керемида и веднага след това се измазва с „лекарството”.
Пуснахме здравите, за да имаме възможност да се занимаваме с болните и започнахме...
Първата крачка към затвора бе направена... Потърсих оня каменар, с капсите, той ми
даде динамит и процедурите веднага започнах - къпане, търкане с керемиди по двама и след
това ние с Шумарев започваме да ги мажем с разтвора кръвясалите им тела... Казвам разтвор,
защото не сложихме мас, както при сярата, а вода, за по-бързо... И именно това постави
бариера пред първото ми посещение на закрито място и в килия... Веднага след измазването
започнаха болките. Сигурно те бяха много големи, и вероятно се засилваха от това, че
разтворът веднага попиваше в разкървавените ранички, защото намазаният изведнъж
извикваше едно силно „о-о-о-х...” и изкачваше гол на снега, втурваше се по двора и започваше
да прави обиколки с такава скорост, че ако имаше някой да ги измери, много рекорди щяха да
бъдат подобрени... Останалите му се смееха, но следващият, който също се смееше на другаря
си преди него, изведнъж изкривяваше муцуна, лицето му добиваше най-свирепия израз, който
може да се настани на човешко лице и веднага хукваше по двора. И така се наредиха едни
след друг много бягащи боси по снега и напълно голи в студа, които пресичаха пътищата си,
но не се блъскаха и не се спираха... И така един след друг - всички. По едно време първите
започнаха да се прибират, но болшинството бяха вън когато видях, че през пролуките на
летвите на оградата ни надничат десетки любопитни очи. И, веднага, с пълна сигурност, си
представих какво си мислят: „Тия са полудели... И ученици, и даскали... Бяс ги е обхванал...”
Постепенно всички се прибраха и се натъркаляха върху дюшеците, които бяхме
поставили в едно голямо помещение и където щяха да спят вкупом до оздравяването си... И
когато и последният се прибра, погледнах лицата им и видях, че бузите и устните им бяха
сини, като че ли току що бяха пили мастило, опитали се да го изчистят, но не им се удало...
Така посрещнахме и новата година - след оздравителната манипулация, облечени в найненужните и най-старите и скъсани дрехи, ядохме, пихме, вдигахме наздравици... На
следващия ден, съгласно инструкциите на малкия Кръстьо, пък и добре, че стана така,

дадохме почивка и поне на Нова година да не ни наричат побеснели надничащите нагиздени
селяни. И може би именно тая почивка беше и едно спиране по пътя към затвора...
Следващият ден ново къпане, ново голо състезание на бял фон, нови мастилени петна. И на
третия ден вече нямаше пъпки, само големите рани бяха заръбили, но не бяха още оздравели.
И така първата половина от болните веднага се преоблякоха, нагиздиха се със суворовските
си дрехи и заминаха при любимите си без риск, че могат и тях да нашарят, а другите останаха
още шест дни. Тях ги пуснахме, когато първите започнаха да пристигат... Всичко вече бе
преминало, дезинфекцията бе направена и можехме да бъдем спокойни... Сигурно сега си
мислите къде е била тая крачка към затвора?...
Станахме много осторожни по отношение на крастата, вече имахме медицински техник
и той редовно ги проверяваше, но след две години настаниха ученик, който пристигна крастав
от дома си. Вече сигурен в бързодействащото лекарство наредих на медицинския техник да го
приготви по моята рецепта, но той вместо вода, сложил свинска мас. Така по-продължително
време лекарството провиквало в тялото. Първия път лично аз намазах момчето, за да предам
опит и веднага след това заминах за Пловдив. Когато привечер се върнах ме посрещна
новината, че момчето се намира в болница, че е в безсъзнание, че сега е на системи... Веднага
заминах за районния град, където бе болницата, отидох при него и видях същото, което
виждах и при другите момчета по време на новогодишната ваканция - сини устни и сини бузи.
Без да са изтривали мастилото... Веднага разбрах коя е причината и уведомих лекарите... това
го отърва. Направиха нужното - къпане, системи, лекарства, стигна се до преливане на кръв. А
аз седях в ясната нощ на една пейка в градинката пред болницата и чаках най-страшното... То
ме отмина... Момчето остана живо... Едва тогава, при обстоен разговор с медицинските
работници, разбрах причината - динамитът бил отровен за отворени рани и при
съприкосновение с кръвта. В оня случай, при първите 40 души, беше разтвор - вода и динамит
и той бързо засъхваше и съприкосновението беше еднократно и за кратко време, а при тоя
случай е било продължаващо, защото вместо вода имаше мас... И като си спомнех какво
можеше да стане с всичките тези момчета тогава, в онези зимни дни, косата ми настръхваше.
Това беше не само крачка към затвора, но и крачка към нещо по-лошо... Добре, че тогава
всички бързахме, та заменихме маста с вода... Иначе...
Един от първите, който се завърна след оня трагичен случай от зимна ваканция, бе
Васил. След ден той заяви, че идва Василовден и родителите му ще пристигнат при него, за да
го навестят и заедно с него да отпразнуват именния му ден. Те пристигнаха, носеха със себе
си богата почерпка и Васил помоли да поканя всички педагогически работници. Аз седях
между майката и бащата на Васил, постоянно им говорех разни неща и когато се обръщаха
към мен, те усмихнато ми кимаха с глава... По едно време бащата целият се обърна към мен и
започна да ми дава някакви значи с ръце, да жестикулира, да търка очи и да мучи. Едва тогава
си спомних, че в документите на Васил през оня пьрви ден, когато него още го нямаше,
прочетох, че родителите му са глухонеми... А аз през цялото време им бях обяснявал неща,
които никога не стигнаха до тях. Васил се обърна към него и с шепот, но с ярко очертаване на
всяка дума с устни, го попита какво ми е казал, бащата повтори и Васил ми обясни:
- Наскоро са ни умрели и двата бивола и той много страдал от това и дори плакал...
Ето една от причините след това да почна да проверявам всяка характеристика, да си
изваждам всичко, което ми е необходимо, да питам след това с писма, да се интересувам при
лични разговори с инспекторите от детските педагогически стаи, за да имам пред себе си

точен портрет на онова, което ни е необходимо за работата ми с всяко дете. Постепенно това
стана метод на всички работници в училището.
Родителите на Васил си заминаха и той изведнъж стана друг. Ходеше начумерен,
мълчалив, не се интересуваше от живота в училището, занемари облеклото си, отказа да
участва в един важен мач с местното училище... И веднъж демонстративно захапал запалена
цигара, премина през коридора, като пееше високо някаква песен, негова си композиция, от
която помня само следните думи: „Затвори, затвори... В затвора лежал, три дни не ял, гладен
стоял...” Извиках го, но контакт не се получи - мълчеше, не искаше да отговаря на въпросите
ми, рееше поглед през прозореца или тъпо гледаше картината над главата ми... Това
състояние продължи три дни и повече не биваше да се трае. Наново го извиках.
- До тук, приятелю! Безобразията ти повече не могат и няма да се траят. Колкото и да ми
се иска да те набия, няма да го сторя. Но ще те изгоня. Давам ти половин час да събереш
партакешите си и точно след трийсет минути, запомни - точно след трийсет, да те няма вече в
района на училището. И кракът ти повече да не стъпва тук... Марш навън!
Гласът ми беше леден, смразяващ, както искате го определете... Той се изненада, може
би не бе очаквал такава рязкост в поведението ми, и сигурно във вида ми видя твърдата ми
решителност да го изгоня, поколеба се и личеше, че се колебае, но отново креснах с цялата
сила на гласа си:
- Марш навън, казах!... - и после по-спокойно... - И сбогом.
Излезе. Останах сам. Тежко ми беше, че ще се разделим с един от най-добрите ни
ученици, с един от най-активните ни помощници, но това беше единственият изход след
тридневното му безобразничене... Точно след половин час дойде, застана мирно в
ученическата си униформа, поиска уставно разрешение да остане, не в училището, а в
кабинета ми, и ми подаде лист. На него с ясния му и много четлив почерк бе написано:
„Простете ми, моля ви се! Бях последен глупак... Не мога да живея без училището”... И отдолу
- ваш възпитаник Васил...
Не казах дали му прощавам. Простих му в себе си, но не му го казах, но от очите ми
разбра, че съм му простил. И излезе с усмивка... И след това като че ли нищо не е било. Дори
след няколко дни поиска да образува един отряд от най-палавите ни възпитаници, за да им
бъде отряден ръководител и приех желанието му. И наистина този отряд с най-немирните, с
ония, които никой не забелязваше или всеки навикваше, стана първенец в съревнованието и
когато всички по дисциплина се изравниха с останалите, бяха прехвърлени в своите отряди...
След този случай съм имал стотици срещи с Васил, някои от които многодневни, когато
ми гостуваше през летните месеци със семейството си, но никога не отворихме дума за този
случай. Нито той искаше, нито аз подхващах разговор. И може би така е по-добре. Но все ми
се ще да знам, дали не бях съгрешил с нещо пред него, та направи това, което едва не провали
живота му...
Дните продължиха да се търкалят нататък без да ги усещаме и дойде осми март.
В селото той се чувства особено тържествено. Вечерта, точно на празника, в читалището
винаги има богата художествена програма, в която през тази година участва и Мими, а след
това започват танците. Бях със съпругата си... Танцувахме. Дойде полунощ и премина... И
точно половин час след полунощ някой отвори вратата на салона и извика с пълен глас:
- „Максим Горки” гори-и-и...
Изскочих моментално навън. Затичах се към учебната ни сграда, която почти граничеше
с читалището и само една дъсчена ограда ги делеше, но там всичко беше спокойно... Тогава се

обърнах и видях пушек, примесен с искри точно там, където е другото училище, селското.
Затичах се натам и видях - гореше старата сграда, строена някога от Румелийското
управление, която ни бе преотстъпена за ползване. Впрочем ние ползвахме само първия етаж
за работилница, а на целия втори етаж бяха разположени кабинетите на селското училище.
Валеше ситен, първи за тази година дъждец, примесен с едър сняг - пролетта се опитваше да
надвие зимата, но и тя не се предаваше... Гореше вторият етаж на старата сграда... Някога тя е
била строена с много любов, населението е избирало дървения материал да бъде изцяло
боров, а той беше в основата на цялата сграда. Затова тя гореше бързо, ярко, като огромна
насмолена факла и осветяваше посърналите къщи около нея, от които надничаха сънени
хора... Все още бяхме само няколко души около горящата сграда. Един каруцар от селкопа
тръгна към един от прозорците на първия етаж. Последвах го. Той разби едното стъкло с
камък, а аз бързах и счупих другото с юмрук. Усетих болка, но не погледнах ръката си. Като
нашите ученици, които преди време разбиваха и отваряха незащитените от мрежи прозорци,
така и аз сега пресегнах и отворих прозореца. Каруцарят са качи пръв и се вмъкна вътре, а аз
веднага го последвах. Лампите не светеха и не можеха да светят, защото някъде горе, на
втория етаж проводниците бяха прекъснати от огнената стихия, но беше полусветло от
отблясъците и ако не беше гъстия дим, вътре щеше да е светло почти като през деня.
Започнахме да изхвърляме навън всичко, което ни попаднеше под ръка. Счупихме още
няколко прозореца, вече откъм вътрешната страна. Отвън много от насъбралите се вече
селяни поемаха всичко, което хвърляхме... По едно време на един от прозорците видях да се
сили да прескочи перваза един от възпитаниците ни, Дончо, момче, някъде по средата между
големите и малките... Значи и учениците са дошли. Затичах се към него и изкрещях:
- Назад! Махай се веднага и по-далече!...
Но той остана на прозореца и продължаваше да се брани от излизащия пушек и да иска
да влезе... Тогава го блъснах назад и той падна. Знаех, че не е високо и не можеше да се
нарани... И пак заподавах инструменти, шкафчета, готови детайли навън... Погледнах и
наново видях Дончо на друг прозорец, със сълзи на очите, вече бе прескочил перваза и се
спускаше към пода на работилницата. Наново го сграбчих и почти го изхвърлих навън. Качих
се на нещо по-високо и показах глава навън:
- Не пускайте деца вътре... Убивате ги...
Върнах се пак. Горе, над главите ни, нещо изтрополи, през процепите на дъските от пода
се виждаше бушуващата стихия. Втори път нещо избумтя в пода под нас и над главите ни се
посипаха ярко горящи въгленчета. Каруцарят ме хвана за ръката и с очи ми посочи да
излизаме. И ме помъкна към един от прозорците. Излязохме. Навън бе светло като ден.
Факлата бе станала още по-голяма и по-ярка. Половината село се бе събрало, някои бяха
образували редица и подаваха кофи и медни котли с вода, други тичаха с тях и се опитваха да
хвърлят водата върху огъня, но тя падаше на метри от него - невъзможно бе да се доближиш
до пламъците. Пристигна пожарна, обтегнаха маркучите и когато включиха устройството, за
да потече водата в тях, то се развали и нито капка не потече... Само природата се мъчеше да
стори нещо чрез дъжда, примесен със сняг, но капките и снежинките се изпаряваха още преди
да са се докоснали до бесните пламъци. Не минаха и няколко минути и горящата сграда се
наклони, затресе се леко и се схлупи... Край, нямаше вече работилница, няма кабинети за
селските деца. За нас няма никой да съжалява, даже ще ни проклинат заради изгорелите
кабинети... Ако бяхме останали още само две-три минути, нямаше да ме има и мене повече, а
заедно с мене и онзи дребничък селски момък, който не се поколеба и пръв се насочи към

стихията, та да повлече и мене със себе си. И ми стана изведнъж студено. До мене стоеше
жена ми, пресегнах и взех от нея нещо да го наметна на плещите си, а тя веднага ме потегли
под един балкон на съседска къща, където беше сушина. И там заплака. Бе видяла кръв на
лицето ми, помислила бе, че съм ударен. Не бе от удар. След това разбрах, че когато разбих
стъклото с ръка съм се наранил и в момента, когато над нас падна една горяща дъска или
греда, за да ни подсети да излизаме, вдигнах инстинктивно ръка да се предпазя от удар и част
от кръвта по ръката ми е останала на лицето... Докато тя я бършеше, видях Дончо - клекнал на
два метра от мене и ме гледаше с тъжни, печални очи и плачеше. Грееше ме детската обич и
признателност, породени от състрадание към мен, може би породени от мисълта, че ако бях
останал само още малко, нямаше да има вече директор, просто въобще вече нямаше да ме
има... Благодаря ти, приятелю, благодаря ти за сълзите, те топлят сърцето ми в този тежък за
всички ни миг, под дъжда, примесен със сняг...
Ще минат много години и той ще дойде със съпругата си в моя дом, ще го посрещна
като скъп гост, ще си спомняме за миналото и точно посред нощ ще направи една среднощна
изповед, която ще завърти стрелките на чувствата и убежденията ми от този момент точно в
обратна посока... За нея по-късно ще прочетете...
От сградата бяха останали вече само купчина горящи греди и дъски и трябваше да се
прибираме. Останаха само пожарникарите - не можеха да гасят, но поне ще пазят да не стане
и друг пожар - толкова много пълни със сено и слама плевни имаше наоколо...
Сутринта настроението на всички ни бе като след пожар. Разследването стигна до
извода, че всичко е тръгнало от стълбището. Там, след приключване на работата, оставяха в
един сандък талашът от абрихта, сух и готов за подпалване. А на същото място влюбени
двойки от селото именно там, в това закътано, но сухо място, си провеждаха любовните
срещи, още повече, че през тази нощ не можеха да отидат на „Бърдото”, където имаше още
сняг, а и в момента валеше. Колко му е един незагасен фас беше достатъчен да подпали сухия
талаш. Направихме експеримент и предположението се потвърди - един час след хвърлянето
на фаса, новият талаш започна да пуши, а след това и да гори. От сандъка огънят е тръгнал
към стълбите, направени от борови насмолени дъски, напоени от годините с подово масло. И
оттам е тръгнал към втория етаж.
Събрах екстрено заседание на учителския съвет с една единствена точка в дневния ред какво да правим? Дадоха се най-различни предложения, но надделя едно - да си построим
работилница в двора и да започнем веднага. И се допълни - щом почваме едно, да си
направим и друго - да си построим и нова столова, кухня, пералня, баня, складове... Прие се
като решение, протоколира се. И веднага свикахме общо събрание. Без да казваме нищо за
нашето решение, поставихме и тук въпроса на обсъждане. И интересно - и тук се дадоха
същите предложения. Изпърво се предложи да се построи само работилница в двора, но
Алекси стана и допълни:
- Отдавна ми се щеше да поставя един въпрос на обсъждане, но считах, че не му е дошло
времето. Сега вече дойде. Храним се в чужда столова. Всеки ден ходим по три пъти до там. С
песен. И веднъж на трудово обучение. Отиване и връщане - три километра. Откакто е открито
училището, ако изчислим, досега сме изминали пътя до Москва, върнали сме се обратно и
вече сме някъде към Киев. Това е истинско мъчение. Щом като работилницата отиде на кино
и трябва да строим нова, до нея да залепим и столова с кухня...

Предложението бе прието. От всички. И от мене... Да, и от мене, но сега всичко
оставаше на моята инициатива - нужни бяха пари, материали, обзавеждане. Съобщих в
областния отдел по просветата, отидох и лично, беседвах с какви ли не началници, но всички
бяха единодушни - пари и материали могат да се плануват само за следващата година. А
дотогава сами да търсим изход... Лесно е да се каже търсете изход, но между четири бетонни
стени без врата, изход никой не може да намери...
Ние намерихме... Дойде при мене домакинът Петко и предложи:
- То... такова... не е редно... ама да се опитаме да... такова... да прескочим...
- Кое да прескочим?
- Как кое? Ами закона... И да прехвърлим от другите параграфи, да направим икономии
и да почнем... Ето, имаме например пари за духова музика... и тях да ги дадем например за
материали... И готово...
- Ами планове, строителна организация?
- План. Голяма работа. Ей сега ще го начертаем с тебе. Па строителна организация не ни
е нужна, ние сме си цяла строителна организация с излишък работници...
И решихме - новата сграда ще се проточи по протежение на оградата между нас и
читалището. Седнахме и начертахме „план”. Прост, с молив - ей тука ще бъде това, толкова
метра, от него нататък онова, толкова метра. След това другото. И пак на общо събрание
поставих въпроса да се вземе решение за парите от духовата музика - не исках след това
момчетата да ми питат - къде е тази музика, нали и пари бяха отпуснали? Приеха... Приеха и
другото - строителството да го започнем сами... учителите, които могат, а имаше доста такива,
ще зидат, момчетата ще носят тухли, ще правят хоросан. Някакво особено въодушевление
обхвана всички ни в този момент и още на следващата сутрин започнаха да питат – кога ще
почнем?
- Когато доставим материали...
Петко пак се разтърча. припомни си кушиите, които го принуди да прави Гонов, и
материалите започнаха да пристигат - тухли, камъни, вар. Изкопахме яма, угасихме варта,
пристигна и пясъкът. И един ден съборихме оградата и започнахме да размерваме, после да
копаем основите и накрая да зидаме... Извикахме и един майстор от селото, ще му плащаме
надници, да ни казва какво да правим и да поправя грешките ни.
И когато зидът от камъни изскочи над земята, пристигна представител на съвета.
- Какво правите тук?
- Зидаме.
- Виждам, че зидате. Но какво зидате?
- Помещения, които се ни нужни и без които не можем.
- Дайте си плана за строителството.
- Нямаме план.
- Значи строим незаконно?
- Така излиза...
- Ами за това има санкции И една от тях е да се разруши построеното.
- Знаем.
- Ами тогава считайте го за първо предупреждение... и си замина...
Момчетата слушаха разговора. Веднага при мене дотичаха най-активните.
- Ще строим, каквото и да става Ако не ги е срам, нека го разрушат...

Продължихме... Стените ставаха все по-високи, растяха с часове. Импулс ни даде
майсторът от селото, който подшушна, че имало някакъв закон, който гласял, че сложи ли се
веднъж покрив на една постройка, никой няма право да я събаря...
В селото вече се говореше - започнали сме незаконно строителство, загрозили сме
центъра на селото, един даже се изрази: „Строят патронни складове...” И имаше известно
основание, защото само в казармата има такива такива дълги, едноетажни помещения,
пригодени едновременно и за складове, и за ограда. В това нямаше нищо чудно - каквито
архитектите, такава и постройката. И всички, които говореха за нас имаха основание, а
нашето основание беше само едно – това ни беше нужно, за да живеем... не биваше да се
сърдим и на ония от съвета, защото те изпълняваха точки от правилник или алинеи от закон,
но въпреки това бяхме готови да ги изядем...
Бързахме... Бързо се издигаше новата постройка и като че ли от час на час все повече
приличаше на патронен склад. Изпратихме група в гората да сече дървен материал. Пак
незаконно. Нужен ни беше и за гредоред, и за покрива, и за дюшеме... Бързаха и от съвета.
Дойде комисия със заповед да се приберат незабавно всички инструменти. Прибраха ги.
Майсторът се уплаши, че и на него, като местен, ще му се търси сметка и избяга, без да дочака
дори да му платим. Предадохме инструментите, а домакинът веднага пое на тръс към
районния град да купи нови. Домъкна ги на гръб в една торба и веднага всички наново се
покатерихме като маймуни по постройката. Започна една особена игра между нас и селото,
така го чувстваха момчетата, а то си беше една жестока игра със закона. И ги обхващаше
някаква особена стръв да участват в тази игра, което ние вътрешно отчитахме в полза на
нашето възпитание...
И ето постройката е пред покриване. По гредореда са се покатерили всички, даже няма
кой отдолу да подава керемиди. Селяните минаваха и непременно обръщаха глави към нашия
строеж, някои се усмихваха - едни, че напразно се трудим, защото предстои събаряне, а други,
доволни от онова, което виждаха - строителния ентусиазъм на ония, които считаха за
„чумата” на селото... Знаех, че в техните сърца все някога ще започне да се прокрадва
милосърдието, защото те бяха сърцата на честни, трудолюбиви хора, които не желаха злото
никому, а искаха те самите да се предпазят от него... От съвета не дойдоха втори път, докато
работехме с новите инструменти и ето я постройката покрита. Намериха и едно знаме,
окачиха го гори и когато вятърът го изду, те завикаха пак „ура” така силно, както, когато в
бюфета без продавач намираха пари в повече...
След време разбрах, че само приказки е бил тоя закон за забраната да се разруши
незаконен строеж след като е вече покрит, че от съвета са могли да сторят това, когато
пожелаят, но много хора там също са отчитали нашите нужди и симулираха спазването на
буквата и закона...
Все пак се намери някой, сега не мога да кажа дали е бил от селото или от самите нас,
който съобщи с донос до съответната инстанция, че при нас се строи незаконно и с незаконни
средства. И веднага пристигна комисия от двама ревизори. Поискаха бюджета, книжата,
ровиха се, записваха и накрая ме извикаха.
- Засега нас ни интересува само едно - имате ли планувани средства за тоя строеж?
- Не, защото не беше плануван и пожарът...
- При нас достигна мнението, че може и пожарът да е бил плануван... Но той нас не ни
интересува. С това ще се занимават други органи... Питаме – като нямате средства, защо
строите?

