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РЯДКА Е ЧЕСТТА, ЗАТОВА Е СКЪПА 

 
Полека-лека се сродявахме със селото. Взаимното недоверие се топеше, думите „бандити" 

и „хулигани” се чуваха все по-рядко от устите на селяни и ги замениха „макаренковците” и 
„момчетата от пансиона”, а момчетата ни пък не наричаха селото ни вече „диарбекир”, а 
нашето село... Бюфетът без продавач правеше силно впечатление не само на посещаващите ни 
проверяващи и гости, но и на селяни, които идваха вече не да се оплакват от наши „посещения” 
у тях или в селски магазини, а просто да надникнат, да погледат, да се уверят вярно ли е онова, 
което се говори... И бяхме радостни, че си отиваха доволни. А проверяващите и гостите от 
други сродни училища искаха непременно да се запознаят с работата на командирския съвет и 
общото събрание. Но да им разказваш е едно, а да го покажеш - съвсем друго. Не можехме при 
всяко посещение да насрочваме заседание или събрание, но дори и да присъстваха на вече 
насрочено заседание, момчетата или не искаха да се изказват, или се изказваха неестествено, 
книжно, като за пред гости... Тогава винаги си спомнях за филма с Мими, но нямах право да 
кажа „прекратявам”, защото вече бях казал „съгласен съм...”. 

На едно заседание, на което присъства и инспектор от Областния съвет, който проявяваше 
видим интерес към работата ни и сам се включи в обсъжданите въпроси, Веселин поиска 
думата. 

- Вчера, като бяхме в отпуск, минахме с Недялко покрай „Бърдото”. На улицата стоварени 
цепеници. Дъбови. Сурови, колко тежат, те си знаят. И една слаба женица с едно още по-слабо 
момиченце, щерка вероятно, извиваха врат по стръмното нагоре, защото къщата е на високото. 
Носят... 

- Ти коя повече хареса - майката или щерката? - попита Наско. 
- Пo ми харесва да ти разчекна гадната зурла, та да стои постоянно отворена и всички да й 

се възхищават...  - беше отговорът, който получи... 
-  Ама аз... от естетическа гледна точка... - прозвуча оправданието. 
- И аз имам предвид същата точка... Та, продължавам. Попитахме едно селско момче, 

защо никой не им помага и то ни отговори, че бащата починал преди две години, а в къщата 
има още едно шестгодишно момиченце и една баба на легло. Казвам ви, ако не бяхме с 
официалните дрехи, веднага щяхме да се включим на помощ... Затова предлагам - има ли 
такива хора, да ги вземем под наше покровителство... 

- То хубаво, ама през кое време ще го вършите. Ще ви се наруши режимът... 
- Време винаги ще се намери... - убеждаваше го Веселин. 
- Ще помагаме само когато стопаните са вкъщи. Да не крадем, та да се крием?... - обади се 

нечий глас. 
- Правилно. Иначе не ви виждам - вие там, тях ги няма... Но дори и там да са, все пак, 

помислете... Може да помислят, че разузнавате... за... за бъдещо посещение... Струва ми се, че 
зорлем се навирате между шамарите... - считаше, че ни предупреждава за бъдещи неприятности 
нашият гост... 

Когато вече излизахме, Веселин се приближи към мене: 
- Повече не са ни нужни такива паяци... 
Решението беше - можем ли, винаги ще помагаме на нуждаещи се селяни. 



И най-напред пренесоха споменатите вече дърва. Веселин дойде да се похвали: 
- Сто пъти е по-добре, отколкото по два пъти на ден да метем улиците и площада. Ние 

метем, а жените от „комуналното" се подпират на метлите и ни се усмихват грациозно с 
мургавите си джуки...   Черпиха ни с шоколадови бонбони... 

- Кой, тия дето се подпират на метлите ли? 
- Не, щерката на майката... 
Чули, че вече пренасяме дърва, започнаха да пристигат кандидати за носачи. 
- Помагаме само на нуждаещи се...   - беше нашият отговор. 
Наложи се да създадем комисия, която да проверява нуждата от помощ... Така си 

създадохме много нови приятели, но и нови врагове... 
Една нощ изгоря плевня с крава и овце в обора. Още на сутринта изпратихме двама за 

проверка. Докладваха - плевнята на двама старци, при тях има едно внуче, младите са на работа 
извън селото, синът е някакъв началник. 

- Щом е началник няма да помагаме... - беше почти общото предложение. 
- Ние няма да помагаме на началника, а на дядото и бабата... - сряза ги единият от 

съгледвачите. 
- Трябваше да ги видите как плачат над изгорелите животни и щяхте да забравите 

началника... - довърши колегата му. 
И следобяд по изгорелите греди на липсващата вече плевня се накатериха много наши 

момчета, други отдолу поемаха черните отломъци и ги складираха настрани, после камъните от 
зидовете и след няколко часа на мястото имаше вече само угаснали въглени и още топла пепел. 
Вечерта двамата старци дойдоха в училището, благодариха и попитаха може ли да донесат една 
баница за момчетата. Отказахме. Казахме им, че ни е достатъчна само тяхната благодарност. 
Дядото, с някаква особена бащинска благосклонност, допълни: 

- Тогава ще кажа на моя син, той е началник, когато се наложи да ви помогне с нещо... 
- Ние не помагаме, за да ни помагат... - каза едно от наобиколилите ни момчета и тутакси 

групата около нас изчезна... 
Прави чест на всички работещи тогава в училището ни, че никой не поиска помощ за себе 

си - явно не се чувстваха нуждаещи се... Започнаха да идват и други просители – да им свършат 
работа срещу заплащане. Момчетата ги убеждаваха – помагат само на болни, старци, вдовици, 
немощни хора, на които няма кой друг да помогне... А щом имат пари, значи могат да платят на 
други, които да им пренесат дървата, да им изкопаят основите на къща, да смъкнат някой зид... 

И усетихме, че нови мисли и ново отношение започнаха да се прокрадват тук и там: 
- Калпави са, вярно, но у всеки от тях има и трохичка чест... 
За момента ни стигаше дори и тая трохичка. Знаехме, че занапред ще се увеличава. 
На едно заседание ред бе на Недялко да предложи: 
- Тръгнали сме да метем улиците на селото. Ние ги изметем, те пак ги наблокучат... Дайте 

да се заемем с нещо сериозно, нещо, което ще остане и след като си заминем... Например що не 
се заемем с „Бърдото” - тази пролет да подготвим почвата, следващата пролет да го залесим. 
Стига е стояло само с тая козя брадичка на темето... 

И последва решение - да залесим „Бърдото”... 
Когато съобщих за това в горското стопанство, ме погледнаха подигравателно - не зная 

ли, че от петдесет години все го залесяват и все си е голо, защото отдолу, под петнайсетте 
сантиметра почва, е камък?... Но, макар и скептично, приеха... 