- Защото имахме нужда. Сто и четири момчета живеят при нас и те имат нужда от
условия за обучение, работа и възпитание. И от условия за живот, за да живеят нормално.
- Нима досега не са живеели. Столова си имате, кухня също. Не сте и без складове. А
като намерихте бол държавни пари и давай да разпиляваме...
- Няма нищо разпиляно. Постройката е налице.
- Тази постройка е незаконна и вие трябва да бъдете даден под съд...
- Парите са си от нашия бюджет - лишаваме се от едно, правим друго...
- Не се правете на наивен. Прехвърлянето на суми от един параграф в друг е право
изключително на областта.
- Исках, не се съгласяват...
- Ами тогава няма да строите...
- Виждам, че няма защо повече да разговаряме. Правете каквото искате...
- Цялата сума ще оставим като начет...
- Оставете я. Ще плащам...
- Много е голяма сумата и може зад решетка да се иде...
- И затворите са за хора...
Съставиха ревизионен акт, оставиха един екземпляр в училището и си заминаха...
Гледах оставения препис и все едно, че виждах бъдещата си присъда... Затвор... Нищо,
щом трябва и в затвора ще отида. Само не знам какво ще стане с тоя разбунен кошер, щом
като бъркат в него с пръчка?
След три дни пристигна друг финансист, носеше със себе си акта. Може би го бяха
изпратили, за да намери нещо в моя защита. Започна да се възмущава от стореното, но в
негово лице видях някакво съчувствие и реших да разговарям с него човешки, да му обясня
нуждите, които ни подтикнаха към онова, което вече сме сторили, донесох му и препис от
заседанието на учителския съвет, на двете общи събрания. А той ме гледаше така, като че ли
пред в него стоеше дете.
- Ама ти не разбираш ли бе, братко, че отговорник за всички финансови нарушения си
само ти и никой друг, че никой не може да те подтиква с разни решения към престъпление...
Решение на общо събрание... Не го показвай другиму, ще ти смеят... Това е решение на деца...
- На членове на този колектив...
- Но все пак деца, нали?
- Не деца, само непълнолетни...
- Такива де... Тях законът не ги лови... Не ги хваща... А тебе не те пуща... Не знам дали
въобще можеш да излезеш от тая ситуация. Аз лично не пожелавам никому това...
И си замина. Но в негово лице видях съчувствие. Значи не всичко е загубено...
И зачаках, но вече с грам по-малко тежест в душата си и грам повече надежда в сърцето
си...
Помощта дойда съвсем неочаквано...
Пристигна бащата на Владко - заместник-министърът. Този път сам, без жена си.
Приказвахме са момчето, той изрази задоволството си от държането му по време на
ваканцията и признателността си към работата ни. Гледах го с тъжен поглед и той долови
това. Попита, казах му, че грижи и тревоги са ме налегнали. И му разказах за пожара, след
това за решенията на учителския съвет и общото ни събрание и накрая за незаконния строеж.
Поиска да види тоя незаконен строеж. Заведох го, той пита, разпитва за пари, за материали, за
материално-техническо снабдяване, откъдето трябваше да вземем материалите на значително

по-ниски цени, и още много други. Обяснявах всичко, нищо се скрих. Вече бях напълно
разголен пред себе си и душата им беше разголена, защо да не ги разголя и пред родителят на
едно от момчетата ни...
- Няма ли констатирани някакви злоупотреби? - попита.
- Не. Хората ни са честни. Пък и нямаше време за такива неща... Село сме, всичко се
вижда. И документацията е налице. Комисии приемаха и разходваха всичко с протоколи...
- Това е добре...
- Добре е, ама ме заплашват с решетка. И направо я виждам вече пред себе си...
Поиска протоколите, след това акта за начет... След това каза една фраза, която за
секунди смъкна огромния товар от плещите ми:
- Щом е дадено за децата на народа и няма злоупотреби, не се тревожи. Наказание ще
има, може би и глоба и то немалка, но без решетки... Ако за всичко това започнем да вкарваме
хората в затвора, те сега да са препълнени. Рискували сте в името на възпитанието на децата...
Идеше ми ръцете му да целуна, но същевременно се червях от срам за оня момент,
когато отправях упреци към него за изпускането на Владко.
Той ме отърва от неудобството:
- Утре, преди обяд ела при мене в министерството. Носи със себе си всички документи.
Там ще видим на място какво може да направим. И не забравяй акта...
На сутринта още в седем застанах пред неговото министерство. Той дойде, въведе ме в
кабинета си, говори с някого по телефона, после двамата заминахме за министерството на
просветата. Там нова среща със заместник-министър, остана при него акта и сведенията,
които му бяха необходими и си тръгнахме.
- Сега ще чакаш...
И зачаках. И дочаках. Разпореждане на Министерския съвет, отпечатано в „Държавен
вестник”, в което се разпореждаше да се построи, извърши и обзаведе постройка със столова,
кухня, работилница, склад, баня и пералня към нашето училище... Срок... И изпълнители Областният народен съвет и три министерства... През този ден в училището всичко ликуваше.
Бях готов да дам цялата си заплата за почерпка, но домакинът Петко дойде при мене:
- То... такова... при тоя случай сега... е необходимо едно събиране на колектива... със
собствени пари, нали... щото иначе...
Веднага разреших. Такива другарски срещи често правехме като средствата бяха изцяло
лични и това сплотяваше колектива на възрастните. Впрочем парите не се събираха в
момента, а след това, по време на плащането, когато касиерът току рече:
- Фонд „Министерско разпореждане” толкова лева... Беше прието - дойдеш, не дойдеш плащаш. Затова всички идваха и всеки плащаше. А ако някой кажеше:
- Ама аз не съм бил...
Получаваше отговор:
- Ами да си бил... Поканен си срещу подпис...
И дотук приключваше всичко...
Срокът беше много къс и затова още на следващия ден зазвъня телефонът в дирекцията.
Най-напред от областта:
- Във връзка с еди какво си разпореждане незабавно съобщете колко и какви материали
са ви необходими, за да ви ги изпратим... Веднага се обади друг, който попита колко пари
необходими... Отговорът беше, че за строителството пари не са нужни, само за обзавеждането.
Недоумяваха, мислеха, че правя си някаква шега... След това зазвъняха телефоните от трите

министерства. С тях се разбрах лесно - казаха за всичко да се обръщам към областния съвет и
само при нужда към тях. След това реших и отидох в областния съвет - там откровено
разказах цялата одисея, едни се смяха, други ме гледаха начумерени. Естествено спестих
застъпничеството на родителя заместник-министър...
И така, всичко се оправи наистина като с магическа пръчка - всякаква отговорност от
мене беше снета, предвидиха се средства за завършване и за обзавеждане и незабавно бяха
преведени. Даже ме попитаха има ли нужда един представител на областта да бъде при нас, за
да отговаря, координира и докладва. Отказах, защото такъв човек никак, ама никак не ни бе
нужен...
Отпуснаха ни и нови дървообработващи машини, а старите извадихме от пепелището на
изгорялата сграда, дадохме ги за ремонти и също влязоха в работа...
Така следващата крачка към затвора не беше направена. Ще има и четвърта, но тя ще
бъде в следващата част.
Един ден пристигна телеграма, че бащата на Георги Джунджуров е тежко болен и иска
да го види, за да не си отиде жаловен от тоя свят. Вече го познавахме, бе идвал при нас и
знаехме, че не ни лъжат, за да издействат отпуск за момчето. Двама от учителите ни бяха от
тоя край, стягаха се да отидат до своите села и поискаха и той да тръгне с тях. И когато се
върнаха ми разказаха нещо, което искам и на вас да разкажа...
Пристигат и Георги веднага влязъл при болния си баща.
Той отдавна страдаше от сърце и сега болестта бе влязла в нов стадий... Майката
започнала да се вайка пред двамата учители:
- Ами сега как да му кажа-а-а-а?
- Той сам ще види, нали е при него...
- Ох, не за това-а-а. Котката изяде два от гълъбите му-у-у...
След баща си Георги веднага отишъл при гълъбите. Само след минути се върнал
настръхнал:
- Къде са гащатия и пощаджията?
Майката мълчала виновно, като че ли тя ги е изяла.
- Крадна ли ги некой? И кой?
- Не, котката ги изяде...
- Сега жива ще я одера... - казал Георги и изчезнал.
След малко се чули котешки мяукания, после прераснали в котешки стонове. Двамата
излезли и видели как Георги наистина дерял котката, увесена надолу, с вързани крака, но
жива.
Самият той бил целият изподраскан...
След казармата стана боксьор... Още преди това демонстрираше пред изумените си
приятели как само с три пръста превръща петстотинкова монета в едно топче. Чухме, че е
станал дори републикански шампион в категорията си. Работил известно време в мина и
станал жител на голям миньорски град. Но връзката ни с него се загуби. Изпращаше поздрави,
без да напише нито едно писмо, без да ни посети нито веднъж. Не зная, може би е бил обиден
от нещо. Знае ли човек...
...И тази година пролетта дойде, както винаги е идвала при нас - изведнъж, за една нощ.
Донесе нови надежди, нови грижи, нови тревоги. Но и нови радости...
В съседното село се провеждаше пролетен празник, на който винаги имаше и свободни
борби. Беше винаги в неделя и можехме спокойно да го посетим... Естествено интересът на

нашите момчета не бе към естрадата. а на поляната. И те отидоха при борците... И аз заедно с
тях...
Поляната, с изключение на очертаното място за тепих, бе изпълнена с народ. Но нашите
успяха да се проврат оттук и оттам и да насядат най-отпред. Бореха се двама, възрастни.
Победителят получи риза.
- Има и агне... - пошушна ми седящият до мене Заяков - ниско, тантуресто момче, което
бе пристигнало неотдавна.
- За кой?
- Накрая го дават. Когато е голямата орта...
Попитах го какво е орта и той ми отговори:
- Последната и най-силна двойка...
Редуваха се една след дpyгa двойките, победителите получаваха своите награди, докато
накрая обявиха, че следва борба за голямата награда. Тя ще се даде на тоя, който, след като
победи, кани нови противници, бори се и с тях, докато кандидатите свършат.
Излязоха двама. Борбата бе почти равностойна, но по-едрият победи. Фактически
победи силата, а не майсторството. И той започна да се върти по „тепиха”, да се пляска по
краката и да кани:
- Следващият... Първи път...
Казваше се до три пъти. На втория Заяков ме погледна хитро:
- Да изляза ли?
- Как ще излезеш? Ти си луд... Той ще те смачка...
- Ще ме смачка, ако ме хване.
- Следващият... Трети път...
- Излизам... - казва Заяков и веднага смъкна потника си.
- Никакво излизане... - но той вече бе на „тепиха”. Без трико, само по гащета... Оня го
гледаше недоумяващ:
- Ти ли си кандидат?
- Що, отказваш ли се? Ами да си взема тогава агнето... - каза му Заяков и му хвърли една
напълно очарователна усмивка...
- Готово бе, копелдак... Почваме...
И оня се изправи, а на мене сърцето ми се сви. Тръгна към нашия, а той, приведен, го
мамеше към себе си. И точно когато оня се хвърлеше да го хване за краката или за гащите той
отскачаше като същински живак встрани и оня оставаше с празни ръце... Всички се смееха на
комичните ситуации, в които изпадаше известния в района борец и още повече ги
възбуждаше постоянната усмивка на нашето момче. Постепенно симпатиите на публиката
преминаха на наша страна, започнаха да ръкопляскат, да го поощряват, а той правеше и на тях
маймунски физиономии и те му се радваха... Борбата беше игра на котка и мишка... По едно
време оня успя да докопа малкия за гащите и силно дръпна. Те се скъсаха и останаха в ръката
му. Заяков остана съвсем гол, но не се смути, никак даже, само моментално вдигна ръка към
съдията:
- Момент... Да оправим екипа...
Спряха. Той взе гащетата си от бореца, който дишаше тежко, поиска от едно от
момчетата безопасна игла, облече ги наново, закопча скъсаното място и вдигна ръка за
започване.
- Само че да не посяга на гащите ми. Да се бори с мен, не с тях...

Пак започнаха и пак продължи играта на котка и мишка.
Прав беше, когато ми каза „... ако ме хване...”. По едно време, минавайки покрай мене,
Заяков тихичко ми рече:
- Още малко и ще втаса... - и продължи да го мами и да тича по тревата...
По едно време спря, оня подаде ръка към гащетата му, после и другата и изведнъж
двамата се счепкаха... Получи се едно кълбо от живо месо, което се търкаляше по тревата... И
изведнъж големият извика от болка. В този момент Заяков се мушна под краката му, вдигна го
нагоре и го обърна по гръб. Туш!... Публиката ръкопляскаше като бясна. Оня скочи и тръгна
към съдията:
- Той е сложил игла в гащите си и се набодох...
- Ти що хващаш гащите. Предупредих те, нали? - и момчето вдигна ръка като победител.
Силен смях изпрати думите му. Някой грабна агнето и го постави на раменете на
момчето под френетичните викове и ръкопляскания на публиката. Заяков започна да се кланя
като истински шампион, но понякога толкова ниско, че имах чувството, че скъпоценния товар
от врата му ще падне... После дойде при мене, остави го на тревата и каза:
- Дръжте го сега, докато се облека.
И го държах, макар и да нямах никаква заслуга към победата на момчето и на училището
ни. Докато се обличаше ми обясняваше:
- Въпросът беше да го изморя и да го ядосам. Измори ли се, готов е, ядоса ли се, вече е
втасал.... Пък и иглата помогна.
Момчетата награбиха агнето и тръгнахме, Тръгнахме пешком, макар и разстоянието да е
четири километра, момчетата се сменяха един друг да носят агнето, не защото се уморяваха,
ами защото всеки искаше по някакъв начин да е съпричастен към победата...
Агнето предадохме в кухнята, от него се направи „курбанче”, та всички хапнахме от
него. Това е едно рядко хубаво и вкусно ядене, приготвено само от вода, месо, сол и
подправки...
Така и дойде краят на учебната година. С курбанче. Ние създавахме колектив и
помагахме на членовете му да намерят себе, да си помагат един друг в борбата, която водехме
всички заедно - педагогически работници и възпитаници...
Изминаха много месеци на труд, наситени с борба, превратности и събития. И без
междучасия. Защото наистина вярно беше онова, което ни беше казано - излишните паузи ни
отдалечават едни от други - учители и ученици. А ние искахме да бъдем близо един до друг,
да бъдем близки с нашите деца, с нашите момчета, защото наистина ги чувствахме вече
наши...

ЗА ЗЛО НЕ ТРЯБВА ДА ПРАЩАШ, ТО САМО ИДЕ
Момчетата чакаха дълга ваканция през лятото, но надеждите им не се оправдаха.
Разпореждането на министерството беше: до един месец в годината и то само по награда...
Чиновниците в министерството си вършеха работата - решаваха и нареждаха, просто по-лесно
им беше момчетата от нашите училища да бъдат „затворени в кошара”...
Решихме да наградим всички момчета с по един месец само през лятната ваканция, без
да броим зимната и пролетната. Иначе оставаха само десет дни. Впрочем тия, които нямаше
къде да отидат, щяха да останат в училището. Оставаха общо 12 момчета. За тях по-късно

щяхме да помислим какво да правим. Сега ни предстоеше да намерим пълноценно занимание
за момчетата, за да продължим онова, което бяхме започнали, защото до пускането във
ваканция оставаха още месец и половина... По време на строителството в двора ни те
показаха, че може да им се разчита. И на поредното събрание предложихме може би найценното предложение - да отидем на бригада в горското стопанство... Поставих
предложението пред неговото ръководство, те се съгласиха с радост и дори посочиха мястото.
Само че до бивака не можеше да се отиде с камион. Той можеше да стигне до реката, оттам
нагоре се върви по стръмен обрасъл склон повече от 80 метра и се излиза на една дълга
поляна - където щеше да бъде нашият лагер. Но всичко трябваше да се изнася на ръце от
шосето през реката до поляната. И продуктите, които след това трябваше да набавяме, също...
Разясних на момчетата всичко и чаках да се опитат да ме разубедят, но те дори се
въодушевиха от факта, че ще спят без легла, направо на земята върху дюшеци... Решението бе
прието и с присъствието си на общото събрание, аз фактически го утвърдих. Но никой друг
педагогически работник не присъства и затова решението трябваше да премине и през
учителския съвет и онова, което ще бъде решено там, ще бъде решаващото... На заседанието
не казах за решението на общото събрание, съобщих само моето мнение. И тогава за първи
път видях, че мнението на болшинството от сътрудниците ми се разминава с моето. Всички
поставиха въпроса за лошите битови условия, които поради липсата на път, и да искахме не
можехме да ги направим по-добри... Чувствах се изоставен, дори унизен, че останах почти
изолиран... Опитах се наново да им разясня обстоятелствата, някои минаха на моя страна, но
половината държаха на своето - бригадата да не бъде на въпросното място... За първи път
почувствах в себе си директорски гняв, който изпитват сигурно всички ръководители, когато
нещо не е станало по волята им... Тогава пуснах последния си коз - на общо събрание
момчетата решиха именно там да отидем. Тогава стана Борис Ташев, разсъдливият,
добродушен Борис, и заяви:
- Ние не сме длъжни непременно да изпълним онова, което възпитаниците са решили...
- Не възпитаниците, а общото ни събрание – прекъснах го.
- Ние не сме били на това събрание и като негови членове, също имаме право на глас... продължаваше да упорства той. - Лично аз заявявам, че на тая бригада няма да отида. Нямам
намерение да спя на земята...
За първи път усетих, че не мога да удържа гнева си пред педагогически работник и
викнах срещу му:
- Добре! На тебе ще ти закараме легло с пухени възглавници и копринен юрган!...
Той наведе глава, прочетох обидата на лицето му и млъкна.
Едва тогава разбрах колко съм сгрешил. Опитах се да се извиня, но той повече не вдигна
глава, не поиска думата и нито думичка повече не каза. На бригадата все пак дойде, но нито
веднъж не показа, че се е обидил - изпълняваше задълженията си най-съвестно, спеше като
всички и работеше като всички. Но знаех, и сега още знам, обидата в него си остана за цял
живот, до смъртта му, макар и никога да не го показа.
Заминахме за мястото, огледахме, след ден камионът вече започна да вози багажа и да го
стоварва на шосето до сами реката... Момчетата изнасяха нагоре палатките, дюшеците,
възглавниците и пакетите с храна. По едно време един ми посочи сандък с макарони.
погледнах и изтръпнах - отгоре, през него, минаваше змия. Усетих как настръхва косата ми и
всичко по мене, защото от нищо повече не се страхувам, отколкото от змия. И веднага се
сетих за Борис и вътрешно се съгласих с него - сега ще спим заедно със змиите... Но това

беше само заради змията, а не, че вътрешно приемах онова, което той каза... Змията, усетила,
че е на открито върху сандъка, се опита да избърза, но Маринчо я превари и я докопа с два
пръста зад ушите, вдигна я, тя започна да се мята насам-натам, а той и приказваше гальовно:
- А-а-а, по-кротко, по-кротко, скъпа...
После се обърна към мене:
- Смок... Значи не е „скъпа”, а „скъп”. - и го нави около ръката си.
Казах му да се маха по-далече от мене и той пое по стръмното само с една възглавница в
едната ръка и змия в другата... Добре знаеше, пък и всички знаеха, че изпитвам страх от
змиите, но не се опита да ме плаши с нея. Просто я отнесе със себе си... А страха си сам им
издадох...
На едно вечерно занимание говорехме за страха. За вълци, за мечки, за таласъми. Казах
им истината - мене ме е страх само от едно единствено нещо - змия.
- А можете ли, например в дванайсет часа през нощта, да идете в гробищата сам? попита един.
- Мога.
- Щото и аз мога... - и хитро се подсмихна, и веднага разбрах, че той е от ония, с кръста.
Но един дeн решиха да ме изпитат... Имах си такъв навик - дойде някой при мене и
„Другарю директор, болен съм!” Разкопчавам ризата му, бъркам вътре на голо, за да разбера
каква е температурата му. Повишена ли е, пращам го при фелдшера или в леглото. Няма ли
температура - в клас или в работилницата... И този ден децата играеха на двора, но ме
погледаха хитро. Настрани, увесил нос, с наведена глава вървеше Стойчо. Приближих се до
него, сложих ръка на рамото му.
- Нещо не си на кеф...
- Кофти ми е...
- Да не си болен.
- Па знам ли?
Тутакси всички ни заобиколиха. Разкопчах ризата му и бръкнах вътре. И усетих
едновременно и топло, и студено - студеното мърдаше... И всичко в мене настръхна.
- Какво е това?
Той не отговори, бръкна в пазвата си и измъкна една змия. Беше пепелянка, но зъбите й
бе извадил, както по-късно разбрах, с парче плат...
Ей, брей, те в мойта пазва почнали змии да се въдят бе! Сигурно от нея ме тресеше... Я
ква е студена...
И я хвана за опашката, завъртя я силно и ускорено я пусна нагоре. Тя стигна донякъде,
тръгна обратно надолу с главата напред, падна на плочите и се разплеска...
Опитах се да се усмихна, уж, че нищо ми няма, че не съм се уплашил, но всички усетиха,
че ако Стойчо беше сам, непременно щеше да се срещне с гнева ми...
Затова сега Маринчо ми посочи змията и след това нищо не направи, защото, освен аз, и
той, па и всички останали знаеха предишния случай...
Построихме лагера и се прибрахме. На следващия ден докарахме останалото
оборудване, кухненската посуда още хранителни продукти, копачи за залесяването, което
щяхме да вършим и останахме там... Започна първият лагерен живот в историята на
училището...
Вечерта накладохме буен огън и дълго съзерцавахме как искрите бягат нагоре към
звездите. Погледнах към Михо и видях, че той също гледаше нагоре, където едри и ситни

звезди като дупки на простреляна палатка, уплашено мъждукаха, а около им като блуждаещи
спътници, се въртяха искрите... Знаех какво е на душата на това момче в тази поетична за него
вечер и не ми се щеше нищо да му казвам, за да не разтуря магията, която в този момент
владееше душата и сърцето му... И другите деца бяха като омагьосани. Те идваха от големи
градове, където се срещаха само със стоманено-бетонните грамади на зданията и с
равнодушието на хората и сега се намираха в един чуден нов свят, който, сигурен съм,
прераждаше поне с трохичка, сърцата им... после погледът ми спря на Петърчо - очите му
като две изрязани на небесния свод колелца, примижаваха срещу отблясъците на огъня... И от
тези две живи и игриви колелца се излъчваше нежност и доброта... Сега, когато правим
анкети с онези някогашни момчета, те на първо място си спомнят очарованието на вечерните
ни лагерни огньове, на тази, омагьосана според тях, поляна...
На сутринта тръгнахме към обекта. Още не пристигнали и дойде първото произшествие
- Доньо видял, че от един полуизгнил пън излизат оси, поизостанал от групата и започнал да
го разбива с копача си. От пъна изскочили хиляди оси и започнали да го жилят. Той побягнал
към нас, те по него и с него, всички се разбягаха, но като че ли осите усетиха кой е
злосторникът, който разруши жилището им и продължиха да гонят само него. На стотина
метра напред се навря в една висока папрат и те го изгубиха. Когато отидохме при него вече
нямаше оси, но и Доньо го нямаше - пред нас стоеше вече съвсем друг човек с лице на
циклоп, защото едното му око беше напълно затворено, вратът му бе подпухнал, а ръцете
червени. Гаманисваше си нещо, сигурно псуваше, но така, че да не разберем псувните му...
- Кошерчето ли им развали? - гальовно го попита Симо.
- Не. Един пън.
- Е така де! Ти си пълен гьон по отношение на горските работи...
- Бабината ти трънкина на шипка окачена...
Разпоредих веднага да го смъкнат в ниското, в рекичката, да го съблекат и да го държат
във водата колкото може повече...
- И да не го удавите, ей! - подвикна някой.
- Няма. – После се обърнаха към него - Айде, тръгвай, кво се кьоравиш?...
А той не се кьоравеше - просто вече се затваряше и другото му око...
Първия ден се върнахме по-рано от обекта, защото помислихме, че са уморени, все пак
за първи път им е, но още с пристигането започнаха да играят мач. Разделиха се на две групи
– по 50, Пейчинов им стана съдия и започнаха... И часове наред продължи този футболен мач,
в който резултатът от едноцифрен, премина в двуцифрен, та за едната група, групата на
майсторите, да стигне до трицифрен. И ни стана ясно, че трябва повече от енергията да
оставят там, на горските пояси, които копаехме за залесяване през следващата пролет.
Един ден, точно бях по средата на поляната, заградена отвсякъде с величествени
вековни ели, чух глас, който идваше някъде от високото:
- Другарю директо-о-ор...
Затърсих с поглед да видя кой ме вика, а един ми посочи с пръст нагоре, към върха на
една от най-високите ели. И там, като кукла на коледна елха, Влади... Имах чувството, че ако
рече да се заклати и върхът ще се счупи и той ще се сгромоляса надолу...
- Слизай веднага! - креснах.
- Готово! Слизам секундално... - и той скочи и започна да се търкаля надолу по клоните.
- Айде-е-е, ще го целува майка му студен... - каза без някакво особено чувство някой зад
мене, но аз не му обърнах внимание, защото пред очите ми отново се появи рeшeтка на

затвор... Но Владо продължи да пада, клоните спираха тялото му и умъртвяваха скоростта на
падането, най-накрая се хвана за последния клон и тупна на земята.
- Готово! Засякохте ли за колко секунди?
Идеше ми да седна на тревата така се бяха подкосили краката ми.
- Ако не сте да повторим... - продължи да настоява той.
- Луд, та отнесен чак... - каза някой и веднага се съгласих с него...
Нищо не му каза, защото, ако само на него се бях скарал, още на следващия ден всички
щяха да се увесят по клоните като маймунки в джунглата и имаше да се търкалят надолу, доде
си потрошат главите. Разбрах, че Владо и друг път е правил такива неща и вече има опит, но
другите просто щяха да се пребият. Затова веднага отидох в палатката и пуснах първата
лагерна заповед – от днес нататък абсолютно се забранява качването по елите под какъвто и
да е предлог. Освен наказанието, 400 точки минус в съревнованието...
Втората заповед бе за пушенето. Направихме общо събранието и там разгледахме този
въпрос, но никой не предложи нищо съществено, защото всички знаехме, че иде краят на
запасите и щат не щат ще се откажат поне временно. И макар и да бях направил вече
заповедта, не я пуснах...
Очакванията ни се потвърдиха - настъпи сухият режим и започна контрабандната
търговия...
Една сутрин, тъкмо се точеха вече с копачките на гърба си по поляната, дотича
дежурният командир.
- Калуд е почнал търговия. Дава една цигара за две втори... Ако не вземем мерки
момчетата ще започнат да гладуват...
- Тичай да ги настигнеш и му кажи да дойде при мен.
Той се затича, настигна групата и след малко Калуд пристигна. Той вече се бе източил,
очите му имаха особен блясък, но сега бяха уплашени, от тях надничаше страх.
- Вярно ли е, че си започнал да търгуваш с цигари?
Мълчеше...
- Вярно ли е, питам! - повиших глас.
Знаех ли в този момент, че именно тази минутна наша среща наново ще ме поведе към
затвора, тоя път най-решително?
- Вярно е, ама аз няма вече... - и измъкна от джоба си една кутия от ония евтини цигари,
които ги продават на нищожна цена на тютюнопроизводителите...
- Сега заминавай при другарите си и довечера, като се върнете, направо при мен.
- Слушам! - и се затича след другарите си.
Проследих го докато свие в гората...
Вечерта, когато групата се върна, Калуд не се яви при мене. Извиках дежурния и му
наредих да го намери и доведе.
- Но той нали дойде при вас?...
- Да... Но аз го изпратих да ви настигне...
- При нас го нямаше през целия ден.
Изстинах... Ясно беше, че е избягал, но като че ли инстинктивно предварително усещах
какво ме очаква, защото ме връхлетя някаква смътна тревога... Свири тръбата, всички се
строиха, само Калуд го нямаше. И никой не бе го виждал. Последен, който го видя, бях аз...
Да изпращам да го гонят вече не бе нужно, защото бяха минали толкова много часове...

Нищо. Да прави каквото ще. Изчезна настроението ми и момчетата разбраха това. До
вечерта не ми се искаше с никого да разговарям. Не отидох и на лагерния огън, който никога
не пропусках...
Още на сутринта слязох в селото и изпратих телеграми, че е избягал - до милицията и до
родителите. Такъв беше редът. До края на бригадата не го доведоха и не получихме никаква
вест за него...
В момента, когато изпращах телеграмите, пристигна вест по телефона от вилата на
горското стопанство, че Васил е ухапан от змия. Съобщих им веднага да го откарат в
районния град, а аз заминах направо за там. Още не бяха го докарали. Оказа се, че нямат
противозмийски серум. С таксиметрова кола полетяхме за Пазарджик и когато се върнахме
със серума, Васил вече чакаше с лекарите. Биха му първата инжекция и го оставиха в
болницата...
Определените дни изминаха бързо и бригадата приключи.
От сметките, които направихме, се установи, че може да се изпълни решението - със
спечелените пари всеки да си купи по един часовник за спомен от бригадата...
Дойде време да изпратим и първия випуск. Най-възрастните вече завършваха основното
си образование и трябваше да ги пуснем в живота. Предварително бяхме настанили някои в
професионално-технически училища, други в шофьорски школи, а двама, най-възрастните,
никъде не ги искаха, защото не отговаряха на условията заради възрастта си, просто ги
настанихме на работа за няколко месеца преди да постъпят в казармата...
И за един месец училището остана почти празно. Само четирима от ония, които нямаше
къде да отидат, пък и не пожелаха да гостуват на някои от приятелите си, останаха в
училището. Други, от тия, напълно изоставените, заминаха при далечни роднини или при
някои от своите другари, но болшинството се върнаха още през първите дни.
- Тука си е по-добре... Гост до три дни е драг, после вече пречи...
Когато изпращахме завършващите се мъчех да си ги представя след години. Дали щяха
да идват при нас с попукани от труд ръце и със спокойно чувство в душата си, или щяха да се
крият, за да не ги попитаме какво е станало с тях през тия изминали години?... Сега мога
спокойно да кажа - за тяхната чест, те станаха добри хора, съзнателни работници, грижовни
съпрузи и бащи... Гледах и ония, които си заминаваха в отпуск и ми се щеше да позная кои ще
закъснеят и кои ще се върнат предварително. Тук, за моя чест, почти познах. А предварително
се върнаха доста момчета, просто чувстваха, че при нас им е по-добре, животът им е посигурен. И това ни радваше, защото училището се превръщаше за тях в роден дом, какъвто
другаде им липсваше... Предварителното завръщане на някои ни помогна с тяхна помощ побързо да завършим ремонта, та като дойдат всички, да не прескачат като през първите дни
греди, вар и купчини пръст...
Но когато се завърнаха всички започна и продължението на историята с Калуд...
Един ден телефонът иззвъня. Вдигам слушалката.
- Слушам.
- Директоре, ти ли си? - като че ли издън земя се обаждаше някакъв глас.
- Казвайте! Аз съм.
- Къде ми е момчето? Кое момче?
- Калудчо, бе! Кво се правиш на завеян... Искам си момчето! - и разбрах, че гласът от
другата страна на жицата, плачеше...
Започнах да му обяснявам какво се е случило, но той не ме слушаше.

- Момчето ми намери бе ей, иначе мамичката ти... и последва звучна псувня.
Не, не се обидих от псувнята, порази ме новината, че Калуд още не се е прибрал в
Сливен. А бяха минали повече от два месеца. Къде може да е - трескаво работеше мозъкът ми,
но не намираше никакво обяснение. За сметка на това пък точно след месец пристигна
следовател. Поздрави учтиво и каза, че срещу ми е заведено дело за убийство... Да, за
убийството на Калуд. От обясненията, направени от адвокат въз основа на казаното от бащата
се разбираше, че момчета, отпускари от Сливен, са му разказали какво е станало. Всичко бе
дадено с най-малки подробности и от всичко едно ставаше пределно ясно - че аз съм
последният, който е видял Калуд жив преди изчезването му. И като допълнение една напълно
възможна догадка: „Директорът е държал много на тютюнопушенето и ядосан, че малкият е
продавал цигари, е започнал да го бие, както е правил и преди това с други момчета, вероятно
го е ударил лошо, убил го е и, за да прикрие престъплението си, го е заровил някъде, и само
той знае сега къде е...”. Това обвинение ме порази, но още повече ме порази добавката:
„Вечерта, след случая, директорът за първи път не е отишъл на лагерния огън, не е вечерял,
бил постоянно с наведена глава и не разговарял с никой...”. Това беше чиста истина, но ме
порази най-много фактът, че това е казано от наши ученици, а това значи, че и те са допускали
възможността, че съм извършил онова, в което ме обвиняваха...
Какво да правя? Как да доказвам истината? Та единственият свидетел на моята правда
съм самият аз, а на приписваната ми вина са повече от сто... Бил при мен, изчезнал и никой
повече не го видял... Обясних всичко на следователя с най-малките подробности, но и той
беше откровен с мене:
- Разбирам ви и ви съчувствам. Но обвинението си е обвинение. Трябва да го
отхвърлим... Но това може да стане само, като се намери момчето... Иначе... иначе всички
факти ще продължават да бъдат против вас... Разбирате ме, нали?... От моя страна аз ще
задържам следственото дело при мене, колкото това е възможно, но то не може да
продължава безкрайно... Просто трябва да се мобилизира всичко, което може да ни помогне,
за да се търси... Намерим ли го, точка...
Леденият камък продължаваше да тегне на сърцето ми, но още повече ме гнетяха
постоянните обаждания на бащата. Звънне телефонът, вдигна слушалката и чувам отчаяният
му глас:
- Убие-е-е-ец, детето ми да намери-и-иш. Чуваш ли, гадино-о- ... Ще дойда там и на
място ще те ликвидира-а-м и завършваше с плач...
И така всеки ден... Не, не му се сърдех. Знаех вече за ниската му култура, но знаех и че е
баща... Мислено се поставях на негово място - само думите ми щяха да бъдат други, но мъката
същата... Лошото бе, че това се повтаряше всеки ден, понякога и два пъти на ден, че често
беше пиян, когато ми се обаждаше, че винаги заплашваше със саморазправа и винаги
изтръпвах, когато звъннеше телефонът или някой почукваше на вратата. Все се мислех, че е
той. Не се страхувах от появяването му, от това, че ме грози опасност, просто се страхувах от
срещата - какво да обясня на нещастния баща, как да му докажа невинността си? Струваше ми
се, че бях много повече длъжен пред него да докажа своята невинност, отколкото пред съда...
Впрочем, какво говоря, та едното винаги е свързано с другото... Няма ли оплакване от бащата,
няма да има и съд срещу мене...
Противоречиви мисли се гонеха в главата ми. Станах раздразнителен. Избухвах при наймалък повод, ръцете ми трепереха, вкъщи станах мълчалив и с това предизвиквах
недоволството на жена си за постъпването ми в това училище и за нежеланието ми веднага да

го напусна. Как да го напусна и ще ме напусне ли опасността, която ме преследва, ако сторя
това? Не, няма... Ще се усили... Тогава само за това щях да мисля, тогава всички щяха да
говорят - виновен е, затова напуска...
Раздразнителността ме доведе в ония дни до един случай, който ми напомниха след
четвърт век. Нали помните Ламбри, оня, шампионът на училището по дълъг скок? Веднъж го
видях с цигара в устата между клозетите и свинарника. Моментално го хванах за реверите.
Дразнеше ме вече самото споменаване на думата „цигара”, та камо ли да я видя в устата на
възпитаник. Нали заради тях сега нито ядях, нито спях, нито намирах покой... Той
моментално хвърли цигарата, но аз я взех, угасих я и я напъхат в устата му:
- Яж, гад, яж да видиш какви лайна пушиш!...
И той започна да я дъвче. Но очите му изведнъж станаха болезненотъжни, уплашени,
неподвижни, почти скръбни. Спомних си тези очи отново след четвърт век... Но нека кажа
всичко по ред. След като завърши образованието си при нас, изпратих Ламбри в
професионално-техническо училище, но той не продължи по придобитата специалност, а
стана продавач в един зеленчуков магазин. Между нас се зароди приятелство, той неведнъж
ни гостува със семейството си. Постигна го голямо нещастие - деветгодишният му син бе
смазан от един автобус на двайсет крачки от дума му. И той дойде първо у нас, за да ми
разкаже мъката си. Плачеха и двамата със съпругата, но можех ли да ги утеша? Утешиха се
сами, като им се роди дъщеря, която върна радостта им вкъщи. Аз също винаги се отбивах
при него в Пловдив и връзката ни стана повече от приятелска.
Но веднъж у нас, когато започнахме да изваждаме спомените от диплите на миналото,
той изведнъж каза:
- Знам колко тежко ви беше с нас и ви се чудех как издържате... Но сме ви благодарни за
търпението... Всичко, което е било, разбира се, по-главното, помня. Имало е и лошо.
Прощавам ви за него, не съм го и запомнил... Но едно не мога никога да забравя - помните ли
когато ми напъхахте цигара в устата?... Не сте забравили, нали? Не, не за цигарата ви
упреквам... Та бай Иван грънчарят дъвчеше цигарите си и аз дори бях опитвал
предварително... За друго... Тогава вие ме нарекохте „гад”... Така ме заболя, ама така ме
заболя... Как може аз да бъде гад? Та баща ми е загинал, останал съм самичък, защото майка
ми побързала да се омъжи? Отгледан от чичо си и от чужди хора... Е, това никога няма да
забравя...
Той не рече „не ви прощавам”, не рече и... „това ви го прощавам”, а само, че никога не
го е забравил. Отново ги видях като тогава - скръбни. Затова винаги казвах и казвам на
младите учители да оценяват не само постъпките си, но и думите си, защото срещу вас не
стои предмет, дърво, а човек, който расте, развива се, помни и ще дойде време, когато ще ни
напомни онова, което никак не ни се ще да чуем...
Макар и да се стараех да остане поне малко скришна страшната ми тайна, момчетата я
разбраха. И на едно общо събрание те поставиха въпроса:
- И какво сега, за тоя дрисльо ще се тормозите.
- На общо събрание не употребявайте такива думи...
- Защо? Вие го глезехте много, гледахте го уж такъв, онакъв, ама той си беше айдук и в
червата. Мамата си тракаше...
Ей това поставяне в минало време ме трепеше. Значи имало го е и вече го няма... А къде
е? Никой не знае... Значи може и въобще вече да го няма, защото аз... И край...
- Предлагам да изпратим трима да го търсят... - предложи Киро.

- Все едно, че ще търсите игла в копа сено...
- Ама може и да се намери, нали? Случайно... Всичко става...
Като удавник за сламка се хванах за тия думи. Може би пък наистина... Те си знаят
местата, където се събират, знаят навиците, знаят как да търсят. Имат и приятели, които ще
им помогнат... И решихме - ще изпратим трима - един в София, един в Пловдив и третият в
Сливен... Те знаят какво да правят.
Казах им:
- И внимавайте, оставате сами, без директор, без учители и възпитатели, които отговарят
за вас. Излезеш ли на улицата сам ставаш директор. Но в случая отговорност за всяка ваша
постъпка ще нося аз...
- Ще внимаваме. Ще го намерим. И от пиле мляко се намира, когато се търси както
трябва... - каза единият.
- Като го докараме един бой, та барем да го пастърмосаме... - додаде втория.
- Това ти остана сега работа, за бой да приказваш... – рече третият и ме посочи с поглед.
Заминаха. И като че ли някой леко намаза раната в душата ми с някакъв мехлем.
Мехлемът на очакването. И по време на това очакване допуснах нова, непоправима грешка...
Веднъж ми се стори, че ми я простиха, но удовлетворение не получих... Заедно с другите и тя
остана завинаги в мене и с мене... Годините минаваха и продължават да минават, но чувството
ми за вина, защото наистина бях виновен, не намалява...
Ето как стана всичко...
Дежурният командир ми докладва, че са изчезнали един чифт нови обувки и сто лева. Не
се учудих - в училище като нашето това винаги можеше де се случи, но мое задължение бе
веднага да се заема с издирването и откриването на крадеца. Имах вече достатъчно опит и
знаех - той трябва колкото се може по-скоро да застане пред общото събрание. Знаех и как да
го сторя - нали зад гърба си имах вече толкова опит... И като учител, и като директор на
училището...
Но мина ден, мина седмица, а той си оставаше неоткрит. Може би разговаряше с мене
като всички останали и в същото време вътрешно злорадстваше и се усмихваше на безсилието
ми. Знаех и друго - ако не го открием, той пак ще открадне, а след него ще тръгнат и другите.
Ще оживее тогава в много от момчетата ни все още тлеещото въгленче от миналото, то ще се
разгори и ще подтиква към кражби... Затова беше нужно да направим всичко, за да разкрием
злосторника, та да спасим и него, и тези, които сега наблюдаваха и чакаха... През това време,
улисан в търсене, щях поне да забравя оня, другият огън, който не тлееше, а гореше в гърдите
ми, в душата ми - огънят, запален от Калуд и поддържан от баща му и следователя...
Но бях безсилен... И не само аз - безсилни бяхме всички. Кой знае дали въобще щеше да
получи развитие този случай и как щеше да завърши всичко, ако случайността не ни дойде на
помощ...
Стоях в кабинета, с нетърпение пушех, гледах през прозореца и мислех. Кой го е
извършил? Толкова време нямаше никаква кражба в училището и сега изведнъж... Кого да
обвиня? Съмнявах се във всички, знаеш ли кой кога какво може да направи? Да почна да ги
извиквам един по един при себе си и да хвърлям обвинението направо в лицата им? На всеки
поотделно... Ами като той е един, а аз ще обвинявам всички? Нови грешки щяха да тежат на
съвестта ми.
По улицата вървяха хора, бързаха за обяд. Завиждах им. Отиват си при семействата
спокойни, спокойно ще се приберат в домовете си, спокойно ще обядват и довечера... А аз

седмица вече не се прибирам стоя тук, търся, чакам, трепвам при звън на телефона и при
почукване на вратата... И какво дочаквам? Нищо. И при единия, и при другия случай... И
изведнъж видях как едно селско момче се спря до училищната сграда, повика един от нашите,
и през една от пролуките му подаде писмо. Нашият го взе и се затича към входа на учебната
сграда. Веднага излязох и го спрях в коридора.
- Дай писмото!
Момчето се смути, замига виновно, после отпусна глава, пак я вдигна погледна ме
внимателно в очите и вероятно прочете в тях нещо недобро, защото бавно измъкна изпод
ризата си писмото и ми го подаде. На плика беше написано: „За Любен Михайлов от седми
клас...” Учудих се. Нима Любен, един от най-добрите ни и кротки възпитаници се занимава
със скрита кореспонденция?
Досега не ви запознах с него, защото той не бе направил нищо добро или лошо, което да
се на набие в очи, за да го запомня и да го опиша. Беше едно от ония незабележими момчета,
за които учудващо бе наста няването им при нас... Но ето че той не е чак толкова безупречен,
щом се занимава със скрита кореспонденция А скритата кореспонденция затова е скрита,
защото се занимава с не съвсем открити неща...
Изпърво ми се искаше веднага да го извикам, да си поговоря с него откровено и да му
дам писмото без да го отворя... И да видя дали той сам ще ми даде да го прочета. Но
любопитството ми надделя и отворих плика...
Това бе първата грешка при тоя случай, която доведе до втора...
Прочетох писмото и като че ли с нещо тежко ме удариха по главата... В него пишеше:
„Мили Любчо, пише ти твоята любеща те Петранка Защо ме излъга? Нали обеща, че като те
пуснат в отпуск през лятната ваканция, ще ме вземаш със себе си в Трявна? А ти замина и
забрави. Забрави за мене... Още си мисля за последната ни среща... Нима мислиш, че с
обувките, които ми даде и със стоте лева, ще изкупиш вината си? Обувките ми са по размер,
прилепнаха ми, но са мъжки фасон. Виж, за парите безкрайно ти благодаря, но ги похарчих и
ми трябват още. Моля те, намери и ми дай... Чакам... Целува те - Петранка...”
Ако беше се отворила земята под мене по-малко бих се изненадал. Възможно ли е
Любен, момчето, което често давах за пример на другите заедно с още няколко, тихият юноша
с добрата и ласкава усмивка, която винаги стои като запечатана на устните и в очите му, да е
крадец? Никак, ама никак не ми се искаше да вярвам... Но фактите са си факти... писмото е в
ръцете ми...
Оставаше ми само да го извикам при себе си...
Той дойде веднага. Застана до вратата на кабинета и лицето му засия с постоянната
усмивка. Но защо ли сега тя ми се струваше неприятна, дори ехидна? Е като че ли в нея се
таеше някакво злорадство. И това ме подразни...
- Имаш ли познато момиче от селото, което да се казва Петранка? - гласът ми беше
спокоен, почти равнодушен.
- Не, другарю директор! - каза без никакво колебание.
- Лъжеш! - рязко го прекъснах. - Ти добре знаеш, че нямам навик да питам за неща, в
които не съм сигурен.
- Не, наистина не познавам никаква Петранка, другарю директор... - той не сваляше
поглед от мене, гледаше ме открито и искрено, а на устните му все същата усмивка.
Замълчах... Може би не е той? А кой е тогава? Самоувереността ми пак все връх... Той е!
Никой друг! И трябва да признае...

- Иди в учителската стая и размисли! Предупреждавам те, че знам всичко. И факти
имам... След половин час ела и ми кажи истината. Цялата истина. Заминавай!...
И изведнъж се сетих, че ми стана навик да давам за размишление все половин час...
Скри се зад вратата. Веднага след него влезе опитният разсъдлив и мъдър Гаджев.
- Откри ли нещо?
Разказах му всичко и ми стана удивително леко. Така е винаги - споделиш ли мъката си
тя става наполовина. Той се размърда, заби поглед в килима под себе си и дълго мълча.
- Лошо! - не изтрая и тежко въздъхна. - Лошо! Излиза, че сме се излъгали в едно от найдобрите ни момчета...
- Така излиза...
След половин час Любен отново стоеше пред мене. Срещу ми, в креслото, седеше
Гаджев.
- Помисли ли?
- Помислих.
- Добре. Слушам те. Чакам истината!
- Не познавам никаква Петранка. Това е истината.
Помълчах и се изненадах от спокойствието си. Може би ми го вдъхна присъствието на
възрастния педагог.
- Удивлява ме упорството ти - казах. - Всичко е пределно ясно, а ти продължаваш да
мълчиш. И да ме лъжеш...
- Нищо не е ясно другарю директор! И не лъжа... Извинете, но ми се струва, че вие се
лъжете в нещо... - за разлика от мене той беше крайно неспокоен.
- Добре. Слушай тогава!
И му прочетох писмото. Изпърво се изненада, помръкна, като че ли се сниши, замисли
се, но скоро предишното изражение наново заля лицето му.
- Нищо не разбирам... Честно - каза с искрен тон.
- А на мене ми се струва, че и на двама ни всичко е ясно.
И отново го отпратих в учителската стая за половин час.
Останахме трима - аз, Гаджев и тишината... Пръв я прогони Гаджев:
- А ако не е той?
Какво да му отговоря? Та той чу фактите, а те са неоспорими...
- А кой е тогава? - в гласа ми имаше ирония.
- Виж, това не зная. Но лошо ще бъде, ако не е той.
Тишината отново се сгуши между нас Никой не я наруши, докато не премина даденият
на момчето пореден половин час...
И ето го отново на своето място до вратата.
- Разкажи как стана всичко!
- Искате да ви излъжа?
- Не, истината искам. Разкажи я...
- Вие я знаете. Това, което пише в писмото, не съм го направил аз. Простете ми, но
напразно ме обиждате с подозрението си.
Кръвта нахлу в главата ми, ръцете ми пак затрепериха. Викнах в лицето му с все сила:
- Слушай, момче, не аз, а ти ме обиждаш с хитруването си. Но против фактите нищо не
можеш да сториш. А те са тук, в писмото. Ти ли си Любен Михайлов? Ти си... От Трявна ли

си? От Трявна... В седми клас ли си? В седми. Написани ли са тук, името, фамилията, родния
град и класа? Написани са. Тогава?...
- Тогава... Излиза, че съм аз. - И изведнъж вдигна глава: - Ама не съм аз, другарю
директор...
Помълчах пак, преглътнах напиращите ругателства, опитах се наново да се успокоя и
когато почувствах, че ръцете ми вече не треперят, отново се обърнах с лице към него.
- Случай, Любене! - започнах кротко. - Защо напразно губим времето си - и моето и
твоето. Пък и на другаря Гаджев. Разбери ме правилно - мене ме интересуват отношенията ти
с това момиче. В края на краищата ти си вече на седемнайсет години и щом искаш да любиш,
люби! Жени се, ако искаш. Нямам намерение да се меся нито в чувствата ти, нито в плановете
ти. Интересува ме само едно единствено нещо - защо открадна?
Той рязко вдигна глава и с вик ме прекъсна:
- Не съм крал, другарю директор! Не съм...
- Лъжеш! Ти открадна обувките и парите! - на свой ред с вик го прекъснах и аз. - И сега
вършиш още едно престъпление - гледаш ме в очите и ме лъжеш!
И без да дочакам реакцията му наново го прогоних в стаята до кабинета ми. За половин
час... Да мисли... Да се вразуми... Така давах и отсрочка на гнева си... Не мислете, че
издевателствах над него. Не! Просто исках да направя времето свой съюзник, защото знаех, че
при такива случаи именно то е най-добрият съветник...
Отиваше, после се връщаше и всичко започваше отначало. Дразнеше ме усмивката му,
вбесяваше ме мисълта, че толкова време сме се лъгали в него. Впрочем той ни е лъгал... В
края на годината ще го пуснем, ще му пожелаем щастие. А ако не бяхме разкрили навреме
кражбата, щяхме да излъжем не само себе си, но и ония, с които му предстои тепърва са се
среща, да работи... Чувствах безсилието си да го накарам да признае истината, за да
приключим това мъчение и за двама ни, но продължавах наново и наново да разпитвам, да
убеждавам, дори и да обиждам...
- Трета година ни лъжеш... И си се представял за такъв, какъвто не си... Жал ми е за
тебе...
Като виждаше гнева ми Гаджев тихо, както само той умееше да го прави, ме
успокояваше:
- Само не бързай! Помисли...
- Какво да мисля? Какво да чакам? Да започнат и другите ли?... Пет часа вече той мисли,
а аз чакам... Той просто ми се присмива, Видя ли усмивката му?
- Именно заради нея те моля да не бързаш...
Излязохме от кабинета и влязохме в стаята при Любен. Стоеше до стената. Погледнах го
и наново усетих безсилието на ръцете си... Приближих се и викнах в лицето му:
- Питам те за последен път - ще кажеш ли истината?
- Казах всичко, което знам, другарю директор... - с тих глас и вече с уплаха промълви
той, но на устните му продължаваше да играе вече едва доловимата му усмивка.
Притъмня ми пред очите, земята под краката ми се продъни, загубих контрол над себе
си и замахнах. Ударих го през лицето, той залитна, но се удържа, не падна. И пак застана
мирно и закова поглед в мене. И тогава видях, че усмивката му бе изчезнала от лицето му,
като че ли някой с един замах я бе изтрил с кърпичка... Не, с ръка... Аз... Не заплака. Измести
поглед встрани... Не искаше повече да ме гледа...