Дадоха копачки и започнахме. Всяка свободна минута прекарвахме на „Бърдото”. Но се 
разбра, че само така няма да стане, наистина отдолу е камък, а трябва да се копае и в него поне 
още трийсет сантиметра. Решихме да ползваме предвидените дни за трудова дейност. И 
започна една невиждана за нас дейност, родена от ентусиазма на момчетата, подхранвана от 
опита ни в съревнованието, което продължавахме да водим. Вече не се търсеха инициативи по 
двора или селото, не тичаха да изхвърлят фъшкиите от коня, за да получат една точка повече, а 
работеха истинска трудова дейност, полезна и безплатна в полза на селото и на хората му, 
които преди не ги приемаха, а сега вече съзираха макар и трохичка чест в душите им... 
Дълбаеха дупките с копачи, с лостове, с клинове, които разбиваха скалата и тя се ронеше под 
ударите на чуковете... Имаше и свади - разпределено е всичко на парцели за всеки клас, но ето, 
че едни влезли в парцела на други или пък еди-кой си предава вече предадени площадки от 
друг клас и се вдигаха копачи един срещу друг, и удари имаше, и не всичките безкръвни... 
Освен това едни класове започнаха да хитруват - излизаха нощем през прозорците на спалните 
така тихо, че никой не можеше да ги усети, отиваха горе, копаеха и се връщаха половин час 
преди тръбата за ставане. И те стават, търкат очи, ни лук яли, ни лук мирисали... И като идем 
всички на работа, след това предават и изработеното през нощта. Така печелеха първите места 
в съревнованието. Усетиха ги, защото и други ги последваха и стана скандал, който пък доведе 
до порядък... Така за шест дни „Бърдото" беше готово за залесяване през следващата пролет. 
Преминахме към подготовката на други площи в нови покрайнини. А през пролетта започна 
залесяването. Помагаха ни жени специалистки от стопанството. Петдесет хиляди ямки, 
запълнени предишната година с пръст, запазили много влага, приютиха крехките борови 
фиданки... Тогава започна наблюдението — всеки ден дежурни момчета ходеха, за да видят 
състоянието им. А се случи суха пролет, следвана от сухо лято, започнаха да клюмват 
главичките на крехките фиданки... И тръгнаха момчетата да ги спасяват... Долу, в подножието 
на хълма, течеше, пък и сега тече, Стара река. Стопанството даде кофи, училището също купи, 
ние от домовете си донесохме и започнахме да изнасяме вода и да поливаме всяко от 
застрашените хиляди борчета... И ги спасихме... Отдъхнахме, когато заваляха дъждовете. 
Следващата година фиданките вече сами се пазеха... Нарекохме го „Горкиевски хълм", но това 
име си остана само при нас и после се забрави... Но ако сега, десетилетия след ония дни, 
попитате някои от по-възрастните, кой залеси хълма, почти всички ще ви кажат: 
„Макаренковчетата..." Защото доброто винаги се помни, особено когато е направено от хора, 
към които си изпитвал само недоверие... 

Залесихме и другите площи, които вече бяхме подготвили и сами си се радвахме... 
Сторихме всичко безплатно, доволни, че трохичката се е увеличила... 

Един ден ми съобщиха ръководството на училището да се яви в залата на кметството, 
където стопанството ще отчете резултатите от съревнованието си и ще награди и нас за голя-
мата помощ, която сме му оказали. Присъствахме двамата с председателя на командирския 
съвет... Чухме добри думи, след това започнаха да раздават награди на първенците им - мъже и 
жени - работници по залесяването - платове за рокли и костюми, ръчни часовници, обувки... 

Караджов, председателят на командирския ни съвет, току ми шепнеше: 
- На нас сигурно радиоуредба ще подарят. Ще видите... 
Аз също очаквах, че наградата ще бъде голяма, защото парите, с които бяха закупени 

подаръците, бяха от спестените от нас средства и редно би било нашият подарък да бъде 
колективен и наистина голям. 

И съобщиха: 



- На трудолюбивите момчета от училище „Максим Горки” също сме приготвили подарък, 
заедно с благодарността ни — и връчиха на Караджов малък пакет, грижливо опакован... 

В началото си помислих, че това е транзисторен радиоприемник, какъвто наскоро бях 
видял в Пазарджик, донесен от Япония и се зарадвах. Момчето с мене беше нетърпеливо и ме 
караше да го отворя веднага, но се удържах и сторих това едва когато вече поехме по улицата 
към училището. Оказаха се три книги. С намалени цени. И това личеше от последната им ко-
рица... И досега ги пазим в училището като реликва на бездушието и неблагодарността... 
Радваме се само на това, че и сега, когато дойдат от ония, някогашните момчета, които се 
гонеха с копачи за една площадка или ямка, непременно обръщат поглед към зеления губер на 
хълма, а който може, отива там, за да вдъхне от прохладата му. Радват се, че трудът им не е 
отишъл напразно и техният хълм живее... 

Редяха се дните и във всеки от тях момчетата търсеха нещо ново, различно от 
вчерашното, което да погъделичка самочувствието му. 

...На едно общо събрание един от възпитаниците попита: 
- А защо ние си нямаме комсомолско дружество? 
Това бе най-трудният въпрос, който изискваше и най-трудният отговор. Нашите момчета 

или никога не са били пионери, или, ако са били, за назидание на другите, са били изгонени. Не 
че те харесваха нещо в пионерската символика, ние дори бяхме създали наша си, по-
привличаща символика, имахме по-красиви дрехи, връзките ни бяха сини, и не детски, а връзки 
за възрастни, но се чувстваха като отлъчени от другите деца. А и повечето от половината бяха 
отдавна минали пионерска възраст и това не ги тревожеше, но ето, че ги разтревожи друг 
въпрос - защо не са комсомолци... Може би ги тревожеше въпросът, че животът им ще бъде 
труден, защото тогава можеха да продължат образованието си само ако са комсомолци. 

Отговорих: 
- Защото нямаме комсомолци? 
- А защо нямаме комсомолци? 
- Защото нямаме дружество, което да ги приеме.  
Наистина се бяхме завъртели в тоя порочен кръг или поне ни казваха, че сме в негова 

орбита. 
- В другите училища има, при нас няма. С какво те са по-добри от нас? 
И бяха прави... 
След такива въпроси и при такива случаи ние винаги се обръщахме към Антон 

Семьонович. Макар и да знаехме вече, да бяхме го прочели и то неведнъж. Никак не ни се 
вярваше, че и ние ще минем през същите перипетии, но се оказа, че при нас те дори бяха 
повече... 

И започнахме да пишем писмо след писмо и да получаваме отговор след отговор, все по-
отчайващи и безнадеждни, тръгнахме от ведомство във ведомство, за да ни кажат, че вече са ни 
изпратили писмен отговор. И започваха едни нескончаеми дискусии - имат ли право да са 
комсомолци, като не били пионери или като са изключени от пионерската организация? Защо 
не са били пионери, пък сега искат да бъдат комсомолци? Те са наказани, може ли наказан 
човек да бъде комсомолец? Не е ли по-добре ние да му дадем само характеристика, а там, в 
живота, ако е добър, нека става комсомолец. Те продължаваха да упорстват, но и ние 
продължихме да пишем, да се изказваме, да молим, да искаме. И накрая решиха... 

Присъствах на първото им събрание. Но пред мен бе поставена спирачка. 



Борис Ташев вече го нямаше, друг бе партиен секретар в училището ни. Срещна ме на 
двора. 

- Довечера има комсомолско събрание... 
- Знам... - прекъснах го, защото знаех... 
- Вие не можете да присъствате... Не е редно? 
- Защо? - онемях от изненада. 
- Защото сте безпартиен... А всекиму е известно, че комсомолската организация е резерв 

на партийната и се ръководи от нея. - И отмина. 
Най-тежко ми беше как да обясня на момчетата своето отсъствие. Оказа се, че не беше 

нужно да обяснявам. Те попитали партийния секретар и той им обяснил. Получи се конфузия. 
Обидени, момчетата обяснили, че няма да присъстват занапред на събранията. Бе отнесено, че 
водя разложителна работа сред комсомолците в училището, което разлагало възпитателната 
работа. Започнаха проверки. Давах къси и точни отговори. Нямаше какво да скривам, нито 
какво да прибавям. Не се посвениха дори да разпитват и момчетата. Питали ги направо - аз ли 
съм им казал да не присъстват на събранията? На възмутителния въпрос бяха получили и някои 
възмутени отговори... Стигна се до високо място... Там попитах: 

- Уставно ли е да не присъствам? 
- Напълно. 
- Тогава защо трябва да продължава тоя кошмар? Ще се прибера в безпартийната си 

черупка и готово. Ще кротувам... 
И напуснах заседанието, което разглеждаше моя случая. 
Може би малко ме разтуши купуването на инструментите за духовата ни музика. 

Отпуснаха ни нови средства, след ония, които се превърнаха в тухли, камъни и керемиди. 
Бляскавите инструменти грабнаха очите на момчетата, започнаха репетиции, в началото за един 
инструмент спореха по петима, след това един по един се отказваха и останаха най-упоритите, 
най-запалените.... И на първи май тя вече бе начело на строя ни. 

И ето я оная свидна картина, която се е наредила сред другите в изложбата на паметта ми 
- строени, в безукорните си костюми, със знамето на училището най-отпред и духовата музика 
след него, минават нашите възпитаници пред цялото население на селото... Гледах ги и защо ли 
в този момент виждах друг празник преди години, когато от същата посока се зададе само един 
възпитаник, воден от милиционер. Тогава всички глави като под команда се обърнаха към него, 
а сега над сто глави, при отривиста команда, като в стегната войнишка колона, се обърнаха към 
трибуната. Тогава, а и сега, имаше изненада. Гълъби излязоха от пазвите им и поеха към 
синевата над тях заедно с мощното войнишко „ура”. Досега селото не бе виждало такава 
картина. Мила. И незабравим... 