Почти изтичах към кабинета си. Страхувах се да не го ударя повторно... Като сянка зад
гърба ми вървеше прегърбената фигура на Гаджев... Разбирах цялата безсмисленост на
постъпката си, и цялата отговорност, която, за кой ли път вече, бе легнала на плещите ми.
- Не трябваше... Избърза... - с мъка рече Гаджев.
Не се сдържах и викнах срещу му, като че ли срещу ми не стоеше възрастен, уважаван
учител, а ученик...
Защо сега и ти ме ядосваш? Сам виждаш, всичко е толкова ясно, а той мълчи... Това е
подигравка...
- Понякога най-ясните неща са най-тъмни...
- Тук тъмнина няма.
- А ако не е той?
- Ако не е той!... Тогава кой е, ако не е той? Имаме само двама любеновци, но другият е
малък, почти дете и не е Трявна, а от Пазарджик... И още е в четвърти клас... Време ли му е да
мисли за любов?
- Той на ръст е малък, в четвърти клас е, но годините му са петнайсет... А в тая възраст
момчетата са най-влюбчиви... Да го извикаме, а?
- Щом искаш, да го извикаме...
Малкият Любен Зайчаров, същото онова момче, което по време на фестивала пусна фас
върху голото теме на председателя на журито, дойде и застана до вратата. И веднага го питах
с висок и ясен глас, уверен, че само след секунда Гаджев ще чуе неговия отрицателен отговор:
- Любчо, ти познаваш ли някоя Петранка от селското училище?
- Познавам, другарю директор! - отговорът бе кратък, ясен и убийствен.
- Какво те свързва с нея? - с труд намерих сили да задам нов въпрос.
- Любов ни свързва, другарю директор... Тя ми е приятелка и ме обича... - с някаква
детска гордост каза той.
Изведнъж почувствах, че въздухът в стаята не стига. Не смеех да погледна седящия
насреща ми, започнал вече да побелява, възпитател.
- Нещо давал ли си й?
- Да, един чифт мъжки обувки и сто лева.
- А защо го направи?
- Защото я обичам, другарю директор... Пък и тя имаше нужда... Голяма... И ме помоли...
Краката ми омекнаха и седнах.
- Значи посегна на чуждото...? Открадна...
- Не другарю директор, не съм крал! Нали казахте – при връщането си от ваканция всеки
да носи по един чифт обувки за зимата. Аз също донесох, но ги дадох на Петранка, а на
възпитателя казах, че са изчезнали...
Ясно, разбра се, за обувките...
- А парите?
- Мама ми ги даде за харчлък... А аз... аз ги дадох на нея... защото исках да и се извиня за
нещо... Бях й обещал да я водя у дома, затова... Пък и тя поиска... ама не я заведох...
Мълчим. Всеки зает с мислите си.
- А ти каза ли й името си?
- И затова я излъгах. Казах й, че се казвам Любен Михайлов и съм от Трявна.
- А защо излъга?
- За да не ме хванете, другарю директор...

- Как получаваше писмата от нея?
- Имам си куриери. И тя ги познава.
Ясно. Всичко дотук не би станало, ако бях попитал момчето, от което взех писмото.
- А защо си казал, че си в седми клас?
- За да изглеждам по-голям, другарю директор...
Освободих го. Не ми беше нужен повече. Той разкри истината...
А сега какво да правя? Какво да правя, когато оня, другият Любен, стои сега в съседната
стая невинен и с помръкнал поглед?
Помолих Гаджев да излезе... Исках да остана сам с вината си и с мислите си. И не
желаех никой да присъства при следващата ми среща с Любен.
Влезе. Гледаше в упор. В очите му имаше ненавист, отчаяние и болка. Нямаше и следа
от оная негова усмивка, която винаги беше на лицето му и която до тоя случай толкова много
ми харесваше. Как ми се искаше да я видя и сега, да присъства и тя на мъчителния разговор,
който ми предстоеше...
Стоеше прав, стиснал устни, загледан през прозореца навън, готов да понесе нов удар.
Вероятно в този момент си мислеше, че именно това предстои.
- Седни! - казах глухо.
Седна в креслото срещу ми.
Дълго не можах да започна разговор, търсех думи, но не ги намирах. Срамувах се от
това, което бях извършил и за което трябваше да намеря извинителни, наистина извинителни
думи... Времето течеше бавно... Как бавно тече времето в такива моменти!... Накрая започнах:
- Виж какво, Любене! Понякога, в живота на човека се случват неща... които той не
може изведнъж... правилно да оцени... Подведен от някои обстоятелства, от някои уж
безспорни факти, той прави... прави грешки... Така се случи мене. Излъгах се... Ти не си
крадец... Честен човек си ти... Друг е... Впрочем и той... и той не е крадец... Но за това после...
Сега важното е, че към тебе постъпих несправедливо. Не, постъпих лошо - ударих те без да
имаш вина... Моля те да ми простиш? Не да ме извиниш, а да ми простиш? Би ли могъл?...
Изпърво се изуми, очите му невярващо се разшириха и видях как те постепенно се
изпълниха със сълзи. После изхлипа, захлупи лице в скута си и зарида. Плака дълго,
мъчително, а аз мълчах и го гледах... Щеше ми се заедно със сълзите да излезе и мъката от
сърцето му... Мъката, която аз му причиних... Накрая спря, избърса сълзите си с ръкав. Тихо
го попитах:
- Можеш ли да ми простиш?
- На мене... на мене не ми е мъчно, че... че ме ударихте... - заговори бавно, отчетливо, с
леки прекъсвания... - Болно ми е, че трета година вече съм при вас, а вие не можахте да
разберете какъв човек съм... Показвахте, че ме обичате, че ме цените, и само един случай
изтри всичко... Ето затова ми е мъчно... Извинете ме. Не трябваше да плача...
Замълча. И повече нищо не каза... Мълчах и аз... Казах ли вече някъде, че виновният е
длъжен да мълчи? Така може би ще му е по-леко...
Ще продължа историята с него, за да не забравя да я завърша.
Дойде краят на учебната година и седмокласниците тръгнаха към родните си места. С
тях и Любен. На раздяла казах:
- Щастлив път в големия живот, момчета! И пишете! Заминаха. Започвам да получавам
писма от тях. Пишеха всички. Идваха и на гости. Само Любен Михайлов не написа нито едно

писмо и нито веднъж не се отби - нито в дома ми, нито в училището... Изчезна някъде,
пропадна, като че ли никога не го е имало...
Десет години... Може би и повече...
Веднъж в София, като вървях по улицата, изведнъж го срещнах. Позна ме. Спря ме.
Тогава го познах и аз. Здрав, хубав, красив мъж... Изправихме се един срещу друг,
здрависахме се и изведнъж споменът на миналото застана помежду ни като невидима
преграда, която и двамата не можехме да прекрачим. Водехме общ разговор - как живее, защо
е в София, женен ли е, има ли деца, било ли му е трудно след излизането му от училището,
къде работи...
- В Кремиковци съм... Там научих много неща. Сурова школа.
Говореше, а аз през цялото време търсех по лицето му онази позната усмивка, с която
всички го помнехме... Нямаше я...
Искаше ми се да се върна години назад, но не можех, страхувах се от нещо. И искрено се
зарадвах, когато той сам започна:
- Толкова години минаха...
- И ти дори едно писмо не написа... - И изведнъж се реших да го попитам: - Още ли не си
ми простил?
Той се усмихна, но с друга, не неговата усмивка, изпърво помълча, после рече:
- Знаете ли, случаят беше много тежък... Не толкова за мене, колкото за вас... Дълго
мислих и реших, че ще бъде най-добре с нищо да не ви напомням за него...
Дали ми беше простил? Не зная... Кажете ми вие...
...Та още непреминала най-голямата тревога в професията ми като учител, случаят с
Калуд, нова тревога се настани в душата ми - случаят с Любен... И тогава наистина започнах
да си мисля, че съм непригоден за работа в такъв вид училище и с такива момчета...
...Търсачите на моето спокойствие се върнаха без Калуд. Бях сигурен; че са направили
всичко, което е по силите им, за да го намерят, но той наистина не е нито в Сливен, нито в
Пловдив, нито в София...
- Гледаш го кьопаво, ама за две години се изпедепца при нас и стана тарикат... Кой знае
къде се е завряло сега.
- То лудо бе! Луд, та отнесено чак... Къде е отишло, та не е в Сливен?... Арабия, другарю
директор, никой никъде не го е скивал... Направо не му достига една събота... Едната събота ексик...
Благодарих им и ги освободих. И мъката наново се настани в пълната си тежест в
душата ми... Повече мехлем не бе нужен... Казано е, че давещият се за сламка се лови и не
устоях на изкушението да разкажа за бедата си пак на бащата на Владко - заместникминистърът, може пък с нещо той да помогне. Изслуша ме внимателно.
- Тежка е царската корона... Много тежка... Намери една снимка на момчето и ми я дай.
Ще се свържа с директора на милицията, ще я размножат и ще започнат издирване. Сигурен
съм, че в месец срок ще имаме резултат.
Снимка се намери. През това време Шумарев беше наш нещатен и безплатен фотограф и
пристигането на всеки ученик се запечатваше на лента, после се превръщаше в снимки за
албума му... Замина си... Един месец пълно мълчание... Накрая отговорът беше:
- Няма. Като че ли е потънал вдън земя...
Точно така е писал в жалбата си и бащата, че е в дън земя, но погребан там от мене...
Казах го на Владковия баща.

- Ще продължим. Нека опитаме и чрез Държавна сигурност. Да не би пък да се е опитало
да премине границата. Може и оттам да получим някои насочващи сведения...
Той си замина, а дойде следователят. Трети път. Беше много тактичен - не ме викаше в
Пловдив, а идваше той при мене, особено след като знаеше вече за постоянните заплахи на
бащата по телефона. Каза ми, че чрез милицията в Сливен е предупреден повече да не се
обажда, но той продължаваше да звъни всеки ден, което скрих... Разказах му за търсенето чрез
милицията и отрицателния резултата, за сегашното му търсене чрез Държавна сигурност, че
надеждата, последната ми надежда вече е там. И той ми даде още един месец отсрочка.
Отсрочка от оня страшен момент, когато щях да застана очи в очи срещу съдии, прокурори,
родители, близки, без нито един мой свидетел. Дори учениците ми, някои от които щяха да
бъдат призовани, щяха да казват истината, която, без те самите да знаят, щеше да бъде в моя
вреда... Пък и по време на следствието нищо не бях крил, казвах истината, цялата истина и
нищо друго, освен истината... Но така мислех аз, как мислеше другата страна...
...Един ден за втори път, дойде министърът на просветата. Просто животът си
продължаваше... Минавал, било му на път и решил да се отбие... Дълго ме занимаваше
мисълта дали да му кажа или не? Какво можеше да ми помогне той? Щеше да направи това,
което направи другият, колегата му. Обиколихме навсякъде, радваше се на отличния външен
вид на момчетата, на културното им поведение - те поздравяваха без да знаят, че това е
именно нашият министър, а когато влизахме в някое помещение, ставаха и заставаха чинно. В
една класна стая помоли:
- Бихте ли ми показали и занималните!
- Това са занималните. Всяка класна стая до обяд е класна стая, а след обяд занималня...
Стаята, в която бяхме, бе най-тясната, просто не можеше човек да се добере до
прозореца, ако не прескочи някой чин.
И тогава един от възпитаниците му рече:
- Тука, другарю министър, сме сутрин от седем и половина до седем и половина вечер.
Понякога и повече... Искам да ви попитам, ама ще ми отговорите честно... Може ли?
- Питай, питай, не се стеснявай!...
- Вие бихте ли издържали дълго време при тия условия?
Той се усмихна, погледна първо мене, като че ли именно от мене искаше да му подскажа
отговора и понеже не можа да го прочете на лицето ми, им каза:
- Ще издържа точно толкова, колкото и вие. Юнаци сте, радвам ви се...
След малко, вече насаме, ми даде точния отговор:
- Няма да издържа повече от една седмица. Сигурен съм. Трябва да помислим нещо...
Тука, нито двора ви е двор, нито стаите стаи... Предполагам, че имате неприятности и със
съседите?
- Ежедневно. Ритнат топката и тя право в някой прозорец... Плащаме... Или
възстановяваме... Те възстановяват, със собствени пари... Ама много от тях не получават и
стотинка...
На следващото ни общо събрание казах, че министърът е останал доволен, че е обещал,
ако се намери по-добро място ще се опита да ни помогне да се изместим там... И тогава някой
предложи:
- А защо не му кажем да се пребори за военната почивна станция?

Някъде в началото ви споменах за нея - всред „Парка”, на два километра от селото през
трийсетте години тук е построена лятна станция за деца на военнослужещи...
Предложението беше приемливо, защото през лятото можехме да освобождаваме почти
всички помещения за ползване от военните, а ние, с разрешение на министерството през това
време да пускаме нашите момчета в отпуск. Икономически изгодно и при едно посещение в
София го казах на министъра. Отговори уклончиво:
- Министерство на отбраната е това... Трудно е почти невъзможно е да се борим с него...
Но ще опитаме... Защо да не опитаме...
Дали е опитал, не знам, но никакъв резултат не дойде.
Трябваше да се опитаме да се преборим сами с това силно министерство... Но за това
после...
Измина още един месец от пътя към моята голгота. Бащата на Владко съобщи вторият
отрицателен отговор... Нямаше вече никаква надежда... Абсолютно никаква. Обадих в
Пловдив, че вече съм изцяло и напълно в ръцете на следствието. Следователят се зарадва,
когато му казах, че е по-добре вече аз да идвам в Пловдив, отколкото той тук. Заминах още на
следващия ден... Ново разследване, вече при двама - другият беше началникът на предишния
следовател, нови разговори, съжаления, протоколи... Не мина много време и всичко бе
предадено на прокурора. Дойде и новата година и малко след това прокурорът ме извика при
себе си. Гледаше ме с недоверие и със съмнение, стори ми се дори и със съжаление. Те на
всичко и на всеки гледат с недоверие... Също ме разпита и каза да чакам - ще ми се изпрати
обвинителния акт.
И зачаках... Почти не забелязвах момчетата, които влизаха в дирекцията или излизаха от
нея. Но веднъж забелязах, че Мими стои прав до вратата и не смее да влезе. Влязохме заедно.
Той продължаваше да учи в другото училище и това бе по молба на учителката му, която
помоли да остане при нея и до края на тази учебна година и ние се съгласихме. Но сега бе
нещо мрачен. Какво ли беше се случило?
- Казвай!
- Ами такова... другарката каза... възпитателят ми... такова... утре да отиде такова...
при нея...
- За добро или за лошо?
- Те учителките викат само за лошо...
- И какво беше това лошо?
- Дърпах Верчето за плитките...
- Само веднъж ли?
- Да. По веднъж на ден... От началото на годината...
- И правеше ли ти бележка?
- Да. По веднъж на ден. От началото на учебната година...
- На следващия ден не му разреших да отиде сам на училище.
Предупредих възпитателя му да дойде рано сутринта, председателят на командирския
съвет също рано сутринта да е облечен и да чака. Да бъде в парадната си униформа. И
четиримата заминахме за селското училище. Влязохме в класа. Учителката се изненада.
Поиска да излезем навън, но ние настояхме да останем в клас:
- Нали за плитката на Верчето ни викате?
- Именно.

- Той ни каза... И затова сме дошли - аз – директорът на училището - исках децата да
разберат това - председателят на командирския ни съвет и неговия възпитател... И понеже е
малък и като че ли не разбира или не иска да разбере някои неща, идваме ние, за да поискаме
прошка за него. От вас и от целия клас... И най-много от Верчето... Считаме, не, сигурни сме,
че той повече никога няма да направи нищо лошо, докато е при вас... А ако е станал
нетърпим, можете още сега да го изгоните...
Учителката се изчерви, Мими бе станал ален, алено бе станало и Верчето... Учителката
не бе очаквала нашето посещение и бе изненадана, но видимо доволна и благодарна.
- Аз също съм сигурна, че Мими никога няма да повтори това. Той е член на нашия
колектив и ние искаме да си остане при нас до края на учебната година... Вие искате ли, деца?
- Искаме-е-е... - завикаха всички и заскачаха по местата си...
- Тогава извинете ни. Ние трябва да вървим. Оставяме ви Мими... - и излязохме...
След това учителката навсякъде разправяше какъв голям ефект е имало нашето
посещение не само за Мими, а и за целия клас...
...Ходех като несвястен и се мъчех да надникна в нещастното бъдеще, което ме
очакваше, а учениците и педагогическите работници си живееха свой, като че ли отделен от
мене, живот. По-право моят живот бе различен, а трябваше да бъде като техния... Не давах
вид за мъката си, за несигурното бъдеще, за това, че може би идва краят. Ония, първите, с
които започнахме преди три години, знаеха почти всичко, но, като гадаеха по поведението ми,
считаха, че може би не е чак толкова страшно онова, което се задава. А съд знаеха, че ще има.
Казах това и на Гаджев, и на Бояджиев и ги помолих никому да не казват, но те вероятно тук
там се бяха поизпуснали... Опитваха се да ми вдъхнат кураж, но той беше като парфюм за
мъртвец - усилваше увереността ми, че ще отида в затвора... Останалите подочуваха нещичко,
но и дори да знаеха, пред мене не го издаваха, като се стараеха да предадат и на мене
жизнерадостното си настроение. Имах чувството, че дори и за дреболии идваха при мене, за
да не се почувствам откъснат, отритнат, което още повече щеше да влоши самочувствието
ми... Така един ден дойдоха трима педагогически работници и поискаха да открием куклен
театър. Единият умеел да прави кукли, вторият да борави с тях, а третият не владееше нито
едното, нито другото, но затова пък притежаваше огромното желание да създава с учениците
изкуство... Разреших... Купихме материали и набързо изработиха различни видове кукли.
Борис Ташев направи екран, лелите-прислужнички, ушиха завеса и репетициите почнаха.
Един от най-запалените артисти-кукловоди бе Кирчо, пристигнал немного преди това... И
може би именно този театър го задържа в училището... Веднъж разбрах, че се стяга да бяга,
събирал хляб в столовата, подшушнал тук и там и търсел съмишленици. Причината била, че
на него давали все нищожни роли, а той чувствал, че е един от най-добрите... Без него
театърът ни наистина щеше да загуби много, но не това беше най-важното - щяхме да загубим
момчето, човекът... поговорих с неговите ръководители, те ме разбраха веднага и без той
нищо да знае, един ден го извиках при себе си на чай... Започнахме разговор за това, за онова,
гледаше ме с подозрение, но когато разговорът премина на тема куклен театър, се отпусна и
се оживи... И когато накрая му казах:
- Театърът трябва да има свое ръководство... На първо място добър директор, който да
организира работата, да разпределя заедно с учителите - ръководители, ролите, или просто да
отговаря за всичко... Както е в истинските театри. И ми се ще именно тебе да направим
директор. Би ли приел?
Той чак подскочи.

- Готов съм още сега...
- Чакай, не забравяй, че отговорността е много голяма, някои ще ти завиждат, други ще
ти се сърдят. Всякакви ги има при нас...
- Не, не, готов съм. Нека завиждат... Аз ще се старая да бъда добър директор... - помълча
и добави: - Като вас...
Благодарих му за комплимента и го освободих. Вярвах, че повече няма да помисли за
бягство...
...Дойде призовка за съд... Ще бъде през април... Значи април, месецът на пролетта, ще
бъде краят на кариерата ми. И само на кариерата ли?
През есента, малко преди да дойде за пръв път следователят и да ми съобщи вестта за
отправеното ми обвинение, от учителския вестник ме помолиха да отида до откъснатите
махали, високо над районния град, за да видя каква е била подготовката за новата учебна
година и как е започнала тя, учебната година. Това бяха закътани, като че ли забравени от
бога места, където живееха в отделни махали хората от един род. Там имаше училища с един,
два, а само в три махали, повече педагогически работници... Една от двете нощи, които
прекарах там, бе в едно от училищата, може би най-голямото, кацнало като истинска огромна
птица на голия рид. Колегите ме посрещнаха като най-скъп гост. Вечерта имаше и другарска
среща в моя чест, казаха се много мили думи, които никога не се забравят...
И сега в първия ден на пролетта, научих, че за всички учители от нашия район,
фактически от района на близкия град, през пролетната ваканция ще се проведат съвещания
като началните учители ще бъдат на съвещание в нашето село. Щеше ми се още веднъж да
видя тия мили хора и още веднъж да присъствам на учителско тържество и най-вече на
последно тържество с колегите си преди делото, бях им разказал вече как ме посрещнаха горе
в махалите и им предложих в тяхна чест да организираме една другарска среща, като поканим
колегите именно от това училище. Всички веднага приеха.
И ето ни на втори април вечерта на другарска среща в столовата. Много настроение, в
излишък добри чувства, обмяна на опит, вицове, танци, музика, песни... Около един след
полунощ всички запяха, пеех уж и аз, полузабравил онова, което ме очакваше...
Изведнъж стана техния директор да вдигне тост.
- Да пием за вас, скъпи колеги, за трудната ви работа, за мъчнотиите, които я съпътстват.
Но вие сте щастливи, сигурен съм, че именно те ви задържат тук... А за да го кажа, имам
основание - наблизо до нас има един бивш ваш възпитаник, сега е овчарче, но всичко е
пропищяло от него, прави си каквото иска и никой не се оплаква. А при вас не са един и два, а
сто...
Изненадахме се. Кой от нашите бивши възпитаници е отишъл там и е станал овчар?
- Как се казва? - попитах заинтригуван.
- Не помня. Едно такова, бамбашка име имаше, но ние, там, си му викаме по нашенски Алишко...
- Това бамбашка име да не е Калуд? - чух зад себе си гласа на досетливия Гаджев.
- А, точно така! Калуд се казваше... Черно едно, източено, косата му дълга, като на
момиче...
Скочих. Всички наши скочиха. Заобиколихме директора - откога е там, къде точно?
Оказа се, че там е от десет месеца, не е слизал въобще в града, а е точно между тяхното
училище и местността Юндола, в един увраг...

Край! Тежестта падна... Изчезна... Няма я вече... Не зная когато целувах моя колега дали
съм плакал или не, но без сълзи не е минало...
За да премахнем изненадата от тях им разказахме всичко. Аз започнах, другите
завършиха. Едва сега разбрах, че всички са знаели за онова, което ме очаква...
И веднага станахме - аз, Гаджев и Бояджиев. Извинихме се и тръгнахме. Час и половина
след полунощ. Дванайсет километра пешком до районния град. Явихме се при дежурния в
районното управление на МВР, обяснихме всичко и поискахме милиционер. След час вече
пътувахме с влакчето нагоре, към мястото, където далече от всички и напълно незнаен, се
беше приютил Калуд. Слязохме на гарата, тръгнахме пешком и малко преди да се развидели,
бяхме пред овчарската кошара. Кучетата ни усетиха, залаяха и тръгнаха срещу нас, но бързо
се върнаха. Обградихме кошарата - отзад изпратихме милиционера, встрани застанаха Гаджев
и Бояджиев, а отпред, пред вратата, аз. Чукнах с дебелата тояга, с която се бях въоръжил.
Кучетата продължаваха да лаят, но не ни нападаха... Отвори ми смачкан от години, труд и
немотия старец.
- Добро утро, дядо...
- Да даде Аллах добро и на тебе, и на челядта ти.
- Идвам ти на гости.
- Е па добре си ми дошъл. Кой бега от гости...
- Сам ли си?
- Че с кой да съм...? Кой ще си затрие живота в тия пущинаци? С внучето съм Алишко...
- Той тука ли е?
- Кой, Алишко ли? Тука, де ша иде... Ама дете нали е, спи му се... та спи още...
- Извикай го. Искам да го попитам нещо.
- Е па да го извикам, що да го не извикам... Алишко-о, ела, чедо!
Бях нащрек. Опънат като пружина. Откъде в мене дойдоха и се преплетоха именно в
този момент толкова неподозирани напоследък чувства на радост, на щастливо очакване, на
все още вътрешен страх да не би да сънувам...
Ето го... Идва срещу мене... Той, Калуд... В окъсани, некърпени, а само снадвани с тел
дрешки, които му бяхме дали горе, на бригадата, с коси, покрили врата му... Идеше срещу ми
сънен, едва отваряше очи... Но изведнъж се спря, не, закова се в земята, впери широко
отворени очи в мене и изведнъж се обърна и като пружина изхвърча назад, откъдето бе
дошъл. Чух боричкане откъм задния прозорец и след минута милиционерът го доведе при нас
с белезници на ръце...
Обяснихме на стареца какво е положението, той каза, че не е знаел откъде идва момчето,
просто минало покрай него и попитало може ли да се цани овчарче, а той нямал помощник и
го приел... Оттогава бил все тук. Не искал да слиза долу, до града, никого не познавал, какво
да прави там... Но по-късно стана ясно, че не само той и учителите, но и цялото население от
съседните махали са знаели откъде е, но никой никъде не е обадил от страх, да не последва
възмездие. По пътя ни срещаха деца, които отиваха на училище и като виждаха Калуд,
спираха озадачени.
- Алишко, какво стана, та си вързан? - питаха.
- Фанаа ма и ми туриа прангите...
Не съжалявах, че е с белезници. Имах чувството, че махне ли ги милиционерът и той
веднага ще хукне. След време винаги, когато милиционер е водил при нас момче с белезници,

а и преди това, ми е било криво и винаги съм се изказвал против това. Но сега не казах на
милиционера да ги снеме. Така преминахме през двете махали, докато пътувахме за гарата,
така дойдохме и в училището. Шумарев веднага го снима. И сега на снимката се вижда един
първобитен човек и само по чертите на лицето личи, че е човешка издънка. Дори и на
снимката виждат дългите му като на сокол нокти, завити надолу, големите му гумени
цървули, обрамчени с тел, прекалено големи за малките му нозе... Веднага изпратих
светкавична телеграма на бащата незабавно да дойде и да си прибере сина, жив... И го оставих
при мене в дирекцията, там заедно прекарахме нощта, двамата. Може би го правех от страх,
да, така беше - от страх, за да не изчезне и всичко да започне отначало. Но го правех. Само
който е бил в моето положение, може да ме оправдае. Имах вяра само на себе си, в случая не
можех да се доверя на никой друг...
Бащата пристигна на следващия ден преди обяд. В кабинета ми влезе отруден, черен,
занемарил себе си човек, който свали гузно каскета си, за да поздрави, но не го стори, защото,
като видя сина си веднага заплака и се хвърли към него да го прегръща и целува... Тогава
разбрах колко много си приличат бащата и сина. И друго разбрах, че тая злост, която се бе
събрала в сърцето ми срещу тоя човек, макар и без да я желая, моментално изчезна, стопи се,
като че ли никога не е била... Калуд не отвръщаше на интимностите на баща си и такъв остана
до края - оставяше се баща му да го прегръща и целува, но той нито веднъж не му отвърна със
същото. Докато траеше срещата, аз седнах и написах разписка - аз, еди кой си, от еди къде си
получих от директора на училището сина си Калуд, жив и здрав (това го подчертах), и нямам
повече никакви претенции нито към директора, нито към училището... Когато бащата се
окопити и стана, му поднесох разписката:
- Прочетете и подпишете! - държах се културно.
- Прочетете ми я! - рече.
Ясно бе, че е неграмотен. Прочетох му я.
- Ама аз... искам да си остане... туканка... при вас...
И тогава викнах с гняв и глас събирали се месеци, за да се излеят именно сега:
- Не! Нито минута не можете да останете тук. Нито ти, нито той... Махайте се и
вървете... - щях да кажа по „ дяволите”, но преглътнах...
Наредих веднага да му донесат дрехите, но ми отговориха, че при довеждането му
някога не е имал никакъв личен багаж и след това никой нищо не му е изпращал. Извиках
двама от учителите да подпишат като свидетели, че са присъствали при предаването му и
отворих вратата. И ги отпратих... Не, изпъдих ги... Бащата ме гледаше с молещи очи, но бях
станал вече равнодушен към такива очи и те не ме трогнаха...
Заминаха си с първия влак. Остана само споменът и снимката.
Съдете ме, корете ме, възмущавайте се от поведението ми! Сторих го... Ще ме разберете,
само ако преди откриването на момчето бихте поели само капчица от онова, което беше в
сърцето ми...
Още на сутринта заминах за Пловдив. Там представих разписката и тежкото обвинение
срещу ми, беше снето... Само няколко дни преди да почне процесът... А на връщане си
мислех, че ако не беше слепият случай, съдебните грешки в юридическата ни практика щяха
да бъдат с една повече...

МОМЧЕТА С ЖЕНСКИ ИМЕНА

Те бяха много... И сега са много... И винаги ще бъдат много... Броят им постоянно се
увеличава... Ще повторя нарочно, че статистика преди няколко години сочеше цифрата десет
хиляди на година, а сега тя скочи нагоре и стана петнайсет хиляди... Повтарям - годишна!
Петнайсет хиляди деца, които имат само майки, имат и бащи, които не познават, никога не са
почувствали по лицето си бащина милувка и не знаят какво е това - баща...
Простете ми, че наново се връщам на тоя проблем. Защо ли? Пресметнете колко е десет
години по петнайсет хиляди. Затова! Защото стотици хиляди деца, рожба на любов или без
любов, но родени, изпълващи стотици домове „Майка и дете”, детски домове, специални
домове, домове-училища, специални училища...
Преди за започна да описвам живота на нашите деца с имена Веркин, Марийкин,
Цветанкин, Айшин, Павлинин, Сонин, Ангелинкин и още много на ,,-ин”, ще цитирам и
мнението на други хора, много от които не познавам... Ще ви разкажа за живота на тия
момчета с женски имена, в документите на които пише: „баща неизвестен”, които най-много в
живота си са чували една страшна за тях дума, „копеле”, която ги е гонела по улицата, в
училището, по стълбите, в трамвая, в киното... Ще ви разкажа и за техните майки, които са
дали на народа ни един гражданин повече, а в замяна получават обиди, сълзи, мъки, несгоди...
И се сърдим на ония от тях, които са знаели това още при раждането на децата и са ги
оставили в дом „Майка и дете” и са им дали само едно ,,-ин” и нищо повече... Да, и една обич,
при повече от тях, една мъка в сърцето, които само те познават...
Ще ви цитирам мненията и на други.
„ ...Смятаме се за европейци, а в мнозина от нас (за да не кажа в повечето) дреме по един
чичко с чалма и наргиле, за когото жената е само предмет на удоволствие и средство за
продължение на рода... Защото няма законни и незаконни деца - всички се раждаме по един и
същ закон, закона на природата...
С две думи, както просто и ясно го е казал народът, защото всички сме от майка
раждани...”
Кирил Топалов - писател
Писах ли вече някъде за незаконните и законни деца? Нека го повторим - то трябва
хиляди пъти да се повтаря, за да се премахне веднъж завинаги и да се зачеркне с хиляди черти
в речника тази страшна дума „незаконороден”...
„ ...Има ли още хора със средновековни разбирания? Та в кое време живеем сега? И защо
понякога така жестоко докосваме с мръсни ръце невинните детски души? Защо прибавяме
към тяхната голяма болка и друга? Има семейства, които поддържат брака като параван. Те
по-достойни ли са от тези, които не могат да понесат униженията на един безсмислен брак?
Не се ровете в човешката болка! Живейте в името на нещо чисто и свято!... Всички деца са
наши, на обществото, те красят живота, дават му смисъл, те са невинни! Нека ги пазим, нека
ги обичаме!...”
В. Стоянова – Перник
„ ...И за родих дете като „момиче”... И го взеха за осиновяване едва на една седмица...
Кърмила съм го два пъти... Хич не им е лесно на такива „майки” като мен...
Прибрах се на село, после се омъжих. Имам две деца момиче и момче... Но и досега,
винаги, когато видя дете, че плаче, искам да му помогна, защото си мисля: ...Дали и моето
момченце не плаче сега някъде?...
Как искам да го помилвам тайно, да си поплача на рамото му!...”

Р. И. гр. С.
И сега, като прочетете това, което следва, ще оправдаете ли авторката на тези редове или
в сърцето ви ще се роди жал към „майките” в кавички:
„ ...Къде сте „майки”?... Защо така лекомислено оставяте рожбите си без ласка? Осъждам
ви! Осъждам ви за това кукувиче майчинство. което прави много деца нещастни! Осъждат ви
и красивите устни на Павелчо и много други като него, които все още не говорят...”
И. Н. село Г.
Много често и самият аз съм мислел така точно както И. Н. ... После ме хващаше жал за
това кукувиче майчинство. Та коя майка би го желала? Сигурен съм, никоя... Затова приех
като компромисен вариант следното:
„... Момичета, бъдете умни! Помнете, че щастливото майчинство е всъщност щастлив
живот! Обичайте децата още преди да сте ги заченали, тогава никаква „велика” любов няма да
ви заслепи!...”
В. А. град К.
През годините, които прекарах всред такива деца, никога не срещнах щастлива самотна
майка. Вие срещали ли сте? А това, което сега ще прочетете като изповед, сте го срещали
неведнъж:
„ ...На 37 години съм, със син на 19 години. Аз бях човекът, който трябваше да се грижи
за хляба и за всичко останало за отглеждането на сина ми... Сядах редом с него на масата, но
при наличието на толкова много видове хляб, нито една хапка до днес не ми се услади... Все
горчи... Синът ми е роден извънбрачно - не пожелах да го оставя в дом „Майка и дете”, не
пожелах да го дам и на лекарско семейство, което ми предлагаше сума от пет хиляди лева,
въпреки че нямах никакви условия за отглеждането на детето...
Много мъки и лишения преживях. Оттогава изминаха толкова години... С няколко реда
не мога да ви опиша всичко. Сега, когато синът ми порасна, завърши средно военно училище
и работи, мислех, че от днес нататък за мен всичко ще е вече по-лесно... Оказа се, че греша...
Все още се намират лоши хора, готови винаги да ме обидят, да ме огорчат и аз съм длъжна да
търпя... А преди няколко месеца една жена дори се осмели да каже на колежките ми:
„Оставете я, тя е родила копеле...”. Същата жена никога не пропуснала случай да ми го каже и
лично... Но само това не й стига. Започна да звъни в къщи, по телефона и ако се обадя аз,
обижда мене, ако се обади синът ми, него обижда... Разстроихме се много. Един ден не
издържах... След подобно обаждане в службата я нарекох и аз с груби думи, а ми се струваше,
че в момента можех и да я убия... Сега тя ме съди за обида...
Защо сега, когато синът ми вече има авторитет и самочувствие, се намират такива хора?
Днес и тези, които дори не подозираха, че синът ми е извънбрачен, го знаят. Гледат ме
отвисоко, странят от мен... Измъчвам се, ходя на работа без желание. Синът ми за първи път
ми задава въпроса защо съм го родила, след като зная, че ще бъде обиждан цял живот?
Разстроени сме и двамата. Мисля, че вече нямам сили, почти не издържам... Получава се така,
че когато децата са в специалните домове, майките са упреквани, че са ги изоставили, а когато
ги отглеждат, пак са виновни.
Трудно ми е да ви опиша всичко. Но се радвам, че има хора, които мислят за
изоставените деца... Трябва обаче да се знае, че и майките, които са ги оставили, не живеят
много по-лесно... Нека се направи така, че занапред да се гледа не как е родено детето, а как
се отглежда и възпитава то, как пораства и става човек...

И все пак искам да ми кажете - кой хляб не горчи? Искам да си купя от него и като
всички веднъж, поне веднъж, да хапна сладък залък...
Гладна съм, но не за хляб...
Две добри думи от хората около мен биха ме заситили за цял живот...”
Д. К.
Да обвиним ли и тая майка, до поставим ли своята дума в кавички или да й кажем две
добри думи, за да я защитим? За цял живот... Че ни е дала един гражданин, който също като
майката, невинен обиждаме?...
Майките!... С кавички или без кавички... Но родили децата си извънбрачно... Без баща...
Да попитаме ли пак - как може да се ражда без баща? Баща винаги има...
И още едно мнение, вече на бащите:
„ ...Мъжът, който бяга от бащата... Много е говорено, много е писано за него... От това
обаче за неговите подвизи не става по-ясно. Напротив, в графата на раждаемостта кривата на
извънбрачните раждания върви нагоре... Но детето от статистиката е едно, а детето, над чиято
люлка не се е надвесило никога бащино лице, не ще се протегнат бащини ръце, и бащини очи
не ще поискат да познаят себе си, е нещо съвсем друго. Една съдба, която нерядко няма равна
по злочестина... Въпреки хуманността и грижата на обществото, когато детето стане...
„негово”. Въпреки героизма и себеотдаването на майката, когато не го отдели от себе си...
В повечето случаи извънбрачното дете, независимо дали поема пътя към дом „Майка и
дете” или след време ще стане член на семейство без деца, ще получи в първото си
удостоверение за раждане „баща - неизвестен” - този ужасно нехуманен, груб, жесток, но
грижливо охраняван от бюрократите термин. Това е най-типичният пример за безбащинство и
в присъствието на уж законно изповядващи устно задълженията си бащи... Бащи - бохеми и
алкохолици, престъпници и комбинатори, тирани и побойници, похабили много детски
чувства, характери, умове...
Възниква един въпрос - какво знаят младите български мъже за бащинството? Твърде
малко... За мнозина правилото е такова - щом им се долюби, тръгват да се любят. И не само от
невежество, пък и не само от зла умисъл, а главно от разглезеност, от слободия и
безотговорност, не се тревожат, че ехото на такава любов не е като ехото на една целувка...
Затова и не допускат, че то може да отекне не само в бездната на една разбита женска душа, а
и в съдбата на едно дете, което цял живот ще изплаща техните „случайни” грехове...
Ето защо трябва да се запитаме - нормално ли е да осъждаме само жената, а да си
затваряме очите, да търсим банални извинения и оправдания за онзи, който е предал у себе си
бащата? За онзи, който е засял цветче, а после го е стъпкал...”
Списание „Жената днес” - П. Попова.
Но с вина или без вина, при единия или при другия, детето вече се е родило, то е на
белия свят, с първия си вик ни е съобщило това, то е наше дете, дете на всички ни, и ние сме
длъжни да го приемем като наше... Поне ние правехме това в училището през всичките
изминали години...
Не мога да пропусна случая да обобща всичко, преди да мина към нашите момчета с
женски имена, с прекрасното стихотворение на Иван Радоев, писано още през 1955 година, и
което само веднъж срещнах, а други вероятно никога не са срещали:
На тая земя има скръб и неволи,
надежди, протест, ветрове.
На тая земя не е винаги пролет,

когато се ражда човек.
Дори да е пълен просторът със звуци,
със песни и дъх на цветя,
детето се ражда със свити юмруци
и с вик проглушава света.
То още не може да види, да чуе, да пита, ала народът го чака... Земята простира чиста
трева, по която то ще играе... Вятърът разнася тичинков прашец по дърветата, които ще родят
плод за него... Небето изсипва топлина в босите му нозе... Народът бавно започва да му дава
думи... И един ден ще се отплати. Само никога
недейте го учи да бъде послушно,
недейте го пази от буря, излязла посред път - то
трябва да види как удря градушката,
да чуе как пада в полето гърмът.
Вий, възрастни, мили, добри, сладкодумни,
недейте го спира с пословици мъдри и умни!
... Дори да е пълен просторът със звуци,
със песни и дъх на цветя,
човекът се ражда със свити юмруци
и с вик проглушава света...
Да поразсъждаваме ли малко? Наистина земята ще постеле чиста трева, за да играят,
дърветата ще родят плодове за всички, небето ще изсипва топлина в босите им нозе... А
народът? Как ги посреща той? Така ли, както пише поетът? А народът, това сме ние... Кажете
ми къде се е чакало с радост извънбрачно дете? Вярно е, народът започва бавно да му дава
думи, но нали и „копеле” също е дума от нашия език и може би след „мама” те именно нея
научават... Кой ни направи толкова равнодушни, зли към съдбата на тия нещастни деца?
Равнодушни и безучастни, а понякога и престъпни? Защо едни деца са създавани за радост, за
полет, а други за унижения? Били ли сте в дом „Майка и дете”? Виждали ли сте как тичат по
посетителите тия дечица и в лицето на всеки посетител виждат татко, майка, батко... Аз бях с
дете, което е било в такъв дом и търсеше майка си, за да я убие. Защо ли? Защото го е родила
и изоставила... Намират се добри хора, които приютяват тия деца, напоследък се разбуди и
обществената съвест и за тях много се заговори. Но нашата вина винаги ще я има... Вината на
всички. На народа... Общата ни вина...
В мене са останали много момчета с женски имена и някой от тях може и да забравя, но
Гошко Сонин - никога. Защото беше уникат... Казвам беше, защото не знам по-нататъшната
му съдба...
И него го доведе милиционер. Такова дебело досие, каквото ми бе предадено, никога не
бях срещал и повече не получих. Срещу ми не стоеше дете, а чист живак. Очите му
моментално огледаха целия кабинет и съм сигурен, че само след секунди го познаваха изцяло.
Докато му говорех огледа и мене и вероятно сто пъти по-бързо ме прецени и оцени, отколкото
аз него... Беше изцяло в нови дрехи, обувки, на главата си имаше и нова шапка. Рядко идват
при нас така добре облечени момчета и затова направо го попитах:
- Баща ти какво работи?
- Полковник.
- Той ли ти купи всичко това?
- Че кой друг?...

Отговаряше без стеснение, но през цялото време шареше с поглед по кабинета и
повторно го спираше само там, където по-малко го бе задържал или му беше по-интересно.
Останал сам, отворих плика с документите. Исках да видя как тоя полковник е допуснал
сина му да стигне до нас и защо самият той не го доведе, а го изпраща с милиционер. Още
повече, че не бях забравил случаят с родителите на Владко... Никога не бях виждал накуп
толкова много протоколи за разпити, за изземване, както тия, в плика, който отворих. Нямаше
никакъв баща полковник, момчето бе извънбрачно. Че как така не разбрах всичко още от
името му - Сонин? От Соня... Стотици бяха извършените от него разнообразни кражби още
преди да навърши 14 години. И именно затова изпращаха протоколите при нас, защото против
малолетни дела не могат да се завеждат. Дори не вярвах в някои от описаните кражби толкова много остроумие се изискваше за тях, че ми беше невъзможно да приема, че
плановете за тях са се родили в тая малка Гошкова детска глава... Но навсякъде в протоколите
пишеше, че кражбите си върши сам, без никакво съучастничество. Не повярвах в това и
веднъж го попитах:
- Имаш ли много приятели в София?
- Всички са гащари... Защо ми са?...
Не беше нужно да питам от къде има тия дрехи, обувки, шапка, след като виждах пред
себе си купчината от протоколи за изземване... А колко ли не беше иззето...
Той дойде късно, но бързо усвои изпуснатия учебен материал. Изненада ме едно писмо,
пристигнало по-късо едновременно до мене и до него - беше от отговорен служител в
Главната прокуратура. Стана ясно, че Гошко е под негово лично покровителство и
наблюдения. След това във всяко писмо му изпращаше по десет лева, а веднъж дори
пристигна в училището да го види.
- Как е, поправя ли се?
- Нормално за късия престой. Откакто е пристигнал няма никакво нарушение.
Изпълнява режима, много добре се учи, слуша. Впрочем има само едно единствено
нарушение - понеже е много нервен, при едно скарване със свой другар хвърлили по него
една мастилница, но оня отместил глава и тя се разбила в стената. И стана едно голямо петно,
което после сам той заличи...
- Но това е голямо нарушение? - искрено се изненада той. Да хвърли мастилница и да я
разбие в стената!... Че къде са били възпитателите? Така се похабява социалистическата
собственост...
Стана ми смешно и веднага си помислих, че оня не е трябвало да мести главата си, за да
си остане мастилницата здрава и да не се цапа стената...
И си отиде той почти обиден от произшествието на момчето, което само преди три
месеца е имало стотици кражби, било е страшилище за някои и сега една разбита мастилница
се оказа толкова фатална...
Заради добрите оценки, които получаваше, решихме още през първата ваканция да го
пуснем за няколко дни. Парите от отговорния служител бяха свършили, други никой не му
изпращаше и наредих да му приготвят от училищната каса, но той ми заяви:
- Не се хабете, другарю директор, смятайте, че имам пари за път...
И наистина, когато тръгна, имаше достатъчно пари.
Замина и се върна навреме. Този път беше пременен пак със съвсем нови, но други
дрехи. От предишните нямаше и помен. Даже и потниците му бяха от жарсе, толкова

дефицитен и скъп продукт по онова време. Обувките и шапката също като костюма - нови. И
нов куфар - в него двойно долно бельо, нови чорапи, луксозен бележник и какво ли не още...
- Кой ги купи?
- Че как кой? Баща ми. Нали знаете, че е полковник...
Казах му да отиде и да остави багажа си в склада и веднага да ми се яви пак. Искаше ми
се да си поговоря с него откровено и честно, защото беше явно, че той наистина е продължил
кражбите си, защото нямаше никакъв баща полковник, а майка му изнемогва с издръжката на
още три извънбрачни деца.
Яви се с достойнство, което подобаваше на външността му, поиска разрешение да
остане, после да седне, седна с фино движение, което съм виждал само по филмите, погледна
ме в очите и зачака.
Започнах направо:
Гошко, защо ме лъжеш?
- За кое?
- Че имаш баща полковник...
- Там пише ли, че нямам? - и посочи бюрото, където държех документите на учениците.
- Пише...
- Щом пише, значи е вярно.
- Откъде тогава имаш всичко това?
- Кое?
- Което е по тебе, в куфара...
- Ама вие за него ли?... Аха... Ами откраднах ги.
- Тях ли?
- Не, пари... И с парите ги купих. Имаш ли пари всичко се намира...
- Къде ги открадна?
- Парите ли? Обрах една бакалия и една железария в Курило.
- И всичките ли ги похарчи?
- До шушка.
- Добре. Засега си свободен.
На следващия ден заминах в командировка за София и реших да се отбия в
управлението, което се занимава с кражбите в София и околностите й, за да знаят кой е
извършителят. Представих се, казах за какво съм пристигнал, ровиха в някакви папки, после
говориха по телефона и накрая началникът се обърна към мене:
- В Курило, през последния месец, не е извършвана никаква кражба... Значи, човекът, за
който сте дошли, ви е излъгал... Какво представлява той?
- Момче. Наш възпитаник. Той сам призна, без никакво насилие, че е извършил кражба...
Гошко Сонин се казва...
На лицето на събеседника ми веднага цъфна усмивка.
- Гошко ли? Че той при вас ли е? Браво... Излъгал ви е. Аз не съм срещал човек, който
повече да лъже от него. Но разбере ли, че има работа със сериозен човек, е искрен.
И ми разказа, че по отношение на кражбите той е феномен. Веднъж вървял с него по
София, разговаряли, и той току му рекъл:
- Леле, Гошко, как ми са необходими сега двеста лева.
И той казал: „Момент”, кръшнал някъде и след малко се върнал с двеста лева.