Гледах дядо Димитър Пейчинов, който също, подпрян на бастунчето си, стоеше в 
множеството и засукваше мустак, и бях сигурен, че сега, ако бях до него, щеше да ми каже: 

- Казвах ли аз, че тези момчета са от Седма рилска дивизия? Казвах!... Който не вярваше, 
сега да погледа... 

...През тази година ми се случи едно неописуемо щастие, заменено след това от още по-
неописуемо нещастие. 

Получих телеграма: „Честит син!..." 
Син!!! Чувате ли, хора!? Син!!! Първороден... След толкова чакане... След толкова 

надежди... За кратко време радостта ми стана радост за всички - и възрастни, и възпитаници... 
Редяха се почерпки, поздравления, усмивки... Какво е било на сърцето ми знаят само ония, 



които дълго са чакали дете, и сега, след много мъки, изведнъж получават съобщение за 
първороден син... Свързах се с болницата и ми казаха, че на свиждане мога да отида след 
четири дни. 

Това бяха четири дни на забравата от връхлетялата ме радост... Четири незабравими дни... 
На четвъртия тръгнах. Изпрати ме цялото училище. Пристигнах в болницата на 

следващия ден, но не видях сина си. Жената ми каза, че на втория ден вдигнал температура и 
веднага го откарали в педиатрията на другия край на столицата. Веднага поех натам... 

По-добре никога да не бях ходил... 
Изправих се на гишето и казах за кое дете съм дошъл. Дежурната се свърза с отделението, 

помълча, погледна ме скришом и това не ми убегна, после остави слушалката. 
- Преди два часа момчето е починало... - помълча, после - Вие близък ли сте му? 
- Баща... - с мъка казах. - Бях... 
- Защо не ми казахте предварително, та да ви подготвя. Не биваше така изведнъж... - В 

очите й бе написано извинение. 
Изведнъж или на части, все едно... Детето вече го нямаше. Нямах вече син... Нямах 

рожба... Пневмонията го бе прекършила... 
И вместо да прегръщам сина си, го погребвах... 
Отидох при жена си, предварително уведомих професора за случилото се, той ме 

предупреди да кажа това на жена си само в негово присъствие... Извикахме я. Седнахме пред 
една маса в коридора. Наведох глава... 

- Видя ли го? 
- Да. 
- Как е? 
- Умряло е... 
Тя като че ли очакваше именно такъв отговор, защото бе прочела истината на лицето ми. 

Захлупи глава на масата, раменете й се затресоха, захълца и веднага след това заплака горко, 
продължително, като се стараеше да бъде беззвучно. По едно време вдигна глава, преглътна, 
обърса сълзите и стана. 

- Аз си отивам, другарю професор. 
Той започна да я убеждава, че трябва да остане поне още три дни, защото има 

температура, че може да стане и по-лошо, но тя тихичко, с много мъка му каза: 
- Не. Нито минута повече няма да остана тук. Вие представяте ли си какво ще бъде на 

душата ми да наблюдавам как двайсет и три майки всеки три часа кърмят рожбите си, пре-
гръщат ги и ги целуват, а моето е в гроба...? 

Събра си багажа и напуснахме болницата... Останахме в столицата няколко дни и се 
прибрахме... Не само в училището, цялото село вече знаеше новината. В селата е така - и 
радостта, и нещастието се съпреживяват от всички... На другия ден бях на работа... Всички се 
стараеха да минават тихо и незабележимо край мене, за да не засилват мъката ми. Не знаеха, че 
именно така тя се усилва двойно... И в същия ден пристигна новината, че на обекта, на който 
настаних Сербезов и Алекси, е станало нещастие. Една от бомбите в тунела не избухнала и това 
станало, когато започнали да разчистват камъните... Едно от момчетата било убито, Сербезов 
тежко ударен в гърдите, а Алекси по-леко... Бях при тях, давах им кураж, макар че и аз самият 
се нуждаех от такъв... 

Така останах без син, но заедно с останалите в училището имахме други сто сина, на 
които трябваше да посветим, с всички и аз, време и сили, опит и обич... Даже повече от сто, 



защото много от ония, които бяха вече си заминали, продължаваха да бъдат наши синове - 
идваха, търсеха ни, чакаха нашата бащинска подкрепа и помощ... 

Колко прав беше Антон Семьонович - като че ли превратностите в живота са създадени 
специално за управители на детски колонии. А при нас - за директори на трудово-възпитателни 
училища... 

...През октомври радиото съобщи зашеметяваща вест - в космоса лети съветски изкуствен 
спътник. Момчетата питаха и разпитваха, а ние обяснявахме и разяснявахме. А с това още 
повече развихряхме въображението и засилвахме любопитството им. Направихме митинг - те 
тогава бяха на мода. И когато той свърши и го разпуснахме, изведнъж на една маса на двора се 
появи Гошко Сонин, който високо обяви: 

- Внимание - следва весела част... 
И като слезе и се отдръпна, откри на съседната маса стар грамофон, с фуния и иглички, 

един от най-старите съществуващи модели. Веднага постави плоча и заяви: 
- Няма дами да канят, защото са кът. Танцува се мъжко с мъжко. 
И над двора се понесе басов мъжки глас:  

„Не дълбай с длетото тънко моето сърце-е-е,  
остави таз ран-а-а, нека зарасте-е-е...  
Само бръчки по челата ще ни спомнят зна-а-м,  
че обичахме се нявга-а-а ти и аз безкрай...” 

Момчетата се бяха вече хванали по двойки, опитаха се да танцуват, но не се получи нищо 
и към Гошко полетяха реплики: 

- Махни тая, дай нещо по-живо!... Тая е за умирачка... 
- Де я найде от бабиното ми време, бе!...  
Гошко, качил се на масата, отговори отвисоко: 
- Такова има баба, такова пуща...  
Но веднага обърна плочата и се чу: 

„Свири, циганино клети, любимата ми пе-е-есен,  
нека плачат всички струни като моето сърце-е-е." 

Пак нищо не се получи и няколко души се затичаха към Гошко, за да сменят плочата. Чак 
когато намериха нещо познато и го пуснаха, двойките се оживиха: 

„Червената ти връзка, червената ти връзка,  
червената ти връзка, мило любе ле,  
сърцето ми пръска..." 

Вече се получи някакъв синхрон между песен и танц и започна едно от най-хубавите 
тържества през ония дни при нас... Пусна се и Гошко и на всички ни бе интересно да го гледаме 
как пери малкото си задниче като оса, дава стъпки назад и напред и веднага след това встрани, 
а когато песента свърши, побърза да дойде при грамофона и да смени плочата. Едва тогава 
успях да го попитам: 

- Какъв е тоя грамофон? 
- Селски... 
- А как се е явил тук? 
- С моя помощ... 
- Откъде го взе? 
- От една къща. Не се използва. Сайбиите ги няма. Липсали са. И го взех назаем във 

връзка с тържеството... 



- Веднага да го върнеш? 
- Довечера си е на мястото... 
Застана мирно, за да завърши като дисциплиниран ученик: 
- Взет е по предназначение и довечера си отива по местоназначение... 
И веднага пусна новата песен и се чу игрив глас: 

„Аз си имам две съседки, две съседки две кокетки-и-и...  
чернооката е Гинка, а пък русата Калинка-а-а..." 

А когато и тя свърши и той пак дойде да я смени, без нищо да го питам, ми намигна и 
прошепна: 

- Спокойно, другарю директор, не се хабете напразно. Щом .свърши тържеството, всичко 
ще бъде тип-топ... Веднагически. 

И настина след това нямахме никакви тревоги с липсалия и наново явил се след това стар 
грамофон, фунията и плочите му... 

После останахме през цялата нощ да чакаме спътникът да се появи от единия край на 
небето, за да го проследим до другия му край, докато потъне зад Каркария... Това продължи 
няколко нощи подред и тези нощни бдения бяха истинска радост за момчетата ни... 

През тези дни се случи още едно събитие, което също раздвижи духовете. 
На портала се яви жена, с дете на гърба и друго в ръце. 
Свиждане. То не бе регламентирано по дни и часове - пристигнеш, поискаш, разрешаваме 

го. Бе много млада, красива. Търсеше Асан Мерджанов. Той бе високо, красиво момче, черно и 
мускулесто, пристигна при нас в началото на учебната година и още не си бе ходил в домашен 
отпуск. Тя не му отстъпваше по хубост - очите - черни маслини, веждите - вити гайтани. 
Фолклор. Червенината напираше да надвие на мургавината и да излезе на повърхността на 
кожата, за да засили още повече красотата... Ясно - сестра. Тръгнала при братчето и 
племенниците довела при вуйчо им. 

- Значи при Асан? 
- При Асана... 
Четири малки черни маслинки се завъртяха и се заковаха в мене. 
- Какъв ви е той? 
- Той, значи, на мене ми се пада мъж... Аз... аз, такова, на него, се падам жена... 
Маслинките продължаваха да ме изучават, но и аз веднага започнах същото. Приличаха 

на майката и веднага прецених, че родителите на момчето са постъпили чисто по цигански, 
като са го оженили за майка на две деца. А може би тя просто ги е взела със себе си... 

- Ами... такова... тези деца... - замънках и не знаех как да продължа. 
- Те на мене се падат, значи, деца... 
- А на Асан? 
- Значи и на него, щото без него не могат да се родят. От три години сме омъжени с 

Асана, ама като го затвориха при вас и тех ги затриха. Останаха сирачета... 
Беше ми весело - щом правим сватби, защо да не посрещаме и булките с децата?! 
Разбрал за вероятно отдавна очакваното посещение, Асан тутакси довтаса. Маслинките 

станаха четири чифта. Неговите сияеха, примигваха и гледаха малко виновно, нейните блестяха 
като току-що намазани със зехтин, а техните не гледаха бащата, а заобиколилите ги десетки 
батковци, чули неочакваната новина и дотичали веднага. Бащата дори не можа да прегърне 
децата си, защото батковците ги награбиха и ги понесоха и поведоха по двора като малки 
кученца - един мъкне малкото същество отпред, а другите тичат по тях. Останал сам с булката 



си, Асан не знаеше какво да прави и застана чинно, като че ли стоеше след извършено 
престъпление до вратата ми в дирекцията. Чуваха се викове, подмятания, смях... 

- Пламене, много ти прилича да си имаш и ти едно такова малко охлювче... - открояваше 
се гласът на Момчил. 

- Само че трябва да търсиш черен майстор, та да излезе циганско, без черупка, голо... - 
допълни Сафет. 

- За тия работи аз и диплома имам. Затова съм тук. Като си идеш, имаш ли нужда, обади 
се... Работим на ишлеме. И по желание на клиента... - не се предаваше и Пламен, прегърнал 
малкото Асаново наследство и поел напосоки по двора... 

Съобщих в хотела да запазят една стая за вечерта, та семейството поне през нощта да бъде 
заедно. За това сам не бих се сетил, поискаха го двете нови учителки Недка и Димитрина. Те 
бяха дошли на мястото на Андонова, преместена в друго училище, и на Теопи Гагова - 
заминала заедно със съпруга си в София. Младото семейство замина веднага, за да види къде е 
хотела, да подредят стаята, а домочадието оставиха на съхранение при нас. Подреждането 
продължи доста, а през това време момчетата се надпреварваха да подаряват на двете дечица по 
нещичко от най-хубавото, което притежаваха. Дори се наложи да донесат една калъфка, защото 
подаръците станаха толкова много, че трябваше в нещо да бъдат прибрани. По едно време 
малкото се разрева и в надпревара заизваждаха подаръците да му ги показват, та дано се умири. 
Но то продължаваше да скимти. Сафет го успокояваше с думи. 

- Кротко, батковото, че мама ще чуе и отиде кефа на татко... 
Пламен пипна крачката му и разбра, че е мокро. Затюхка се, хвана детето с една ръка за 

ризката и го увеси настрани като скъсана кукла. И веднага нареди някому: 
- Върви търси майката да си го оправи... 
Момчил не позволи, веднага взе детето. 
- Една калъфка и една безопасна игла. 
Веднага ги донесоха. Той разпра калъфката и от другия край, навря детето в нея, измъкна 

някаква връв и завърза калъфката отгоре за кръста му, с безопасната игла прищипна долния 
край и образува два крачола. Мокрите гащички зави и сложи в другата калъфка при 
подаръците... Така дочакахме майката. Тя се зае с детето, а Асан стоеше прав, но така, като че 
ли онова, с детето, се бе случило с него... 

Двете нови жени дойдоха при нас със съпрузите си. Недка бе висока, слаба, винаги на 
всичко гледаше като учудена птица и много сериозно, рядко се усмихваше, беше разсъдлива, 
умна и изпълнителна... Димитрина бе значително по-различна — с обло, като пълна месечина 
лице, живи и любопитни постоянно за нещо очи, които се смееха дори повече от това, което е 
нужно, приказлива, със звънък глас. И когато се смееше, очите като че ли мятаха мълнии, само 
че не зли и угрозяващи, а търсещи одобрение... Недка остана само три години и един случай, 
непредвиден за нея, за нас и за тоя, които стана причина за него, ги прогони. Нея и съпруга й 
Крум... Обичаха нашите момчета да се задяват с нас. Нали помните случая с мене и змията в 
пазвата и как едва не припаднах пред очите на възпитаниците си за резил на педагогиката? 
Този път един решил да стори нещо подобно с Недка. Взел тел, свил го, опънал на него ластик,  
а ластика прекарал през дупките на копче. Навил след това копчето, сложил изобретението си в 
един лист, притиснал го, оформил го като писмо-пакетче и го отнесъл на учителката си. 

- Другарят Атанасов ви праща това!... - предал го, но не се оттеглил, за да може да види 
приятната изненада на лицето й от неговото изобретение. 



Приела го, започнала да го развива, навитото вътре копче се освободило и започнало да 
подскача, а заедно с него и цялото писмо-пакетче. Тя добре знаеше случая с мене и помислила, 
че и на нея са сложили змия, хвърлила го с ужас на земята и... припаднала, за безкрайно 
учудване на момчето срещу й. Той изтича при мене и ми заяви с изписана на лицето си изне-
нада: 

- Тя, другарката Атанасова, много кекава. Падна на земята от едно копче... 
- Как така падна? 
- Ами... като разви пакетчето и то изпърпори, тя тупна и започна с единия крак да дзипа... 
Разбрах, че е станало нещо сериозно и се затичах. Тя лежеше на земята почти като 

умряла. Донесоха вода, напръскахме я, прошава, дойде на себе си, занесохме я на леглото в 
учителската стая. Когато дойде съпругът й, тя каза само две кратки изречения: 

-  Круме, дотук! Повече в това училище не оставам!... 
На сутринта лекарите установиха сърдечна аритмия, породена от предишни причини и 

събудена от вчерашния случай. Това, което заяви, Недка изпълни с малко изключение - не 
напуснаха веднага, но след края на учебната година повече не пожелаха да бъдат 
преназначавани. Заминаха и не се върнаха. Съжалявах и за нея, макар и никога да не съм бил 
привърженик на женско присъствие в училището, но за него и сега съжалявам. Две години той 
беше и мой заместник - и тогава, когато отсъствах, не се страхувах за онова, което става в 
училището. В много отношения той беше копие на жена си, само че от мъжки пол и с малки 
разлики - леко прегърбен, също като нея, но без очила, с постоянно усмихнато лице, което 
добиваше сериозност само когато срещу му стоеше именно тя, неговата съпруга. Беше ми 
истински приятно да оставам насаме с него, за да беседваме и да се наслаждавам на 
оригиналността му... Дълго време след като ни напусна, не се обади, но не издържа - след 
четвърт век написа писмо, в което един мъж, поостарял вече, си спомня за младините и тъгува 
за тях, мъж, който бе останал сам, без другарката си, която си бе отишла със същата 
сериозност, с каквато и живя... Пазя писмата му, защото в тях виждам и своята младост, която 
именно сега ми е най-много нужна... 