- Бях ги оставил на съхранение... - казал.
На раздяла подполковникът ме предупреди:
- Възможно е да не ги е откраднал. Сега. Сигурен съм обаче, че на много места в София
той има скрити пари. Все пак и с тия пари да е купувал, пак са крадени. Затова проверете, но
имайте това предвид.
Върнах се. И веднага с възпитателя му отидохме в склада с личните вещи и там наново
проверих куфара му. В него намерих една красива найлонова чантичка, в която имаше
няколко часовника. Съвсем нови. Взех ги и отидох в дирекцията. Изпратих да го извикат.
Влезе спокойно, спокойно поиска разрешение да остане и след това да седне. Второто не му
позволих и той остана прав до вратата.
- Ти защо ме излъга, че си обрал бакалия и железария в Курило?
- А вие откъде знаете, че съм ви излъгал?
- Вчера бях там. Никаква кражба не е извършвана в това село през последните месеци.
Помълча. После:
- Ами кажете, че ще ходите, та да ви кажа и да не се разкарвате...
- Значи ме излъга?
- Ами щом не е вярно, значи съм излъгал...
- Тогава откъде имаш тия пари?
Погледна ме косо, изпод вежди, преценяващо. И не отговори.
- Слушай, момче! - викнах. - Ти човек ли си или... - заекнах в яда си и тупнах по бюрото.
От очите ми изкачаха мълнии.
- Аз съм копеле... - рече. - Всички така ми викаха в София.
Млъкнах. Уби ме само с три думи. Но не можех да прекъсна.
- Кажи откъде открадна парите? Честно?
- Честно?
- Обрах една сладкарница на гара Кричим... И не ходете там да проверявате. Истина е.
- Аз ще сторя това по телефона.
- Може.
Дадох поръчка. Зачаках. През това време извадих найлоновата чантичка с часовниците и
я поставих на бюрото.
- А тези часовници?
- Купих ги с крадените пари като се отбих из Пловдив. Честно.
- А защо не бяха в куфара, когато дойде?
- Там бяха, ама вие не отворихте чантичката.
Вероятно е било така, защото тогава само надникнах в куфара му.
Телефонът иззвъня. Отсреща бе управлението на МВР на гара Кричим. Попитах имат ли
кражба в сладкарница на въпросната дата и от изненадата в гласа им разбрах, че подскочиха...
Има кражба... Съобщих им, че извършителят е при нас и веднага да тръгнат. В момента видях
киселата гримаса на лицето на Гошко... Оставих слушалката.
- Видяхте ли? Като ви казвам, честно, значи честно... Хайде ще вземем сега да се лъжем.
За някаква кражба...
Пристигнаха след час и половина. Чакахме ги - аз зад бюрото, а Тошко на креслото
срещу мене... Бяха двама. Заместник-началник и оперативен работник. Седнаха от двете му
страни, като че ли се страхуваха, че ей сега ще хукне през вратата и иди го гони...
Разговаряхме кротко, а и Гошко кротко обясняваше как е влязъл през прозореца след като е

счупил стъклото. Беше се привел напред и видях как оперативният работник извади една
малка ролетка и започна да мери отзад Гошковата глава, но така, че той да не види това му
действие. Но Гошко веднага го разбра и прекъсна разказа си.
- Вие заради решетката ли мерите? Желязото й е меко и пръчките се извиват навън за
влизане и се прибират лесно след излизане... Та така стана...
- Колко пари открадна? - попита заместник-началникът.
- Колкото бяха оставили.
Започнахме изчисленията на всичко купено. Оказа се, че не излизат много пари.
- Не стигат! - казаха му.
- Другите са в един джуздан в избата...
- Какво е това „джуздан”? - попитах заинтригуван.
- Портмоне, ама старовремско... Да идем да го вземем.
Излязохме. Изба, в обикновения смисъл на тази дума, нямахме. Просто под класните
стаи имаше празно място, в което можеше да се влезе само през някой от миниатюрните
отдушници, което можеше да бъде извършено само от някое миниатюрно човече... А Гошко
бе набит и никой не можеше да ме накара да повярвам, че е възможно той да се провре през
някой от тях. Но се провря. Първо вкара едната ръка, после главата, раменете и най-накрая
изчезна някъде вътре. Двамата милиционери веднага минаха откъм двете други страни с
отдушници, за да не би да излезе някъде от там и да липса, но Гошко скоро подаде едната
ръка, после главата и накрая целият се яви пред нас.
- Много е тъмно и се заблудих...
Предаде портмонето. Наистина беше старо, имаше приспособление и за завързване. В
него имаше цяла пачка пари.
- Ето това са. И каквото съм изял и купил... Повече няма.
Съставиха протокол, не взеха от Гошко купените дрехи и куфарът му, а само парите и
часовниците и си заминаха... И тогава той се поотпусна в приказки:
- Вижте сега каква работа, другарю директор. Аджамийска. Казано им е да не оставят
вечер пари в заведението, а те ги приготвили, чак във вестник ги завили... Ако такива като
мене знаят, че там няма пари, ще влязат ли? Никога!... Ама като знаят, че има и улави,
влизат... Такива ми ти работи. Ама добри хора... Благодарни... Не ме оставиха гол... Па и не
бива де, толкова пари и часовници им дадох...
След седмица Гошко заболя от заушка. Разпоредиха веднага да го изолираме за 21 дни.
Там, в неговата „бърлога”, както сам се изразяваше, му се носеше и яденето. После всичко
много старателно се изваряваше в кухнята... Но минаха тия двайсет и един дни и той
изведнъж се изду от другата страна... Ясно, болестта продължава. Още толкова дни... Една
нощ го навестих и заварих в леглото му училищната кучка Роска. Прегърнати двамата, завити
с одеалата, спят. Изгоних кучката през вратата, но след минути тя влезе през прозореца.
Изгонех ли я през прозореца, Гошко й отваряше вратата. И ги оставих да си спят заедно...
Мина и втората заушка на Гошко и той отново беше в строя.
След няколко месеца ни назначиха на вакантното място медицинско лице, фелдшерка.
Един ден тя дойде при мене разтревожена.
Имаме заушка. Трябва веднага да вземем мерки, иначе ще пламне цялото училище. А
това е болест, опасна за момчетата.
- Кой е болният?
- Гошко Сонин.

- Значи болестта още продължава. Той вече за трети път се разболява. Наистина трябва
да се вземат мерки.
Фелдшерката се изненада:
- Другарю директор, въпросът наистина е много сериозен.
- Че какво несериозно съм казал?
- Че за трети път едно и също момче боледува. Тая болест не повтаря. Само в
изключителни случаи - от другата страна...
Обясних й, че той наистина за трети път се е разболял и първите два пъти се бе издул и
от двете страни... Разбра се, че и тук има нещо нередно.
Извиках Гошко и освободих фелдшерката. Започнах направо:
- Казвай как се издуваш?
Той ме загледа с най-хитрия и най-изучаващ поглед, който някога се е отправял към
мене.
- Ей, нямате грешка!... Как познахте, че е шмекерия? .. Колко пъти досега и никой не
усети... Само вие...
- Без много приказки! Обясни!
Отокът не бе голям, беше и от двете страни. Той стана, запуши с пръсти ушите и носа си
и започна да се напъва. След малко и двете му страни се издуха двойно.
- Като Мистер Сенко съм, нали?
Така приключи илюзионният му номер...
...Бяхме сключили договор за шефство с дървообработващото предприятие в селото старо, полузахабено. Искаше ни се децата да се свържат с работниците, да подишат заводски,
работнически въздух, да бъдат близо до производството. Бях ги изпращал вече няколко пъти,
тръгнаха и днес.
До мене се приближи Неделчо на трета степен и хитро попита:
- Пак ще изхвърляме трици, нали?
Тогава разбрах, че там, досега наши ученици не са използвани за нищо друго, освен да
почистват боклуците на предприятието и да изхвърлят събралите се дървени стърготини.
Реших тоя път да отида с тях, на място да разбера характера на работата... Когато
влязохме в двора от една кучешка колиба изскочи огромно куче и оголи зъби срещу нас.
Добре, че бе вързано, иначе непременно някое от момчетата, пък и защо само от момчетата,
щеше да пострада... Тогава отпред изскочи Гошко. Като видя кучето той веднага се промени,
зарадва се, лицето му стана ласкаво, като че ли срещу му стоеше най-прекрасното и приятно
нещо на света, откъсна се от групата и се затича към кучето. То се спусна срещу му, започнах
да викам на момчето, но то не ме чуваше. И ето ги един срещу друг, един до друг - той и
кучето, което изведнъж бе станало кротко като агне. Започнаха да се борят като деца и след
секунди бяха вече в колибата. От там се чуваше ръмженето на Гошко и умилкването на
кучето...
Такова нещо никога не бях виждал. Сега видях... След малко той излезе, кучето по него
и когато синджирът го дръпна, започна недоволно да скимти... Дойде при мене и краткото му
обяснение бе:
- Те, кучетата се сдушват...
Именно тия кучешки истории доведоха и до историята с кучешката тения...

Изпратихме момчетата на рентгенов преглед в санаториума над „Парка”. Бе
задължителен тоя преглед всяка година. След час, още не пристигнали момчетата, главният
лекар ми позвъни:
- Лошо, братко, епидемия от кучешка тения... Да, да...! В училището ви... Дванайсет
души болни само от твоето училище. Ще видим дали няма да има и от селото...
Пристигнаха и възпитателите и ми докладваха за епидемията. Позвъних в здравната
служба и попитах, така, уж ме другото, как се лекува кучешката тения, а след това и
Фелдшерката ми каза, че почти на всички предстои операция... Наредих да строят болните,
дадох разпореждания да изваряват съдовете. Излязох при болните... Редицата започваше с
Гошко... И не можеше да бъде иначе, щом постоянно спи с Роска, щом се прегръща с кучета,
влиза във всякакви кучешки колиби... Гледах ги и си представях какви болки и страдания ги
очакват и наистина ги съжалявах. Направи ми впечатление, че ръстът на всички е почти
еднакъв - няма никой от най-малките, но и никой от най-големите.
На следващия ден главният лекар ми съобщи, че съмнението за епидемия се
потвърждава - днес минали през рентгена много бабички от селото и при половината от тях
установил кучешка тения... След час дойде в кабинета ми, за да отидем заедно в здравната
служба и след това в съвета, за да се съобщи и да започне повсеместното избиване на кучетата
в селото... Паника обхвана хората, почти вече не се чуваше в селото кучешки лай. Чуеше ли се
лай, веднага изчезваше и кучето...
Един ден, на заседание на командирския съвет се постави въпроса за предпазването от
кучешката тения. Тогава Сербезов, след като бе мълчал дълго, каза:
- Много здрави ми се виждат на мене тия болни... Има нещо гнило в Дания...
Беше вече пети ден от откриването на нашите болни, продължаваха да се откриват все
нови и нови от селото... И това изказване на Сербезов загложди мозъка ми.
- Ако има нещо нередно, ваше работа е да го откриете.
И само след час двама дойдоха при мене:
- Разковничето е у Гошко. На него най-не му пука, че е болен. Разпитайте го, може нещо
да стане...
Извиках го. И ето ни пак един срещу друг - аз зад бюрото, той в креслото...
Обясних му колко сериозно е положението с тая епидемия, че предстои операция на
всички заболели момчета, включително и на него... Това въобще не го трогна... Тогава го
загледах в упор и направо изтърсих:
- Но до операция няма да се стигне, нали?
Сега вече той на свой ред закова поглед в мене.
- Защото няма болни и всички сте здрави... - опитах с провокация.
И той изведнъж изтърси:
- Ей, лоша работа сте, от вас нищо не може да се скрие.
- Разкажи! - вътрешно ликувах.
- Шмекерия...
- И кой я направи?
- Виждате ли, този път аз...
Като че ли досега не бе извършил нищо лошо в училището.
И веднага разказа, че залепил парче пластелин на дъската, която се намира на гърба на
рентгена... Оказа се, че именно този пластелин се отразявал като петно на белите дробове на

момчетата... Едва сега ми стана ясно защо всички болни имаха почти еднакъв ръст и от
прегледаните селяни, само бабички бяха „заболели” от епидемията...
Обадих на главния лекар, той провери и само след половин час беше при мене:
- Мълчи, братко, да мълчим, че ако разберат по-нагоре какво е станало, ще ми изстине
мястото... Аз трябваше, всеки който застава пред рентгена, да го въртя насам и натам, тогава
петното също щеше да започна да се движи, а аз, като видях първото момче, просто го
съжалих, при второто вече се същисах, а след това исках вече само да видя колко са и дали
имаме епидемия... - помълча и след това виновно продължи: - Нали никому няма да
разказваш?
Обещах. И едва сега разказвам за този уникален случай.
Надявам се, че главният лекар няма да ми се сърди, ако е жив и прочете това...
Всички се зарадваха, само Гошко много се разстрои:
- Язък за кучетата... Голям зян стана...
А на командирския съвет казаха:
- Много се разгевези този хлапак... От ден на ден все повече се изкелефешва... Навсякъде
се увира, като конска муха под опашка...
Опитвах се да го защитя пред другарите му - труден живот е живяло момчето, затова ги
върши едни, такива... никакви...
- Той живял труден живот, а ние в царски палати... Калпав хлапак и, това е...
Имаше още няколко момчета с женски имена, като Гошко, но в паметта ми се е врязъл
Станко Павлинин. Той е в средата на снимката в паметта ми, до него Гошко, после Валентин
Веркин, Сидер Достин... И другите, чиито имена трудно сега ще си спомня.
Една вечер, след като момчетата се прибраха в спалните, излязох да подишам свежия
пролетен въздух. Прозорците на спалните помещения бяха отворени и от всяко от тях се
чуваше глъч. Седнах на една пейка точно под един прозорец и се заслушах. Гласовете на едни
познах, на други не. Пискливо гласче попита:
- Ти, кво, не вярваш ли? Вярно мотамо...
Отговори му Алекси:
- Баща ти е полковник, колкото аз съм тролей... Ама карай, ще те изслушаме...
Ясно, има и друг като Гошко - с баща полковник.
- Що да те лъжа, бе! Знаеш колко пъти съм му вземал пистолета и бам-бам по
катеричките на Витоша...
Ясно, софиянец е...
- Я стига бе, софийско копеле... Аз много пъти съм казвал и пак ще го кажа: на тия от
София, още щом се родят трябва да им се режат главите... Само една фукня в тях...
Чуруликането продължи:
- Аз ти казвам, па ти ако искаш вярвай!... Нека някой ден довтаса тук от София с
лампазите и шашката...
- И какъв полковник е той?
- Танков...
- И с шашката сече наляво и надясно танковете – трус, фрас и хвърчат нагоре и встрани
оръдия, картечници вериги... Баща ти е полковник... Ясно... Ами баба ти мъжка ли е, женска
ли е или хермафродит?
- Какво е това, ... последното?...
- Среден род между мъж и жена... ми ти бе? Айде сега почни и ти да ни лъжеш!...

И изведнъж чух гласа на малкия Кръстьо:
- Що да лъжа. Аз всичко си казвам както е. Веднага. Беше овчар, стана говедар и аз
веднага обадих да оправят в дневника. Питай директора, ако искаш... Много е як...
- Директора ли?
- Баща ми... Теле на една година го вдига с едната ръка.
- Колко кила е теле на една година? - чу се далечен глас.
- Към триста... - отговори Кръстьо.
Забоботи мощният тембър на Алекси:
- Хе-хе-хе, че той бие всички световни рекорди, бе! Е сега вече съвсем ма утрепа...
- Ми ела в село и виж!...
Тогава над всички се извиси гласът на Марко - нов ученик, от по-големите, но
пристигнал скоро:
- Аз съм си най-добре. Нямам мурук, нямам мурукиня. Чиста работа. Самичък съм си
баща, самичък съм си майка.
- Къде живееш? - попита с видим интерес в гласа си малкият Кръстьо.
- Където замръкнем, там осъмнем...
Излъга. Нямаше само баща. Извънбрачно дете.
- Ама как така без баща, бе? Че може ли така?
- Може! Аз съм заченат без баща. От чертичка съм заченат... В свидетелството,
кръщелното на мястото на бащата има чертичка... И майка нямам. И снимка даже не ми е
оставила... И по-добре. Като станах разбойник никой не ми църкаше...
Алекси, като водещ предаването тая вечер, не изтрая:
- Какъв разбойник си ти бе? Кокошкар...
Ти, тия работи, Лекси, не ги разбираш. Където ти си тръгнал, аз се връщам... Да си
разбойник е дълга, сложна наука, аратлик... Който много ходи, много знае...
- Ти сигурно помниш и кога от майка си си бозал? – не се предаваше и Алекси.
- Що, помня. Аз бозах докато тръгна в първи клас. Беше ме срам и карах мама да ми
църка на филия...
- Нали нямаш майка, бе! И снимка нямаш от нея? – пусна пак църкалото си Кръстьо.
Всички се изсмяха дружно и гласът на Марко повече не се чу.
- Давайте да караме подред. Ти имаш думата. Хайде почвай да се хвалиш с твоя баща!...
Следващият вероятно бе сварен неподготвен.
- Ама... да се хваля ли?
- Разбира се. Давай и ти като другите...
- Ами... ами... той много яко бие...
- Тебе бил ли те е?
- Охо-о-о... Пълно...
- И ти търпиш... Юнак... Не е юнак, който бие, юнак е който търпи.
- Ами нали е баща, как няма да търпя...
Трудно ми беше да разпозная гласовете на всички, но гласът на оня, пияният баща на
който изпратих на автогарата, за да го кача в автобуса, познах.
- Мойта баба едно време викаше - претеглил се комарът на своя си кантар и видял, че
тежи сто кила... Та и вие така - разправяте, разправяте, ама половината е лъжа. А при моя
баща няма лъжа, няма измама. Шампион... Една дамаджана вино пресушава и окото му не

мига... Вие го видяхте, старите де, кога беше на срещата - една торба кокали, но почне ли да
пие - спиране няма. Никой досега в село не го е надпил.
Стана ми болно. Бащата е бил партизанин, а момчето се хвали с пиянството му...
Станах и тръгнах към спалнята. Беше ми чоглаво, че слушам разговора им скришом и
реших да се включа в него.
- Проверката отдавна мина. Защо не лягате?
- Говорим си...
- Надлъгаваме се за бащите... - призна Алекси. – Иска ни се да ги изкараме такива,
каквито ни се иска да бъдат. Нали знаете - кой каквото няма, това търси...
- А за майките говорихте ли?
- За тях утре вечер... - Алекси продължи лидерството.
- И за тях ли ще се надлъгвате?
- Ами как! - потвърди Марко.
- А без да се лъже не може ли?
- Те, нашите бащи и майки са такива, че ако кажем истината, много горчи... - каза
философски Алекси.
- Истината винаги горчи, но ако я кажеш ти олеква... - казах. - Сега, като се лъжехте
един друг стана ли ви по-леко?
Никой не отговори.
- Хайде утре да продължим в голямата стая. Всички, пред всички, и за всички.
Чуха се одобрителни гласове.
- Ще говорим честно, откровено и от сърце. И за майките, и за бащите. И за вас...
- А и за вас може ли?
- И за нас...
Разделихме се, за да се срещнем на следващата вечер, на вечерно занимание, не, на съд
за бащите, за майките, за живота...
Открих аз:
- Момчета, снощи в една от спалните имаше интересен разговор. Ваши другари спореха
по един много важен въпрос - деца и родители... Впрочем то не беше спор. Всеки искаше да
покаже, че има онова, което не притежава - силни и добри бащи и любещи майки. На мене ми
стана болно, защото добре знам, че болшинството от вас са осиротели именно от тези, които
са ги създали. Признавам пред всички един свой грях - неволно чух част от тоя снощен
разговор. И още по-жестоко пред мене застана истината, че бащата и майката са нужни за
всяка възраст, че най-много са нужни обаче през детството... А най са нужни на вас... Колко
много са децата-сираци при живи родители в детските домове, в пансионите... Защо да крием
- и при нас... Вярно, държавата се грижи за тях, облича ги, обува ги, дава им образование, ние,
педагогическите работници, се стараем да заместим родната майка, родния баща... успяваме
ли? Как ще ги заменим, когато нощем си отиваме при своите деца?... Нищо не може да замени
майката и бащата. Нищо и никога не може да замени бащата и майката... И аз предложих на
вашите другари да продължим започнатия снощи разговор всички заедно - откровено и
честно...
И започна един дълъг разговор, който не се забравя. Една от жените ни пое ролята на
защитник на майките, но тя каза, че няма да защитава ония, които са забравили, че са майки, а
святото име на майка, защото именно тя е, която бди над леглото ни, когато боледуваме,

която дели залъка си, за да не гладуваме, без която улиците биха останали без хора, а животът
пуст... Ще защищава майките, защото вярва в голямото святото майчино сърце...
Веднага след нея стана Найден. Цял живот ще помня думите му:
- Другарко, къде е това свято майчино сърце, за да го видя? Над моето легло никой не е
бдял, никой не е делял залъка си с мене, за да не гладувам. Нали знаете името ми - Найден. То
говори ли ви нещо? Някоя, която е имала камък наместо сърце, ме е родила и след това
подхвърлила, намерили ме добри хора и ме предали в дом „Майка и дете” и понеже съм бил
без име, записали ме Найден... Знаете ли колко Найденовци има на тая земя? Па дори и в
България само... За да помним до последния си ден, че сме подхвърлени деца, намерени деца.
Аз никога не съм произнасял думата „мамо”... Знам я като съществително... - помълча и
продължи... - Врабчетата също раждат деца... И сега. По много... Но те никога не ги
подхвърлят, за да ги намерят други... Просто си ги отглеждат, научат ги да хвърчат и едва
тогава ги пускат на воля... Без да имат голямо и свято майчино сърце, а едно просто, врабешко
сърчице. А мене, без перушинка и без пух дори, някоя ме е изхвърлила на улицата... Като
смет...
И след него стана друг, чието име не ще спомена, за да не го прочете, да не си спомни за
онова, което е било и да изпита още скръб, па и срам...
- И моята не е по-различна. Разликата е, че направо ме е оставила в някой дом... Била е
по-благородна от твоята, Найдене... И когато поотрасна и изляза оттук, ще тръгна да я търся.
- Няма да я намериш - казах му.
- Ще я намеря, другарю директор, ей тук пред всички обещавам - ще я намеря. Светът
ще обърна, но ще я намеря.
- Има закон - да се пази в пълна тайна коя е оставила детето в дом... „Майка и дете” предупредих го.
- Нека има. Законът е за нея, а не за мене. Нали? Ще я намеря, и ви казвам как - ще
разбия стаите на всички тия домове. Стаите с архивите. И ще ровя. Докато открия някъде
досието си... И ще я намеря... И тогава ще й прережа гръкляна... Щото ме е родила... Щото я
мразя... Мразя я тъй, както добрите деца на моята възраст, умеят да обичат... Па нейният закон
нека ме съди... - и си седна.
Беше ми болно за емоциите, които събуди това наше събрание и ми беше страшно да
чувам закани по отношение на родната майка... Сигурен съм, че той не е тръгнал да разбива
вратите на стаите с архивите в тези домове, но въпреки всички не пиша името на момчето...
Разбрахте защо, нали?
Следващите изказвания бяха по-оптимистични. Стана Павлинин.
- Момчета, снощи ме хванахте в лъжа и сега ви се извинявам... - и той комично се
поклони на всички... - Аз, значи, казвал съм го и пак го казвам и навсякъде и винаги ще го
казвам - фалшив човек съм аз. Целият съм фалшив... Сега ви казвам голата истина - имам
майка, ама тя ми е втора, имах баща, ама той не ми е роден. Фалшива работа... И ги зарязах. И
те ме зарязаха. Ама хич не ми пука... Тук, кво - има ядене, има къде да спиш, кво повече?
Веднага скочи Найден.
- Ти си студен човек. Сърцето ти е космато...
Павлинин не му остана длъжен:
- Ти пък си много прогресивен, бе! Ще кажем да те запишат в ДОТ... Кво като нямаш
майка и баща? Може и да е по-добре така... Барем няма да имам на главата си старци като се
оженя... Завършвам, турям си дипломата в джоба и без мен. Чао... И хващам широкия свят...