А вторият, Илия Цеков, бе изключителен педагог, който остана такъв до последния ден 
преди пенсионирането си и остави следа и празно място, което никой не можа да запълни. 
Защото бе личност... Той прекара при нас повече от две десетилетия и нататък още имам да ви 
разказвам за него... 

Та те, двете, първата по-малко, защото и по-малко време беше при нас, втората 
значително повече, бяха най-върлите защитнички на женените ни момчета - при свиждане 
настояваха да дадем възможност на бащите да видят децата си, а на децата - бащите си, а в 
подтекста се разбираше - да видят техните майки, защото и когато нямаше деца те все 
настояваха да им дадем възможност „да си поговорят..." 

Така стана с първата семейна двойка - Асан и съпругата му, така продължи и десетилетия 
след това. 

Тя, съпругата, замина с децата си на следващия ден. До улицата ги изпратиха почти 
всички, до автобусната спирка десетина, едни носеха децата, други багажа, в това число и 
подаръците, трети просто изпращаха. До гарата заминаха Асан и двама негови приятели, между 
тях и Сафет. Когато се завърнаха и двамата се завъртяха около мене. Искаха нещо да ми кажат 
или пък чакаха аз нещо да им кажа. Сафет само хитро се подсмиваше, а Асан ме гледаше в 
очите. 

- Добре ли ги настанихте във вагона? 



- Охо... - което значеше, че е станало както трябва. Ясно беше, че чакаше аз нещо да 
кажа... Какво може да очаква мъж с хубава жена от друг мъж, когато жената вече я няма при 
тях? Да му каже, че е хубава, ако не усеща в поглед и държане ревност. И му го казах: 

- Красива жена имаш... 
- Аха... - каза го с искрящи очи и видимо удоволствие.  
Примижаваше на пресекулки и вероятно чакаше още похвали. 
- Като картина е... - задоволих очакването му. 
- Аха... 
Очите засветкаха, ръцете започнаха да жестикулират - личеше, че и той търсеше 

подходящо сравнение. И го намери: 
- Пейзаж!... - обобщи с възхищение. После добави: -Ама струва скъпо... 
- Човекът цена няма... 
- Има, има... четиресет бона... 
- Какви четиресет бона? 
- Дето дадохме за нея... 
- Как така ги дадохте? 
- Ами броихме ги на ръка. Всеки качваше, ама когато нашият, старият каза четиресет - 

кандисаха... И я взехме... 
Ясно, скъпичко му е струвала булката на Асан. Значи струвала си е уважението, което й 

оказахме... 
Бай Илия - така всички наричахме Илия Цеков заради годините, опитността, 

спокойствието и разсъдливостта - дойде някъде от дунавските села заедно с жена си. Имаха две 
деца, синове, единият на ученическа възраст, и заявиха намерението си да останат в селото ни 
завинаги. Не ме интересуваха никакви характеристики, автобиографии, просто ми трябваха 
хора и аз ги търсех. Затова веднага дадох предложение за назначаването им. Започнаха работа, 
приеха момчетата като свои и те ги приеха... И вътрешно се радвах, че попаднахме на кадърни 
хора... 

Един ден на вратата на кабинета ми се почука. Влязоха двама. Представиха се - работят в 
ЦК на БКП. 

- Работи ли при вас човек на име Илия Цеков? Потвърдих и зачаках, за да чуя, че трябва 
да го освободим от работа. Обяснението беше - бил директор на училище в крайдунавско село, 
в началото на петдесетте години организирал група, която да събира помощи за настанените в 
трудововъзпитателните общежития, самият той дал немалка сума, групата била разкрита, 
неговото участие не установили достатъчно, но го дали под съд, само му отнели учителската 
правоспособност и го изпратили да работи като обикновен работник в едно ТКЗС. Така че при 
нас той е назначен незаконно и веднага трябва да бъде освободен. Връчиха и писмено искане, 
резултат от писмо на тамошния околийски партиен комитет. Приех го с думите: 

- Ще направим проверка. За резултата ще ви уведомим. 
- Дава ви се две седмици срок. 
- Този срок не мога да приема. Не е редно за броени дни да решаваме съдбата на едно 

семейство. 
Изгледаха ме с подозрение. 
- Вие член ли сте на партията? 
- Не съм. 
Подозрението се смени с досада. 



- Извикайте партийния секретар! 
Извиках го. Помолиха ме, докато разговарят, да изляза из кабинета. Излязох... 
Вечерта имаше събрание на партийната група. Бяха четирима - един педагогически 

работник, домакин, служител и пазач. Обвиниха ме, че съм се държал предизвикателно с 
представители на ЦК, че защитавам враг на народната власт, че съм длъжен веднага да го 
освободя... Същото отговорих и на тях. След събранието вече бях у бай Илия. Разказах му 
всичко. Не го изненадах - някой вече му бе занесъл новината. Изпърво помълча, после попита: 

- Вие вярвате ли им? 
- Ще повярвам на вас, след като ми разкажете всичко... - Така му говорех, на „вие", и така 

беше до пенсионирането му. 
И разказа: имало такава група. Ръководител бил прислужникът на училището. Когато 

всичко излязло наяве, обвинил и директора си. Следствието не потвърдило. Не го дали под съд, 
но го изключили от партията, защото отказал да свидетелства в съда, уволнили го, отнели му 
учителската правоспособност и го изпратили на работа в ТКЗС като общ работник, това 
продължило година-две, през това време търсил правата си и накрая му разрешили да бъде 
назначен отново за учител, но далече от родния край. Така заминал за Добруджа. Назначили го 
за директор на изоставащо училище, което за една година заело първо място в района. Това му 
дало право да кандидатства в друго училище. И се озовал при нас. 

Не му казах нищо за онова, което се говореше на току-що отминалото събрание... Не го и 
успокоявах. Мълчахме всички. По едно време взе малкия си син, прегърна го и очите му се 
изпълниха с влага... 

- Хайде, да приемем, че аз съм виновен... Ами те каква вина имат?... 
Тогава обещах пред себе си, че ще го защитавам с всички средства. 
Не спазих двуседмичния срок да отговоря. За сметка на това написах дълго писмо на 

началника на отдела ни в Министерството - Димитър Фидьов... Седмица след това той 
пристигна заедно с единия от предишните двама. На него никой не каза за какво са 
пристигнали. Говорихме на шест очи при заключена врата. Фидьов повече слушаше, а ние 
двамата спорехме. Аз държех на своето - в писменото искане бе скрита главната истина - той 
наново е получил правата си на учител. Той държеше на партийната страна, а аз на правната. 
Посетиха един от часовете му. Той държеше учениците като че ли с невидими нишки като 
кукловод и правеше с тях каквото си поиска. Посетиха и друг урок - в друг клас, по друг 
предмет, с друга тема. И там същото. Прибрахме се в дирекцията и пак се заключихме. И 
хвърлих последния си коз: 

- На нас именно такива хора са ни необходими. Сами видяхте какво може и какво прави... 
Наложили сте му вече няколко наказания. Защо искате и от работа да го лишите? Та той има 
семейство, има невръстни деца?... После има и друго - децата ни са наказани, някои от нас - 
педагогическите работници - също. Защо не ни оставите взаимно да се възпитаваме?... Има и 
нещо друго, другарю представител на ЦК - ако сте били педагог ще знаете, че никак, ама никак 
не е редно пазачът, домакинът, служителят, да ме викат и да ми търсят сметка... 

- Те са партийна група... 
- Нека са. От педагогика не разбират... Продължавам - ако и занапред има хора, които без 

да разбират, ще ме учат как да работя, защото са притежатели на партийни билети, и ако Илия 
Цеков бъде освободен, аз ще напусна, но ще обява навсякъде коя е причината за това. Повече 
нямам какво да кажа...  Аз ще изляза, оставям ви сами да обмислите и решите въпроса. Би било 
редно преди заминаването си да ме уведомите за решението си. 



Уведомиха ме само с една дума: 
- Действайте!... 
На следващия ден бай Илия свенливо попита: 
- Вчера, с ония двамата, не стана ли нещо по моя въпрос?  
Подадох му ръка, силно я стиснах. 
- Всичко е наред. Действай!... 
След месец, вече разбрал всичко, ми довери: 
- Никога няма да го забравя. Благодаря ви... Рядка е честта на днешно време и трудно се 

пази. Затова е и скъпа. Благодаря ви, че я запазихте... 
И сега, като го срещна, си спомням благодарността в очите му тогава... 
Познавах добре работата на всички учители и възпитатели, защото редовно ги посещавах 

в час и по време на занимание и затова предварително бях сигурен в онова, което ще видят 
двамата проверяващи... Беше ми интересно да слушам какво става в час, какви разговори се 
водят, да видя гледните точки, да разбера израстват ли нашите момчета и колко. 

Един ден, по време на посещение в час по биология, учителят постави такъв въпрос: 
- Знаете ли какво е самораслек? 
Замислиха се, после малко страхливо и след това по-смело, започнаха да вдигат ръце. 
- Ами... самораслек е... то само си показва... което расте само... 
- Правилно. Дайте пример от природата! 
- Ами... боровете, елите, леската... - каза един. - Те растат сами... 
- Не. Грешка. Това са естествени видове. Става дума за културната растителност - 

например ябълки, сливи, круши. При тях се срещат най-често... - бързо го поправи учителят. 
Един се досети веднага: 
- Аха... едни... такива, растат встрани от корена и пречат на дървото да се развива 

нормално. Затова ги кастрят... Едно време дядо на тях викаше самораслеци... 
Тогава стана Милчо - помните ли го? 
- Самораслеци има навсякъде. И не само при растенията. И при хората ги има... 
Учителят веднага го прекъсна: 
- При хората няма... Те не са растения. 
- А аз не съм ли самораслек? Израснах встрани от дървото, от корена на семейството, 

защото то ме е изоставило. 
Учителят се замисли... 
- Имаш известно основание... Само че вас никой не ви унищожава като вредители... 
- Що? Само дето ни пращат тук и там - по пансиони, домове, тевеута, защото все пак хора 

сме, човеци, деца, не е редно - тряс със сатъра и го поваляш. Всичко трябва да става културно, 
чужденците гледат... 

Получи се конфузия. Учителят обясни много неща, намесих се и аз, казах, че ми е обидно 
да ме считат за екзекутор на деца, че макар и все още недостатъчно, но се стараем момчетата ни 
да не чувстват отсъствието на семейството, че... и така нататък. 

Усетил в тона ми обида, Милчо се опита да позаглади положението: 
- Нека приемем, че то за нас най-малко се отнася. Но си е факт. Щото ние не сме като 

другите деца, които имат онова, което трябва да имат децата, онова, което заслужават като 
граждани... Като погледнем, уж всичко имаме. И ни липсва само едно - домашното огнище. А 
то е основното... Година, две, пет тука, а после? После кой къде види и където го отвее 
вятърът... - помълча и реши да повиши извинението. - То, ако погледнем както трябва, и вие, 



учителите при нас, сте като самораслеци. Обиждат ви, навикват ви, работите двойно, а ви 
плащат като на всички... И си траете... 

- Заради кого ни навикват, заради кого ни обиждат? Нали заради вас стоим повече, 
отколкото кодексът повелява? 

Накрая той уж реши да отстъпи: 
- Добре, добре. Нека не сме самораслеци... Възрастните трябва да се уважават... 
Така приключихме спора, но след това по двора все по-често се чуваше: 
- Ей, самораслек, къде се шматкаш? Откога те чакам... 
Колкото повече минаваха годините, толкова повече съзнавах колко прав е бил Милчо. Та 

самите наши момчета казваха, че са ничии, на съвещания за тях казваха, че са „държавни", а 
напоследък получиха ново определение - „деца с неравностойно социално положение"... Може 
би за нашите Милчо бе намерил най-точното определение - самораслеци и затова аз не се 
подвоумих да го поставя като заглавие на тази книга... Вече имахме добри работилници, най-
вече дърводелски, и започнахме да даваме и производство. И то с добро качество. Идваха хора 
от селото да си поръчат дограма на ишлеме, други мебели и постоянно подобряващото се 
качество повишаваше и броя на клиентите. Веднъж, на заседание на учителския съвет, някой 
каза, че от една от селските детски градини попитали не можем ли да им изработим куклени 
детски кътове за занимания на децата. Те се състояха от всички видове мебели, само че в 
значително по-малки размери. Между тях щяха да „обитават" детските кукли и децата. 
Инструкторите по трудово обучение веднага се съгласиха и няколко такива къта в скоро време 
украсиха групите от двете селски детски градини... Откъде са ги видели учителки от други села 
не попитахме, но веднага заваляха заявки за нови комплекти, бройката им постоянно растеше, а 
заявките преминаха границите на околията, после на окръга. Момчетата ги натоварваха на 
училищния камион и те поемаха към градове и села, като наши посланици пред малките деца и 
техните учителки. Винаги с камиона заминаваха и момчета, чиято задача бе да товарят и 
разтоварят, но вероятно най-ги привличаха младите и красиви детски учителки, които нерядко 
флиртуваха с тях. Затова и броят на желаещите да придружават товарите постоянно се 
увеличаваше. Затова започнахме да ги подбираме - изпърво заминаваха най-заслужилите, но 
след това прибавихме ново условие, родено негласно между нас - учителите и по-големите ни 
момчета - да се изпращат спретнати и красиви наши представители, на които наистина им 
приляга да флиртуват и няма да ни изложат. Затова, когато тръгваха, умивалникът ни се 
превръщаше в бръснарски салон, разменяха се обувки, вратовръзки. Неизменни оставаха 
парадните ни костюми - те не можеха да се заменят с цивилни. Една синя работна манта беше 
достатъчна на всеки придружител при свалянето на стоката, а под нея всичко беше пригодено 
да подсили впечатлението и привлекателността на нашите представители. Често, преди да 
тръгнат, ги виках при себе си - уж само да дам инструкции, но и да видя външността им. И 
винаги видът им радваше душата ми, защото те не представяха само себе си, но и училището 
ни, което в селото вече имаше завиден авторитет, но в заобикалящите ни градове и села той 
беше не само нищожен, но за нас се говореха какви ли не небивалици... Като гледах 
заминаващите момчета, никога и през ум не ми мина, че някой ден някой от тях няма да се 
върне... Но стана. Веднъж заминаха петима, върнаха се четирима. Почти онемях когато ми 
казаха, че единият липсва. Обясниха - пристигнали, разтоварили, той през цялото време се 
„заплесвал по една, засукана, такава, като че ли само той може, ние ядем мухи", а когато 
тръгвали, го нямало. Цял час го търсили - помен няма. Нито от него, нито от учителката. И 
поели, за да забият отровна стрела в сърцето ми... Ако в най-добрия случай се стигне до сватба, 



ще турим ножа на още едно прасе, но ако е използвал залисията и е избягал? Това би било 
провал на добрия тон в училището, на доверието, което гласувахме... Пак започнаха 
мъчителните въпроси, съмненията, тревожното очакване, като в ония, предишните времена... 
Разсея ги самият той. Пристигна привечер, влезе в кабинета ми почти запъхтян, лицето му 
грейнало като лятна луна и без да поиска разрешение да остане, изтърси: 

- Идвам с конкретно предложение - в най-скоро време да организираме танцова забава. 
Ще дойдат всички. Само да им осигурим нощувка в една спалня... 

Казах му, че първо трябва да обясни поведението си, закъснението и да изпълни 
наказанието, което ще му бъде наложено... 

Помръкна, после започна да се оправдава: 
- Ама ние... такова... се улисахме в една спалня... на нейната група... тя ми показваше къде 

спят... та... такова, не видях кога... такова де... са тръгнали... А колкото до наказанието... то е 
най-лесната работа... налагайте го, ще го изтърпя... 

Реших и наказанието да бъде неочаквано за него, както за мене беше неочаквано 
закъснението му, още повече, че той не отдаваше нито на едното, нито на другото никакво 
значение. Интересуваше го само бъдещата среща с новата му приятелка... 