- Наистина, ти не заслужаваш да имаш ни баща, ни майка - упрекна го и Васил.
- Ти кво искаш, бе? Като са ти баща и майка, какво, да те люлеят в люлка цял живот,
така ли? Да те мандрахерцат насам нататък в люлката докато умрат?... Ами тя и люлката може
да се скъса и да паднеш на земята...
Забоботи йерихонската тръба на Алекси:
- Е, се вече съвсем ма утрепа...
Тогава над всичко се открои Петър - нов ученик, много мълчалив, с добра култура и
волско търпение.
- Защо се карате бе, момчета? Вие нямате бащи, а аз имам двама. И защо ми са?
Първият, родният, не ме е люлял в люлка. Биеше ни всеки ден двамата с мама. Заради него
още от дете ми викаха бандит. От него го наследих... Но въпреки всичко го обичахме - баща
нали е... А той взе та ни напусна, за да викам след това на всеки рожден ден: „Мамо, ще дойде
ли татко?” А той никога не дойде и дори една картичка никога не изпрати... После дойде
вторият. Влезе вкъщи като в конюшня... Може ли да се търпи това? Мама можеше и търпеше.
Аз не можех и не изтърпях... И ей ме тук...
Говореха, говореха, говореха... Не се надлъгваха като снощи, изливаха мъката си и тя
заливаше всички ни...
Веднъж, след време, ми се отдаде път към едно пиринско село. Там имаше дом „Майка
идете”... Сега вече няма... И реших да взема със себе си и онова момче, чието име не
споменах, но за което ви разказах и което заяви, че ще пререже гръкляна на майка си щом я
намери. Тръгнахме... Свърших работата си и поехме към дома. Уж случайно. Той прочете
фирмата и много се изненада...
- Просто ще погледаме... - казах му. - Няма да разбиваме стаята с архивата.
На двора тичаха деца, играеха си на пясъка, бореха се до градинката. И като ни видяха,
почти вкупом се втурнаха към нас и закрещяха: „Татко... Татко... Батко...” И ни държеха за
ръцете, и ги галеха, и ги целуваха и ги допираха до бузките си... Бях купил бонбони, дадохме
им. Погалихме ги и те още повече се запритискаха към нас и зовяха:
- Татко, татко, вземи ме със себе си...!
- Нали ти си моят татко?
Моят възпитаник не издържа. Хвана ме и видях сълзи на очите му.
- Да вървим! Моля ви...
Тръгнахме. Децата тичаха след нас и ни гонеше тяхното „... татко... батко...”. Затворихме
вратата, те се налепиха по нея и ни махаха с ръчички, а гласчетата продължаваха „татко...
батко...”.
- Само тук няма да я търся... Навсякъде другаде... И тия деца... и те някога като мене ще
търсят.
- Може би ще бъдат като Павлинин?
- Поне половината ще бъдат като мене...
После във влака, след дълго мълчание, пак той започна:
- Има ли дружество за защита на животните?
- Има. разбира се...
- А дружество за защита на децата?
Наистина не знаех да има у нас такова дружество.
- Като че ли няма...
- Ясно... Скапана държава...

Не, той не беше толкова коравосърдечен. Имаше добро сърце, разбрах го една нощ,
когато спеше... Нали вече знаете - често минавах през спалните, когато момчетата спят... Та,
няколко дни след като се завърнахме от това незабравено никога от мене посещение, наново
минах през спалните и там спрях да погледам именно него. Спеше кротко, както спят всички
момчета на неговата възраст... По едно време прошава и застена... Накрая се чу само една
дума и тя беше „мамо”... Той сънуваше майка си... Добре, че поне в съня си я виждаше.
Зовеше, обичаше...

ПЪТИЩА... ПЪТИЩА... И КРЪСТОПЪТИЩА...
Когато човек се отърве от тревоги му става скучно. А когато се отърве от голяма
тревога, се отпуска, става ленив и започва да гледа на живота с розови очила. Така и аз след
като приключи случаят с Калуд... Животът около нас продължаваше, училището живееше,
момчетата, както преди учеха, работеха и играеха... Но и любеха... Именно любеха. защото
отдавна вече бяха притегателен център за селските моми, които виждаха в тях като че ли
принцове от приказките, на пук на всичко, което говореха за тях родителите, бабите и
дядовците им... Привличаха ги стегнатият им строй, красивите дрехи, изправената стойка и
стегнатата им походка и не на последно място ръкавиците - кафяви в делник и бели в празник.
но никога без ръкавици... А любовта, затова е любов, за да стигне и до женитба... Та и при
нас...
Един ден при мене се яви Димо, един от първите ни възпитаници, който скоро щеше да
ни напусне. Завършваше основното си образование и през есента щеше да отива в казармата.
Запристъпя от крак на крак и се свенеше.
Казвай! - подканих го, виждайки нерешителността му.
- Тя е малко деликатна... Работата де...
- Каквато и да е, слушам те...
- Обичам една мома от селото и искам да се оженя за нея...
Само това не очаквах, че ще ми дойде до главата - и сватба да правим... Засмях се, а той
се намръщи - усети угрозата за любовта си именно в усмивката ми.
- Коя е?
- Верка.
- Тя съгласна ли е?
- Разбира се.
- А родителите й?
- И те.
- Сигурен ли си?
- Снощи пак ми казаха. Аз бях у тях до вечерна проверка...
Виж ти, ние мислим, че момчетата ни са в училището, а те любов правят и на гости
ходят... Но колко му е да се прескочи оградата и да се свие в първата пряка поне за половин
час?... Любов е това...
- Биха ли дошли тук и да ми го заявят?
- Готово. Още утре...
На следващия ден пристигнаха. С ракия. И със здравец, завързан за шишето с червен
конец. Вместо ние да отидем и да искаме момата, те пристигнаха да искат момчето... Вече ни

се бе издигнал авторитета не само пред селските моми, но и пред техните родители... И
интеграцията започна... Съобщихме с обширно писмо на родителите на момчето и те писмено
дадоха съгласието си. Ред беше въпросът да се постави и пред командирския съвет и той
постанови: „Щом му се е приженило, да се жени... Да се предложи за сватбата да се заколе
едно прасе от училищния свинарник...” Точно и така беше записано в протокола на
заседанието.
На сватбата наистина заклахме прасе... Тук бяха и родителите на момчето, и родителите
на момичето, ние, учителите, бяхме някъде по средата, нали сме само сватове. Беше си
истинска, ама истинска сватба...
Изпратихме младоженците тържествено и с „ура”, с много пожелания за добро здраве и
много деца...
Тази сватба бе отдушник и за мене след като се разминах със съдебната угроза... Не съм
сигурен, че ако не бях така отпуснат, както казах по-горе, дори ленив и в такова добро
настроение, че щях да се съглася на такъв риск - да правим сватба в училището, но пък
именно това помогна на младите...
Не мина без търсене на отговорност. Най-напред ме извика кметът и уж между другото
подхвърли:
- Нещо на сватби сте го ударили...
- Има ли любов, има и сватби...
- В закона пише ли, че е разрешено в училищата да се правят сватби?
- Не пише, че е забранено.
Конфронтацията започна пак.
- Ще поставим тук-там въпроса да се потърси сметка.
- Други могат да я търсят, вие не.
С тия думи се разделихме. Продължи в Пловдив. Извикаха ме по спешност.
- Има оплакване от вашите хора за някаква сватба...
- Оженихме едно от момчетата.
- Добре сте направили, ама защо на държавна сметка. Заклали сте училищно прасе.
- Ядоха го момчетата, а за гостите внесохме профсъюзни пари в касата на училището.
- Значи всичко е в ред тогава?
- И аз така смятам.
- Само едно сте пропуснали и това е лошо - че не поканихте и нас. Щеше да ни бъде
интересно да видим такава сватба...
- На следващата няма да ви забравим...
Но друга сватба не после... Последва раздяла с едно от добрите ни момчета...
...Веднъж, влизайки в една спалня, усетих миризма от цигара. Вдигнах всички и поисках
да кажат кой е пушил. Казаха, че това е направил Младен, който дошъл при тях от съседната
спалня със запалена цигара, след това си излязъл, но миризмата останала. Проверих - истина
беше. На следващото заседание на командирския съвет поставих сериозно въпроса с
тютюнопушенето. Взе се решение да го разгледаме на общо събрание...
И ето ни на събранието. Тука са всички - и ученици, и педагогически работници.
Нарочно държах на него да присъстват задължително и учителите пушачи... Думата взеха
последователно няколко момчета, но никой не постави въпроса за пълната забрана на
тютюнопушенето. Просто вървяха по периферията - да не се пуши пред учителите, да не се
пуши по време на отпуск, да не се пуши в спалните и в класните стаи... И реших аз да го

поставя. И го поставих – всички в училището да прекратят пушенето. Натиснах пружината, но
усетих, че и тя започна да натиска отдолу. Стана Сербезов:
- Решението само за учениците ли ще важи или за всички. Защото половинчато решение
не може да има - аз няма да пуша, а някой от вас, с цигара в ръка, ще ми държи лекция за
вредата от никотина.
Обясних, че що се отнася до мене, незабавно ще се откажа, стига да се вземе такова
решение. Допълних също, че случаят с Калуд нямаше да го има, ако в училището не се
пушеше. А що се отнася до останалите педагогически работници, то те са тук и сами ще
преценят и ще решат. За тяхна чест и за мое удовлетворение, те започнаха да стават един след
друг и да заявяват, че няма да запалят повече цигара, стига да се вземе такова решение.
След Сербезов стана Кръстьо Стойков.
- Аз съм за такова решение - пълна забрана на пушенето. Но съм и за гаранции, че няма
да се пуши. Затова предлагам този, който пръв бъде хванат, че пуши, независимо дали е в
училището или извън него, незабавно да бъде изгонен. И то именно така, както се предлагаше
за Мими - пред строя и с ритник в задника...
Всички се умълчаха. Събранието се водеше от Васил. Той се обърна към мене и тихичко
попита какво да прави. Казах му, че има предложение и то трябва да се гласува... Можех ли
тогава да предвидя, че именно в тоя момент, от една моя прибързаност, се решаваше съдбата
на едно от най-добрите ни момчета? Не прецених... И сгреших...
- Който е съгласен с предложението на Кръстьо, да гласува.
Гласуваха три-четвърти от учениците, но бе обявено, че решението се отнася за всички,
защото е прието с болшинство... Пръв станах аз и оставих кутията с цигарите си на масата.
След мене всички педагогически работници пушачи. След тях и учениците... Изненадах се
колко голям куп цигари се събра на масата. Запалихме печката и ги изгорихме...
Две седмици никой не запали цигара... Момчетата споделяха колко им е трудно, как
храчели, как сънували по цяла нощ, че пушели, но удържаха... Докато един ден домъкнаха
Киро. Хванали го да пуши на „Бърдото”. Зад една шубрачка по време на градски отпуск. И
предишните дни усещали, че мирише, затова днес го проследили.
И на следващия ден се свика общо събрание.
Киро си призна без никакви увъртания, стоеше в кръга видимо неспокоен, но с
достойнство... И всички бяха категорични - да се изпълни решението. А самият аз се
притеснявах повече от момчето в кръга - та на него му оставаше още месец и щеше да
завърши, да си „тури дипломата в джоба и да хваща белия свят”... Поставиха въпроса на
гласуване и всички гласуваха за изпълнение на решението от предишното събрание, което,
както вече знаете, предвиждаше изгонване и то с ритник в задника... Станах с твърдото
решение да защитя Киро. И започнах - да, той е сгрешил, но то няма вече да се повтори от
негова страна, че трябва да имаме малко милост към него, защото е наш ученик и техен
другар. Веднага след това гласуването се повтори. Резултатът беше същия. Пак станах и пак
започнах. Тоя път биех на чувство - не бива заради една цигара да проваляме живота на едно
момче, техен другар, което ще си отиде без завършено образование и то един месец преди да
му дадем диплома... Поех дори обезателството аз да отговарям за него... Трето гласуване само петима бяха за моето предложение - да остане под мое попечителство...
Тогава пак стана Кръстьо. Големият. Той не само по ръст, и по ум бе... „големият”, но и
по авторитет. Каза:

- Другарю директор, разбирам желанието ви да искате да помогнете на Киро, но не мога
да се съглася, че именно вие не разбирате какво ще стане, ако той остане. Значи всички
наново да пропушат. И аз също... Киро е мой приятел, но пред всички ви ще му кажа - той е
знаел решението и да си е правил сметка... Аз съм за изпълнение на решението ни - всеки
пропушил да се гони. А ако вие искате той непременно да остане, моля, нека остане, но от
утре да ни бъде разрешено да пушим...
Той седна, за да стана аз и да заявя, че утвърждавам решението на общото събрание и
той да бъде изгонен, но без ритник. Това е унизително и не мога да го разреша...
И го изгонихме... Жал ми беше да го гледам как си отива с протритото куфарче, с
влажни очи, но с достойнство. И нито веднъж не се обърна назад... И след това не се обади...
Цели двайсет години... И веднъж се явил в дома ми, но в мое отсъствие... Бе обещал, че ще
дойде със семейството си. И не дойде... По обиколни пътища продължих да се интересувам за
него, защото лично писмо не посмях да му пиша - страхувах се, че болката още не е
преболяла. Разбрах, че е станал отпърво добър футболист, след това добър работник и баща.
На един от бившите ни възпитаници бе казал:
- След като ме изгонихте, реших - ще им докажа, че и аз мога...
И доказа... Благодаря ти, приятелю!...
...Следващото ни решение бе да отидем на екскурзия в Пловдив. За мене това беше
разтуха след случая с Киро...
Тръгнахме с влак. Дрехите им като че ли светеха и очите на останалите пътници бяха
отправени към тях. Бяха им ушили нова униформа, на петлиците две звездички с едно „МГ”,
което означаваше името на училището ни, а на токите на колените „ТВУ” - както вече бе
наредено да се нарича училището ни. Тръгнахме по улиците на Пловдив в стройна колона, с
песен и като че ли именно курсанти минаваха. Хората се спираха да ни гледат, а там, където
спирахме, веднага ни наобикаляха и питаха:
- От какво училище сте, момчета?
- Не виждате ли - от танково военно училище.
На друго място отговорът беше в съответствие с написаното на петлиците:
- Морска гимназия сме.
И всички цъкаха с език... Беше минало времето, когато и на нас ни беше интересно да
знаят, че сме специално училище, но сега вече и на нас, и на момчетата, ни се искаше да
бъдем по-нормални.
Вечерта спахме в едно помощно училище, където ни посрещнаха с радост. Бяхме към
един отдел в министерството и помежду ни съществуваха тесни приятелски връзки, отначало
само между педагогическите работници, а сега вече и между учениците. И когато
пристигнахме, момчетата попитаха своите нови познайници:
- От какво училище сте вие!
- Ние сме бавноразвиващи се... - отговориха им чистосърдечно те. - А вие какви сте?
- Ние сме светкавичноразвиващи се! - бе точният отговор.
...Имаше още едно момче, което носеше женско име - Руменкин, но си имаше и баща, и
майка. Но никога от никой не получи нито писмо, нито колет, нито стотинка. И ми беше
тежко да виждам как гледа с широко отворени очи и чака да чуе името си, когато раздавах
писмата и колетите на развод. Но никога не го чу... После поразпитах да не би случайно да е
получил колет, а аз да не знам, но отговорът отвсякъде бе отрицателен. И на заседание на
командирския съвет казаха:

- Ни колет, ни писмо е получил. Ние се опитваме да му дадем нещо от нашите колети,
когато получим де, но той направо страни и ние знаем защо - защото не може да ни върне.
Бе скромен и срамежлив, имаше една стеснителна усмивка. И дори малко саможив,
както изглеждаше отстрани.
Но един ден направи нещо, което бе осъдително, но за което не го наказах, защото
виждах, че макар и по тоя начин, той започва да се приобщава към колектива.
Веднъж, веднага след вечеря, пристигнах в училището и видях, че учениците ги няма.
Само Цветан - така се казваше тай седи на една пейка и като ме видя, стана, за да поздрави.
- Къде са учениците?
- Отидоха на кино... Само че...
Но аз го прекъснах:
- Нищо, нищо, нека вървят...
И влязох в дирекцията. След малко той почука, влезе, застана чинно, след това наведе
глава и зачупи пръсти.
- Аз ги заведох на кино...
- Хубаво си направил...
- Ама ги излъгах. И затова сега те са там, а аз съм тук...
Тогава се сетих, че денят беше четвъртък - почивен ден за киното. И ми разказа
откровено, че е решил да се пошегува. Обявил, че е получил колет и пари и е решил да води
всички на кино. Те се строили, той го повел под строй и с песен, оставил ги да чакат строени
пред киното, а той влязъл да вземе билети. Преминал през един от задните прозорци на
читалището и се прибрал в училището.
Стана ми смешно. Тръгнахме с него, та пред читалището.
Стоят на местата си и чакат. Накарах го той да им каже, че ги е излъгал, но вместо да
започнат да ръмжат по него, се засмяха и приеха случая като една от безкрайните игри в
училището...
Малко след това издадох една заповед да се отпуснат пари от съответния параграф,
разпоредих с част от тях да се купят разни лакомства, приготвихме един колет, сложихме в
него и пари и отидохме на пощата да го пуснем. Там се постарахме да има печати, но да не
личат от къде са и Цветан получи първия си колет... И последният...
То беше радост, то беше викане, то беше цвилене. Развика се и тичаше по двора:
Пичове-е-е, тичайте при мене, Цветан получи колет... - и имах чувството, че е футболист
от голям отбор, който е вкарал гол в противниковата врата и тича по игрището от радост.
И раздаде всичко, не зная въобще дали е оставил нещо за себе си... Намери и парите и
веднага заяви:
- Строй се за кино-о-о! Да видите, че и Цветан има родители...
Когато дойде да поиска разрешение от мене учениците бяха вече строени, но имаше и
такива, които стояха встрани и мислеха, че това е пак поредната му шега...
Той никога не разбра, че колетът е изпратен от нас... Много години след това имахме
разговор по този колет, за баща му и за майка му, но той ще бъде в следващата част на
повествованието...
...Сами се досещате, че на мястото на освободените пристигаха нови момчета... Един от
тях бе Милчо. И сега, когато видя момче с красиво като на жена лице, пред мене изпъква
именно Милчо и един случай, свързан с него, баща му и майка му... Случаят е наистина

обикновен, поне дотолкова, доколкото са обикновени децата, които се настаняват при нас,
случаите, за които ги настаняват, и причините, които са породили тия случаи...
Доведе го баща му. Влязоха в дирекцията и свенливо застанаха до вратата. Баща и син единият плещест, приведен, със свъсени вежди, стиснал вехтия си каскет в грубите
работнически ръце с дъх на бензин и солена морска вода; другият - мъничко крехко създание,
с лице като че ли свалено от картина, с очи като синчец...
Когато ги поканих да седнат, бащата, като че ли само от уважение към поканата ми,
подви крака и се подпря на единия ъгъл на креслото, като че ли се страхуваше, че ако седне
както трябва, ще изцапа новата му обвивка.
Милчо остана прав, впери синчецът в мене и зачака ние, възрастните, да се разберем и
да решим по-нататъшната му съдба.
Поех плика с документите, небрежно ги пъхнах в чекмеджето на бюрото, както правех
винаги, и поведох разговор с бащата. В началото отговаряше на въпросите ми неохотно,
гледаше килима в краката си и отговаряше, колкото да отбие едно неприятно задължение.
Имах чувството, че говори, а мисли за нещо свое, далечно, неразбираемо за мене, или пък се
срамува, че е допуснал детето му да стигне до нашето училище... Но постепенно лицето му се
проясни и той вдигна глава. Дори вече ме гледаше в очите... И тогава разбрах, че има сурови,
но приятни черти, че дори е симпатичен... По едно време се умълча, замисли се и после рече:
- Той не е виновен, че стигна до тук. Имайте това предвид винаги...
Не исках пред детето да говорим за вина и да се ровим в причините, които довеждат
малките до престъпление. Затова отклоних разговора с въпрос:
- Други деца имате ли?
- Не. Само той е.
- А майка?
- Няма.
- Починала?
- Не. Просто няма.
И наново наведе глава. Късно беше да съжалявам за неуместно поставени въпрос.
- Милчо, излез за малко навън! - с глух глас каза на детето.
Милчо излезе. Останахме двамата. Той стана, изгледа ме като че ли с упрек, сурово,
после погледна неопределено през прозореца и пак към мене, но суровостта вече бе изчезнала.
- Пред него никога не говорете за майка му! Моля ви! И не го разпитвайте! Ако нещо ви
интересува, потърсете в документите - вероятно там всичко е написано... Той за мене е
всичко... Помогнете ми да не го загубя... Обещавате ли?
Обещах без да се замисля, колко лесно е да обещаеш нещо и колко трудно е след това да
изпълниш поетото обещание.
Излезе. Вратата остана отворена и видях как той се наведе, целуна детето си и тихичко, с
гальовен, като че ли не негов глас, му каза:
- Със здраве, момчето ми! И мъжката... Хайде...
Помилва го по бузата и замина.
Никога с такова нетърпение не съм отварял и чел документи на ученик, както това
направих с документите на Милчо... В тях пишеше: „... Майката напуснала семейството,
когато Милчо бил на една година. Избягала с приятел на бащата. Заминала за София и
връзката помежду им прекъснала. На делата за развод изпращала само адвоката си... Милчо и
баща му останали във Варна, където живеят и сега. Бащата е шофьор. Той отгледа детето сам,

с много усилия и лишения. Заради него и не се ожени... До седемгодишна възраст детето
отрасна в кабината на колата му... Когато тръгна на училище, постепенно, година след година,
липсата на контрол го доведе до извършване на противообществени прояви...”
Милчо остана при нас... Дните пак се затичаха в дълга върволица един след друг и
оставаха в нас само с превратностите, които са постоянни спътници в ежедневието на
училища като нашето, но понякога и с радостни изживявания, които, за наше нещастие, бяха
много малко.
Един ден на вратата се почука и мургавото лица на Милчо надникна в дирекцията.
- Моля разрешете да остана!
В ръцете си държеше писмо, а в очите му цъфтеше най-радостната усмивка, която
някога съм виждал.
- От мама... - каза простичко и ми подаде писмото.
Сякаш с клещи стегнаха сърцето ми... Взех писмото и го прочетох... То беше една
изповед на майка, която е намерила загубеното си дете, след като дълго, много дълго го е
търсила, която искаше, копнееше, молеше да го види, да го погали, да го целуне... Накрая
искаше от Милчо да попита разрешава ли се свиждане, за да дойде да го види... Как беше
научила адреса му и досега не знам...
- Може ли да дойде, а? - попита с очакващи очи.
Разбира се, пиши й, нека дойде...
- Ура-а-а-а... - заскача той, изхвръкна навън, но след малко се върна - застана виновно до
вратата.
- Извинете!... Свободен ли съм?
Освободих го и ми беше смешно, че се върна да поиска разрешение да го освободя. след
като вече беше излязъл, а после ми стана тежко за бащата, комуто бях обещал да не говоря
никога пред детето за майката... А ето, че дори им разреших среща... Дали бях прав, дали не
вършех престъпление спрямо оня мъж, който седеше пред мене, стискаше от мъка каскета си
и искаше като мъж от мъж недостойната майка да не му отнеме най-скъпото - детето,
отгледано от него с много труд, лишения и любов... Бащата искаше да не говоря с детето за
майката, а тя сама го намери, писмо му бе написала, а и Милчо цял сияеше, че е намерил
загубената си майка, която му е липсвала, която му е била нужна. Но той е мълчал пред
бащата, за да не го наскърби, отплащал се е с мълчание за грижите, за стремежа му да замести
майката...
На вратата се почука и пак влезе Милчо.
- Ето писмото... Пуснете го да върви!... Ако обичате...
Когато след час вървях към пощата, усещах, че писмото като че ли пари в джоба ми...
Можех да не го пусна... Майката ще почака ден, два, месец и ще помисли, че детето не иска да
й пише, защото я мрази, че не иска да я види... А Милчо ще знае, че писмото отдавна е при
майка му, но тя не иска да дойде да го види, защото наистина е лоша, недостойна майка... Но
бях направил вече първата крачка. Сега ми предстоеше втората... И извадих писмото от джоба
си и го пуснах в пощенската кутия...
Майката дойде след седмица... Когато я видях, веднага разбрах две неща - че Милчо
поразително приличаше на нея и защо приятелят на първия й мъж се е решил на такава
постъпка... Тя беше красива жена в най-хубавите си години, с испански черти на лицето и с
очи, които те карат да навеждаш своите надолу... Седна на същото кресло, на ъгъла на което
преди два месеца седеше бащата на детето й. Но тя не седеше на тръни, а се разположи, като

че ли беше в собствения си дом и човекът срещу нея, тоест аз, беше неин отдавнашен познат...
Гледаше ме предизвикателно, сякаш искаше и при мене да изпита колко силно е
въздействието на красотата...
Милчо стоеше прав на своето място до вратата, като тогава, при довеждането му, и
гледаше ту мене, ту майка си и като че ли искаше да ми каже: „Вижте колко красива е мама!
Тя е мойта майка... Нали знаете...” ...А на нея искаше да каже: „С него се разбираме, той не е
лош човек. Не се страхувай, мамо...!” ...Той не знаеше, че тя никак не се страхува, дори никак
не се и срамува като показваше голите си бедра срещу ми...
Тя се информира за живота в училището, за здравето на Милчо, за неговото бъдеще, за
поведението и успеха му. Питаше като инспектор, който е пристигнал на проверка и бърза да
се прибере при семейството си, каквито напоследък наводняваха училището ни.
- При вас ще завърши основно образование, нали?
- Да!
- Добре. После ще дойде при мене в София. Там ще продължи. Ще го настаня в някакъв
хубав техникум...
Не се изискваше отговор и не отговорих. Тя пак попита:
- Полага ли им се отпуск по време на ваканция, като... като са... такива... Нали
разбирате?
- Разбирам... Отпуск се полага и на такива. Стига да са го заслужили... - наблегнах на
„такива”...
- А той заслужил ли е? - попита ме с глас на мяукащо коте...
- Засега да.
Вероятно не разбра нищо от поведението и тона ми, защото продължи:
- Ние се разбрахме с него. Всяка отпуска ще прекарва при мене.
- Щом той е съгласен... - казах и го погледнах.
- Разбира се, че съм съгласен... - почти извика той, като че ли се страхуваше, че ако не го
чуя, няма да разреша да отиде в София.
Оставих ги сами и излязох. Вечерта тя си замина. Бе донесла чанта с лакомства, пари за
път и харчлък, целуна го и си замина. И тя не се обърна да го погледне...
На следващия ден Милчо пак надникна в дирекцията. Бях разрешил на малките да идват
при мене, когато пожелаят.
- Ще има ли скоро отпуска?
- След месец...
- Кога ще мине тоя месец, па да се кача на влака и право в София... Ех, че хубаво ще
бъде-е-е-е!... Цялата ваканция ще прекарам там... Няма да оставя филм негледан... Мама ми
обеща... Нали е хубаво човек да си има майка, другарю директор?
- Хубаво е, разбира се... И баща е хубаво да си има...
Изведнъж помръкна.
- Че аз баща си имам...
- Той също ще чака...
- Нищо. Той е свикнал...
И излезе, но вече не със сияещо лице... Сиянието бе изтрито от спомена за бащата, който
доведох...
След седмица момчето пак почука и зае мястото си до вратата.
- Знаете ли, аз мисля, че ще е най-хубаво да я разделим наполовина.