Организирахме забава със селски девойки и макар той да очакваше и пристигането на 
автобус с детски учителки, такива не пристигнаха. Проведохме я в училищната столова. 
Дойдоха повече от четири десетки нагиздени селски, едва напъпили и започнали да разцъфват 
вече моми, натъкмени като за сгледа, защото, когато са били момиченца и до тях е достигнал 
случаят със сватбата на Димо и Вера. Пък и знайно е, че момчетата ни винаги са имали 
невидима притегателна сила по отношение на моминския селски свят при нас, още повече, че 
те не виждаха в нашите възпитаници нарушители на обществения ред някъде и някога си, а 
само рушители на техния собствен душевен мир... Та, дойдоха те в училището, събрахме се в 
освободената от маси столова, от едната страна насядоха момичетата, на другите две страни - 
момчетата ни, също като на някогашна публична селска сгледа. Само Явор, който чакаше 
автобус с учителки, седеше сам в един ъгъл, помръкнал като черен облак - пипнеш ли го, искри 
ще пусне, със светкавица ще те удари. Не посмя да ме попита защо не са дошли, сигурен бе в 
женската непоследователност, защото бе сигурен и в това, че съм ги поканил. Не посмя и 
заради друго - още не му бях наложил наказание и не искаше сам „да се навира между 
шамарите", както обичаха да казват при такива случаи... Всички седяха чинно и мълчаха и ако в 
момента някой минеше покрай столовата, щеше да остане с впечатление, че сме забравили да 
угасим светлината след вечеря. Наруши я магнетофона, който закупихме наскоро и бе първият, 
появил се в селото... Зазвучаха нежните звуци на танго и още по-нежният глас на Ирина 
Чмихова. И веднага си представих как сега нашите ще наскочат и ще награбят гостенките си, 
защото броят им беше много по-малък от броя на кавалерите. Но продължи идиличната кар-
тина - и едните, и другите седят срамежливо на местата си, момичетата гледат с искрящи и 
очакващи очи, а момчетата са насочили погледите си към върховете на новите си обувки и с 
неочакван за мене свян за секунди хвърляха по един скорострелен поглед към женската 
половина и веднага след това магнитът на обувките наново ги привличаше. Реших да стопя 
бариерата помежду им и заявих: 

- Танго... Кавалери канят... 
Момите се разшаваха, засвяткаха мълнии в красивите им очета, полуотвориха се несръчно 

начервените им устни и зачакаха. Никой от мъжките не помръдна. Погледите вече напълно се 
заковаха като с пирони във върховете на обувките... Продължих да топя леда: 



- Ако не стигат момчетата тук да извикаме от селото?  
Обърнаха очи към мене, после към момичетата и наново ги върнаха към обувките. И пак 

никой не стана... Не вярвах на очите си - това ли са същите момчета, които на общи събрания са 
като разбунен кошер, които са били страшилища за цели училищни колективи, а при връщане 
от различните детски градини разказваха убедително как лесно се покоряват женските сърца, 
па били те и учителски... А сега седяха със зачервени лица и блуждаещи погледи... 
Инициативата поеха момите. Стана една... и покани друга... Тогава мъжките погледи като във 
фокус се впиха в тях... Последва ги друга женска двойка, после трета и накрая всички момичета 
заиграха... Чак тогава момчешките погледи се насочиха към мене с немия въпрос: „Ами сега?... 
Какво да правим сега?"... Отговорих им само с една неопределена усмивка и оставих събитията 
да следват обичайния си ход... И тогава стана Милчо и вместо да тръгне към единственото 
седящо момиче, се обърна към седящия до него Ганчо и с трогателен реверанс, както ги бяхме 
учили при заниманията за културно поведение, каза със сластен глас: 

- Бихте ли изиграли с мене един танц? 
Ганчо стана сред бурния смях на момичетата, Милчо също им се ухили стана така, като че 

ли ние нарочно сме изиграли един предварително репетиран естраден номер... Двете момчета 
заизвиваха задничетата си между женските двойки, много от които спряха, за да могат по-добре 
да им се наслаждават и именно това смути двете момчета и те бързо си седнаха на местата. 
Милчо ме погледна виновно, приближи се и ми прошепна доверително: 

- Сплескахме я... Няма с кой да играем? 
- Ами като не ги каните... 
- Те много бързати, бе! То не става така - от главата за... Момент... Извинявам се... 

Трябваше ни време за настройка... И вижте сега какво се получи - те играят, ние седим... 
- Играйте и вие! 
- Опитах... Смеят се... 
- Ставайте по двама и ги разделяйте! 
- Ама ако не щат? 
- Щат, щат! Те затова са дошли тук, щото щат...  
Той веднага отиде при Ганчо, прошепна му нещо на ухото и двамата се насочиха към една 

двойка... 
- Ако обичате, молим за извинение... - объркаха словореда. 
- Обичаме... - изчуруликаха те. 
- Щото и ние... - допълни Ганчо. 
И той, макар и да бе значително по-нисък, веднага награби високата - кавалерът в 

женската двойка, притисна я и опря главата си малко над бюста й. Пак смях и пак само от 
момичетата и завистливи погледи от момчетата... След като завърши и вторият танц, който 
танцуваха двамата най-безстрашни, Ганчо се доближи до мене с явното желание да получи 
похвала. 

- Видяхте ли какви хватки правя? 
- Добър си. 
- Аз съм по модерните работи... Направо ви казвам  - разбих я на съставните й части за 

секунда и три четвърти. Сърцето й тупаше като на гугутка... И топла!... Като квачка... Адски-
готено гадже... Казвам ви - направо ми иде да се бракосъчетая с нея. Кво ще кажете? 

Не исках да го обидя, като му кажа, че годините му са още четиринайсет, затова рекох: 
- Много е висока за тебе... 



- Що? Да не е череша, та да не мога да я бера? - и се захили на остроумието си... - Хитро, 
нали? От дядо съм го чул. 

Полека-лека ледът се стопи и се появиха смесени двойки. Но половината момчета не 
станаха до края на забавата и като ги гледах, мислено си пожелавах да бъдат такива и в 
училището... Всички проявяваха скромност, но Ганчо се бе развихрил, може би малко поощрен 
от думите ми при разговора ни — танцуваше само с избраницата си, продължаваше да държи 
бузата си на гърдите й и чат-пат да я поглежда страстно отдолу нагоре, а тя се топеше от срам, 
защото личеше, че не харесва кавалера си, но и никак не й бе удобно да откаже на постоянните 
му покани... 

Забавата свърши, момчетата изпратиха гостенките си до центъра и се върнаха. По пътя 
един друг се надпреварваха да се лъжат кой по-голям герой е бил, а когато минаваха покрай 
оградата, чух реплики като: 

- ...Свита, такава, ама набързо й взех срама... 
- ...Като ми се разработи латерната и като се отпуснах на лаф, не може да вземе думата... 
- ...Ама как ни гледаха-а-а...! Очите им станаха на ластици... 
- ...Мойта ми се чини старичка, дава вече фира, събрала е вече багажа за сдаване, ама още 

колко фурника хляб има в нея!!! Ехе-е-е... Спастрила ги е бачо ти Данчо да ги изпапа... 
- ...Кви лафове й ударих, скина й се карантията от смях. Готов съм да се напсувам, ако те 

лъжа... 
- ...Като усети ръката ми на кръста й, затрепера като листо и се притисна... Айде, 

майничка, викам си, сега е моментът!... И аз бам, задуших я... 
- ...Определих й среща. В неделя. На „Бърдото". Там, в борчетата, на зелената морава... 

Ох, майчице, не ми гавари... 
Хвалби, небивалици. Направо лъжи... Всеки искаше да покаже пред другите какъв 

покорител на женските сърца е бил, а в същото време си мислех как биха реагирали, ако имах 
възможност да ги заснема с кинокамера и сега да им покажа какви хрисими и беззъби 
животинчета бяха, когато момичетата ги чакаха с отворени сърца „да бъдат изгризкани...". 
Вероятно нямаше да повярват, че това са те... Но тази първа наша забава, проведена именно в 
училището, изигра своята роля в много направления - наистина взе срама не на момичетата, а 
на нашите момчета, защото при следващите забави те бяха вече наистина галантни и 
нападателни; между някои от тях се появи истинска дружба, което даде положителен оттенък 
във възпитателната ни работа - всички се стараеха да не получават наказание „лишаване от 
градски отпуск", а това подобри дисциплината. Положителното отношение на младия женски 
свят от селото към нашите момчета се отрази до известна степен и на по-възрастните и 
прерасна в ново качество. Имаше и някои неудобства. Дъщерята на селския партиен секретар 
още по време на забавата, първата, се влюбила в Темелко и като се прибрала, разказала на 
майка си всичко, като не забравила да допълни колко прекрасен е той и че без него вече не 
може да живее. Майката, като всяка майка, казала на бащата, а бащата, като всеки баща, 
довтаса в училището. 