- Кое? - попитах изненадан.
- Как кое? Отпуската... половината ще я прекарам при мама, а след това отивам при
татко... Вие какво ще кажете?...
- Ти не си малък. Знаеш кое как трябва...
...Не зная какво е ставало в душата на това дете, как се е борило със себе си, каква борба
са водили в душата му бащата и майката, но след още една седмица пак показа красивата си
главичка през полуоткрехнатата врата и влезе.
- В София сигурно не е лошо, но аз смятам, че ще бъде най-добре да отида за два-три
дни при мама и след това направо при татко...
- Както решиш, момчето ми...
Дойде денят на първата му отпуска. Момчетата тичаха възбудени по двора, стягаха
куфари, вземаха пари от възпитателите си и поемаха пътя за гарата... Мярна ми се и Милчо пременен, чистичък, със сияещо лице...
Вече на гарата го видях на опашката пред гишето. Застанах отстрани и зачаках да стигне
до гишето. И когато бе вече там, чух:
- Един за Варна...
Изчаках го да дойде при мене и уж между другото попитах:
- При кого отиваш?
- Как при кого? При татко, разбира се...
- Ами майка ти?
Не отговори, махна с ръка, като че ли да отпъди муха, стисна моята за сбогуване и се
качи във влака...
Усмихнах се... И защо ли ме лъхна на бензин и солена морска вода?...
И често оттогава си мисля - добре е, че има и такива случаи в нашето училище, та да
издържа повече години.
Ще ви разкажа и продължението на тая история...
Случаят описах като очерк в един от централните софийски вестници. Смених името на
момчето, името на селото, даже и името на училището. Но своето име написах...
И един ден в кабинета ми влезе измъчен човек, с посърнало лица и уплашени очи.
Запознахме се... Оказа се, че е вторият баща на Милчо, или по-право вторият съпруг на майка
му... Извади от чантата си нещо, увито във вестник и ми показа факсимиле от очерка, който
бях писал.
- Искам отгоре му да отбележите с ваш почерк и с вашия подпис, че се отнася за Милчо
и майка му.
- Защо?
- За да разберат в съда какво нещастие е тя за всички около нея...
- А защо в съда?
- Развеждаме се.
- И това ще ви помогне ли?
- Разбира се. Адвокатът ме изпрати...
Изпълних желанието му. Вероятно тя бе побягнала с друг...
Вече спокойно гледах работата си, често оставах да спя в училището, още повече, че
жена ми бе в болница в София за задържане след няколко спонтанни аборта. Щеше ми се и в
моя дом да зачурулика детско гласче, на нея също и тя се подложи на това мъчително лежане
с истинско желания. Затова, спокойно мога да ви го кажа, през тези месеци имах два дома -

собственият, където винаги щях да бъда сам, и училището - където щях да бъда постоянно със
своите възпитаници... Така имах време за повече срещи с тях, за решаване на повече въпроси,
много от които бях поизоставил през месеците, когато търсехме Калуд... Така намерих време
и желание да потърся връзка и с един от главните герои на „Педагогическа поема” Семьон
Калабалин.
Някой ми каза, че чул по радио Москва предаване за него. И аз веднага написах писмо с
молба да ми бъде изпратен адреса на Калабалин. И бързо получих отговор, че той е директор
на едно училище за трудновъзпитаеми деца в Московска област. Селото беше Клемьоново и
аз веднага написах нужното писмо. Исках да зарадвам момчетата, най-вече ония, по-старите,
които вече бяха чели „Педагогическа поема”. Отговорът пристигна след три седмици. Оказа
се, че много дълго пътуват писмата от тук до там и обратно, но стана ясно, че веднага след
получаването му Семьон е написал отговор. Може би никога децата в никое училище не са се
докосвали до нещо с такъв трепет, както се докосваха до това писмо нашите възпитаници.
Като че ли то пристигаше от един друг свят, от друга планета. Всеки искаше да го види, да го
докосне, да го подържи. Прочетохме го веднъж, дваж, пет пъти...
Само който не е имал връзка с тоя изключителен човек, не знае каква огромна, чиста и
любвеобилна душа имаше той. От писмото му стана ясно, че си кореспондира с хиляди хора,
но нито едно писмо, изпратено до него досега, не е останало без отговор. Той пишеше на
момчетата ни, че в тяхно лице вижда себе си преди трийсет и толкова години, че ще бъде
щастлив да си кореспондира с нас, с мене, с педагогическите ни работници... Писмото беше
написано със забързан, почти задъхан текст, нестроен, но верен, както когато искаш много да
кажеш, а липсата на време и място те ограничава. И аз го държах в ръцете си като нещо живо,
скъпо и всяка дума в него допълваше невярната картина, която вече си бях създал за този
изключителен човек. Още от това писмо разбрах, че времето му е крайно оскъдно, че като
директор на този дом за трудновъзпитаеми, като общественик, като баща, задълженията му са
много и най-разнообразни и като придатък идва кореспонденцията му с хиляди хора.
Почувствах вина пред него и пред себе си, че му прибавям още едно задължение, още повече,
че пишеше: „Нито едно писмо, отправено до мене, не е останало без отговор...”
После писмата се заредиха едно след друго - дълги и безкрайно интересни и което беше
изключително важно - много полезни в работата ми като директор, в работата на училището
ни... Представях си го винаги над купища листове да пише, да пише, да пише... за да потвърди
думите си, че на уважението да му пишат, винаги отговаря с уважение да изпрати отговор. И
то веднага...
Именно сега искам да спомена, че от никоя педагогическа книга не научих толкова
много и полезни неща за работата ни, колкото от неговите писма, пълни със случки, съвети,
грешки, които после сочат правия път, превратности, заблуди, радости. Цяла книга с
педагогически истини би излязла, ако се отпечатат. А при хиляди кореспонденти като мен
вероятно и книгите ще бъдат много. Може би затова той написа само една малка книжка и я
озаглави „Скитническо детство”, но във всеки от хората, с които си пишеше, до последния си
ден, остави като наследство по една ненаписана книга...
След това започна и кореспонденцията ни с неговата съпруга Галина КалабалинаЧерниговката. Нейните писма бяха по-кратки, с трудно четлив почерк, но затова пък са много
и продължават и досега...
И срещите ми с нея бяха много. При пътуванията ми до Москва не ми разрешаваха да
посещавам Клемьоново, това бе забранен за посещения от чужденци район, но достатъчно

беше само да й обадя къде съм и тя веднага пристигаше. Помня, веднъж казах в университета,
че се познавам с нея и ако пожелаят можем да направим среща. Преподавателките ни бяха
категорични - тя ще откаже... Когато й казах, че я моля за това, изпърво леко помръкна, но
след секунди веднага се съгласи... И стана една от най-хубавите срещи, провеждани въобще в
Института за чуждестранни студенти... Ректорът сърдечно ми благодари, а години след това
тя ми разказа за причините за постоянните й откази...
А първата ми среща с двамата се състоя три години преди това. Вече на българска земя.
В София. Бяха пристигнали по покана на министерството и на една тяхна кореспондентка,
учителка от Плевен, една от хилядите... За пръв път ги видях в най-голямата аудитория на
Софийския университет. Бе организирана среща с учители, студенти, научни работници,
инспектори в детските педагогически стаи, служители от министерствата на просветата, на
вътрешните работи, писатели, прокурори, криминалисти с тях двамата... Малцина бяха
седналите, три пъти повече бяха стоящите, още повече бяха ония, които останаха в
коридорите и слушаха, именно слушаха по радиоточките...
Стоях в един ъгъл и ги чаках с широко отворени очи. Влязоха. Ако бяхте странични
наблюдатели щяхте да забележите, че всички гледаха като мене с широко отворени очи,
защото също искаха да сравнят създадените от самите тях образи с истинските... Той беше
нисък, с тъмна кожа и черкезки черти на лицето, с гъста, побеляла, но била някога черна коса,
припрян, забързан и в движения, и в жестове, накуцваше с единия си крак, в резултат на
раздробената на две места бедрена кост през време на партизанския му живот през войната, с
живо стрелкащи се навсякъде очи... А тя беше „... същество до крайна степен чернооко и
черновеждо...” както я бе описал Антон Семьонович, слаба почти суха, с отворени учудени
очи, които като че ли постоянно нещо питат и нещо търсят и винаги са неудовлетворени. И
тук пролича, че с всяка постъпка, с всеки жест, с всяка дума тя се стараеше да подсили
неговото, именно неговото обаяние, макар то да не липсваше и у нея. Целта й беше да бъде
винаги в негова услуга, да отклони вниманието от себе си и да го насочи към него... След
срещата, вече в хотелската стая, само те и аз, разговаряхме, гледахме се очи в очи, изучавахме
се, смеехме се, тя продължаваше да пита и да търси с очи, а той рязко ставаше от стола и се
разхождаше накуцвайки из стаята, чумреше вежди или се смееше гръмогласно и заразително,
присвиваше очи, за да светне после лицето му в очарователна усмивка... Часовете след
полунощ се нижеха, чувствах, че очите ми се затварят, но те бяха бодри като че ли току-що са
станали от здрав и продължителен сън и ми разказваха, разказваха... Не те, аз предложих
да
поспим поне два-три часа, когато на изток, някъде откъм Вакарел, се раждаше денят...
Следващата ми среща с него бе на гробището в Угоревск. Малко след смъртта му през
1971 година... С каква радост тръгнах за Москва, с какво нетърпение очаквах срещата ни там
и след това в неговото училище... Но вместо той, пристигна късо писъмце от Галина: „Няма го
вече Семьон Афанасиевич, приятелю... Отиде си така бързо, както и живя. Скръбта ми е
страшна, никому не я пожелавам... Да дойда ли аз вместо него след два дни?...” Пристигна... С
угаснали очи. Без него... вече бе останал само в спомените ми, в писмата си, в съвети, които
получих от него като завет. Бе останал в целия ми живот, в сърцето и душата ми. Завинаги.
Той, Семьон Афанасиевич Калабалин, Карабанов от „Педагогическа поема”. Найудивителното и най-съвършеното произведение на Антон Семьонович Макаренко, както
някъде се бе изразил един писател. Той, Семьон, бившият крадец и бандит, който после
продължи делото на своя учител и цели 45 години бе директор на дом за трудновъзпитаеми
деца и умря като такъв, който премина през хилядите превратности, като че ли създадени

само за такива като него... Той, Семьон, чийто син Костик, само на четири години „... бе
заклан посред бял ден от един от възпитаниците на Семьон, човек психопат, който до този
момент бе извършил не едно подобно дело...”, както е написано в „Педагогическа поема...”
Срещите с нея продължиха и в Москва, и в Московска област. Идваше при мене в
общежитието, в хотела или в университета и ме учудваше с подвижността си, въпреки
напредналата си възраст... Като че ли бе приела й неговата жизненост - правеше чай,
подреждаше масата, не ми даваше дори да подстана и като че ли в мое лице виждаше него и
се стараеше и на мене да угажда така, както на него... И говореше, говореше - за него, за своя
учител Макаренко, за децата, за случаи от колонията и от комуната, от дългогодишната й
практика като учител, възпитател и директор, и все в такъв дом и все с него, за дванайсетте си
деца - шест рождени и толкова осиновени. И когато не бяхме заедно - тя в Клемьоново, аз в
България, продължи да ми пише с малко неразбираемия си почерк, а и сега продължавам да
получавам писмата й. И ми изпрати и описани случки от живота в колонията и комуната, от
дългогодишните им срещи с Антон Семьонович като техен учител и след това колега...
Преписах ги, а писмата съхраних, и всичко се опитвах да прилагам в практиката си като
директор и възпитател. При едни постигах резултат, при други направо се провалях, защото
тук влизаше в сила правилото за употребата на еднакви прийоми при различни условия... Те,
двамата, ми осигуриха много нови срещи с останалите живи възпитаници като Задоров,
Голос, Клейтман, Филка и още десетки... Когато Семьон си отиде, тя стана директор на
училището в Клемьоново. И цели 55 години остана на педагогическия си пост...
Помните ли, в една предишна глава споменах за съветите на Семьон и за различните
условия. Сега ще дам примери.
В едно от писмата си ми описва един случай с Приходко. Явили се при Антон
Семьонович момичета-колонистки и му казали, че Приходко псувал пред тях най-вулгарно. А
имало преди това решение на командирския съвет и на общото събрание, че това се забранява
И продължава: „Антон почервеня от гняв, нареди веднага да го извикат. Приходко се яви и
призна. Антон го взе със себе си и го поведе към гората. След десетина минути се върна сам,
намръщен като градоносен облак... какво ли не си помислихме в този момент? Та той винаги
носеше със себе си пистолет... Влезе в кабинета си и не излезе от там цели три часа... Беше ни
забранил да ходим в гората... И ето точно след три часа из нея излезе Приходко... С наведена
глава мина през двора и право в кабинета на Антон... после разбрахме какво се е случило...
Антон го завел в гората и му казал:
- Защо псуваш пред момичетата?
- Ами нещо изведнъж ми се припсува.
- Добре. Оставаш тук. И започваш в продължение на три часа да псуваш... С найвулгарни псувни И колкото се може по-високо... Точно след три часа те чакам в кабинета Аз
вероятно ще бъда някъде наблизо и ще чуя дали изпълняваш заповедта ми.
И когато след три часа се явил при него, разговорът продължил:
- Псува ли?
- Псувах...
- Точно три часа?
- И малко отгоре...
- Високо ли?
- Цялата гора ечеше...
- Ще ти стигне ли за десет години?

- За цял живот ще ми стигне...
И Приходко бил освободен...
След време при нас се повтори почти същият случай. Веднъж чух, че в една от спалните
се псува най-вулгарно. Проехтя нечувана досега от мене псувня, която не само запълни
спалнята и коридора, но изскочи и на двора. Влязох и заварих там няколко души. Псувачът бе
един от големите, но почти нов ученик. Никой от присъстващите не му направи бележка, но
когато влязох на всички им стана видимо интересно как ще реагирам.
- Ела с мене!
- За какво? - направо се изненада.
- Ще попсуваш малко в кабинета ми.
Веднага тръгна. Вероятно му стана интересно. Влязохме. Видях другите, които веднага
се настаниха под прозореца да слушат.
- Защо псуваше?
- Е па знам ли? Всички псуват...
- Но ти си шампион, нали?
- Ласкаете ме...
- Сега отиваме горе, на „Бърдото”. Аз ще се върна, а ти оставаш там. И ще псуваш в
продължение на три часа. Високо с пълен глас... И все такива псувни, като оная, в спалнята.
- Ей, ама аз викна ли оттам, цялото село ще ме чуе. Защо да ходим чак там и тука може.
Само заключете да не влезе някоя другарка... И двамата ще се изложим...
Ужасих се. Той беше готов да псува пред мене в продължение на три часа и можеше да
се засрами само, ако влезеше някоя от учителките...
И втори случай, когато едно повторение при различни условия до различни резултати
довежда.
Написа ми Семьон, че веднъж на Антон Семьонович докладвали за влизането на
възпитаник в столовата не през вратата, а през прозореца. И той веднага издал заповед: „Тъй
като еди кой си възпитаник е забравил, че в столовата има врата, а е влязъл през прозореца,
нареждам - от днес нататък той да влиза в столовата само през прозореца!...” И виновният два
дни не влязъл в столовата, два дни гладувал. На третия заповедта била отменена... На мене не
ми докладваха, а сам видях, как Тони влезе в столовата през прозореца. И докато се хранеха,
отидох в кабинета си и написах същата заповед, върнах се и докато сърбаха компота си им я
прочетох... Той не се изненада, даже се усмихна... И започна спокойно сутрин, обед, вечер да
прескача перваза на прозореца, а в това време всички с интерес го наблюдаваха. Яви се нов
проблем - как да се откажа най-безболезнено от издадената заповед... Извиках го:
- Слушай, момче, кога ще престанеш?
- Сбъркал ли съм нещо?
- Става дума за влизането ти в столовата...
- Ами нали има заповед? Изпълнявам я...
- Ами ако ти заповядвам да влизаш през комина?
- Тесен е. Няма да мога...
- Не се прави на интересен. Ако си истински мъж още тази вечер, по време на хранене,
ще помолиш да ти отменя заповедта...
- Готово... Стига да я отмените...
Изпълни обещанието, аз също...

След години и трети подобен случай имаше. И тогава имаше заповед, но момчето не
започна да прави като първия, обиден, направо избяга. И повече никога не се върна и никой
не го доведе. Просто го загубихме...
Но друг случай имаше ефект. Пак ми бе описан от Семьон, ползвах го и резултатът беше
еднакъв...
Вече бяхме на новото място, на „Парка”. Една сутрин дежурният командир докладва, че
Веселин предната вечер слязъл в селото без разрешение, закъснял с един час за вечеря и се
опитал да прикрие отсъствието си... Седнах и му написах писмо: „Другарю Павлов, довечера,
точно в 12 часа се явете в кабинета ми!...” ...Предадоха му го. Точно в 12 на обяд се яви. Казах
му, че в писмото пише - в 12 вечерта...” ... Целият следобед, по време на антрактите между
заниманията, стоеше в коридора пред кабинета ми. След вечерните занимания запалих
мотопеда си, за да поема за селото. И той веднага изскочи из тъмното.
- Разрешете да остана.
- Какво има?
- Нали ме викате?
- Викам те в полунощ.
- Ама нали си заминавате?
- Пак ще дойда.
- Заради мене?
- Вероятно не заради мене.
И поех надолу... Знаех, че до полунощ той няма да спи, ще чака, ще обикаля между
боровете и ще гадае какво точно го очаква. Вероятно ще му щуква и мисълта за бягство, може
и да избяга, но бях длъжен да изпълня всичко до край. Защото има и друго - той добре знае, че
заради него ще се върна, че до полунощ заради него няма да спя.
Пристигнах точно в определения час. Тъмнина. Високите борове по двора навяват страх.
И тишина...
На вратата тихичко се почука.
- Разрешете да остана!
Тогава си помислих и друго - дали е очаквал, че може и физическо наказание да го
очаква, особено, когато наоколо няма никакъв свидетел? Може би... Но все пак ме дочака.
Не му отговорих... Мълчах... Минута... после още една... Самият аз чувствах колко
тягостни са тия две минути. И накрая обърнах лице към него.
- Сега разбра ли?
- Разбрах.
- Какво разбра?
- Че без разрешение никога не бива да напускам района...
- Свободен си тогава...
- Слушам!
Излезе. Веднага по него и аз. Той тръгна към спалните, аз към селото. Исках непременно
да разбере, че съм пристигнал заради него...
...Като стана дума за преместването ни на новото място, нека ви обясня как го
завоювахме... Думата е точна, защото трябваше да се отнеме от министерството на отбраната.
Началото започна от второто посещение на министъра. След разговора с него все почесто започнахме да правим излети до „Парка” и непременно спирахме за час във
военнопочивната станция...

На едно от заседанията на командирския съвет Сербезов предложи няколко души,
заедно с мене, да отидем и да огледаме всичко „от игла до конец”... Предстоеше
освобождаването и на неговия випуск, а в него бяха най-активните ни възпитаници и
помощници, и някои от тях имали намерение непременно да се отбият из София и там „да
действат по въпроса...”. Отидохме и видях, че всички гледаха вече с очите на стопани...
Когато ги освободихме трима наистина заминали за София. И решили да се явят не при
кой да е, а при първия секретар на ЦК на БКП. При първото явяване ги посрещнали с
недоверие, направо им казали, че това не е тяхна работа, но те останали в чакалнята до
вечерта. На следващия ден пак се явили и казали, че докато не ги приеме някой ръководител
няма да мръднат. Предложили им да напишат искането си, но пак отказали. На третия ден
предупредили, че докато не бъдат приети, ще идват всеки ден. И тогава направили компромис
- приел ги един от секретарите на Централния комитет... И това посещение наистина
направило впечатление. Така се постави началото на една голяма и неравна борба, която бе
спечелена от нас...
Но преди това имахме раздяла - радостна и тъжна. Изпратихме нов випуск. Изведнъж ни
напуснаха най-дейните, едни от героите на досегашното ни повествование - Сербезов, Васил,
Алекси, Големият Кръстьо, Цането, и още, и още... Имахме чувството, че осиротяваме, но се
успокоявахме с това, че в създадения от тях командирски съвет всеки бе създал и оставил
свой заместник.
Сербезов и Алекси не пожелаха да си отидат завинаги в Пловдив. Когато се завърнаха от
посещението в София, наново бяха при нас, не за да ни опишат одисеята си и да ни съобщят
за обещанието, а да помолят да останат на работа някъде наблизо до училището, защото
засега няма къде другаде да отидат... Тогава около нас имаше много работни места - строеше
се Баташкия водносилов път и двамата попълниха веднага една миньорска смяна...
Пътища... човешки... И кръстопътища... Преплитаха се, заплитаха се, разплитаха се... И
по тях - нашите момчета... Те продължават да се преплитат, заплитат и разплитат още много
години, но за тях ще разберете от втората част на тази книга „Самораслеци”... Вече оставете
тази и чакайте другата...