- Чух... такова... че снощи... тука е имало джумбуре?... 
- Тука имаше танцова забава... - поправих го. 
- Все то... И какво, събрахте ги без наше разрешение... Оставихте ги сами и... такова... 

цуни-гуни... Браво, бе! 
- Не бяха сами. Всички учители бяха там. А разрешение не ние, а дъщерите ви трябваше 

да поискат... И мина без цуни-гуни... 



- Ще видим утре по „Бърдото"... Само... такова... недей да забравяш, че ваште са мъжки и 
не са ви никакви, а наште са женски и са ни щерки. Като ми донесе утре некой пурек, кой ще 
отговаря, а?... Така че... да се вземат мерки, значи... Този... Темелко... ако требва, нека се 
премести... такова... да се премести в друго училище... Аз ще ходатайствам... 

Изненадах се, че „бъдещият зет" на селския ни секретар е именно Темелко, но не се 
изненадах от избора на секретарската щерка - момчето беше истински красавец. Кротко 
обясних на бащата, че не съществува никакво основание за преместване, че той е едно от най-
добрите ни момчета, че от едно танцуване невинаги започва любов и... още много че... 

- Аз това, онова не знам... Мен ме интересува мойто си дете. Не може заради един 
крадец... 

- Той не е никакъв крадец... - прекъснах го. 
- Сигурно е тук, защото е много хубав? 
- Наистина е много хубав. А за какво е при нас е наша тайна. Забранено ни е да казваме. 
- Бащата също ли е... такова... престъпен^? 
- Бащата е военен... 
- Какъв? - не вярваше на думите ми. 
- Майор. Служи в София. 
Не му разказах, че родителите са разведени, че виновник за развода е именно бащата, 

който си намерил по-хубава и по-красива, но и той ми спести тези обяснения, защото веднага 
капитулира. 

- Щом... такова... е военен, той, значи... би трябвало да е или активен или син на активен 
борец... Такива ми ти работи значи... Ами... такова... мярка ли се наоколо... та барем да ми го 
покажеш, значи... 

Не му го показах, не му го и посочих дори. Тръгна си с думите: 
-  Какво пък, още са млади, щурави, защо да им пречим... 
Сигурно се интересувате какво стана с Явор? По време на забавата не стана нито веднъж, 

гледаше с някакво пренебрежение, един вид - аз с учителки се занимавам, не с някакви си 
селски акселератчета, но когато на следващия ден ме срещна, поиска разрешение да ме попита 
нещо. 

- Възможно ли е да не са получили поканата? 
- Кои и каква покана? 
- Моята приятелка и колежките й... 
- Аха... Не са я получили, защото аз въобще не изпратих покана? 
- Как така? Нали заради тях направихме забавата? 
- Забавата я направихме заради другарите ти. А това, че не поканих твоите момичета, 

беше твоето наказание... 
- А-а-а, не знаех... Ами.. хубаво... Значи... нямам вече наказание за изтърпяване? 
- Нямаш. - Помълчах. - А какво би казал да отидеш ти там в събота например и да се 

върнеш в неделя? 
Само след пет секунди пред мене вече не стоеше същото момче, а един сияещ юноша, 

готов да ме прегърне и да ме обсипе с целувки. 
Замина. И се върна в неделя привечер. Моментално се яви в кабинета ми. 
- Разрешете да остана! Върнах се... 
- Виждам. 
- Да докладвам ли? 



- За любовни работи не се докладва. Всичко в ред ли е? 
- Абсолютно всичко. 
- Ами тогава какво... Свободен си... 
Примижа няколко пъти, после спря сияещите си очи върху лицето ми и разбрах, че търси 

възхищението си от онова, което става с него. И го намери: 
- Ама... ама... вие разбрахте ли, че животът е много хубав бе, другарю директор? 
Аз отдавна съм разбрал, приятелю, важното е, че и ти го разбра!... 
После изскочи, изцвили от възторг, скочи високо пред отворената врата и хукна през 

коридора навън. Минаващият покрай него Стоил спря, огледа го, после надникна при мене. 
- Тоя... нещо... - и показа с ръка да не би да е превъртял... - Цвили като жребна кобила... 

или пък... му работи само едната сигнална система - първата... 
Може би в момента Стоил имаше право... Какво ли не се говори за влюбените?... 

 
 

НАЧАЛОТО И КРАЯТ НА ДЕНЯ 
 

За мене той винаги започваше в тъмно. Още преди слънцето да е подпалило върховете на 
елите над „Картан" бях винаги вече готов да поема към училището. Погалвах дребното личице 
на дъщеричката си и тръгвах. Довечера, когато се върна, тя пак ще спи, ще спи и жена ми и в 
просъница ще рече: 

- Кога най-сетне ще проумееш, че имаш дом, имаш дете? 
За себе си не споменаваше, с годините бе свикнала да бъде или сама, или далеч, и не ми 

натякваше, че е самотна. Вече имахме дъщеря и отдаваше всичките си грижи на нея. Тя дойде 
също така мъчително, но затова пък радостта ни в къщи беше толкова голяма. Не забравях, че 
мое задължение е да дарявам обич и грижи на стотината момчета, защото за малкото същество 
у дома има кой да върши това, а всяко дете се нуждае от щастие... 

Та тръгвах винаги за училището дълго преди тръбата да оповести най-напред на селяните 
и след това на дълбоко спящите ни момчета, че е шест часа. Посрещаше ме дежурният 
възпитател и още преди да е отворил уста да ми каже как е минала нощта, по държането му, по 
израза на лицето му исках да разбера онова, което щеше с думи да ми каже. И винаги бях 
нащрек, винаги очаквах да ми бъде сервирано най-лошото, което да вгорчи не само утринта, но 
и целият ми ден. Защото при нас е така - чакаш добро, чуваш лошо, когато си най-спокоен те 
връхлита нещастието, че винаги се редуват добрите и лошите страни, че никога в нашия живот 
няма само светли или само мрачни неща. Но вие самите се уверихте в това досега, нали? 

Произшествия няма. Може и да има, или да е имало, но не са установени. Първата ми 
работа е да проверя спалните, макар че момчетата още спят. Децата се възпитават на ред и 
когато спят - дали са с пижами, подредили ли са дрехите си върху нощните шкафчета, не са ли 
с чорапи, не сменят ли леглата си и не спят ли по двама... И още... Когато работата в трудово-
възпитателното училище за момчета е организирана правилно, то е отлична школа за казармата. 

Втори път проверявам спалните след ставане, докато момчетата са на закуска. Тука вече 
исках да бъде като в казармата - пълен порядък. Това бе още по-необходимо, защото във всяка 
спалня спяха по 16 момчета и липсата на еднаквост нарушаваше общия тон... 

Излизам от последната, най-голямата ни спалня, знаете вече и за нея от първата битка 
през първите месеци и срещам Ценко. Той е мъничко, малко хилаво момченце, в първия клас на 
прогимназията. Доведе го преди месец една домашна група - майка, баба, леля. Когато го 



водеха, кудкудякаха над него като квачки, а той мълчеше и не ги поглеждаше, потъмнял като 
новата черна куртка, която му бяха купили заради довеждането му при нас. Когато в средата на 
училищния двор застанаха пред мене, те млъкнаха и тогава заговори той. Ох, как само 
заговори... Започна да вика, да плаче, да крещи, да се търкаля, да прави челни стойки. Имах 
чувството, че някой от съвременните танцьори е решил да ми изтанцува модерен танц, нещо 
като сегашния брейк. Когато той се умори и усмири, беше техен ред. И те не го пропуснаха - 
викнаха в различен жанр и в различна тоналност. После наново преминаха в един глас - пак 
като три кокошки, които едновременно кудкудякат без да има прекъсване... Приехме момчето, 
разпоредих по-бързо да отпратят близките му, сигурен, че няма ли ги тях, той бързо ще се 
усмири... Но не стана. Те заминаха, а той продължи да плаче и да блъска главата си във всяка 
степен, която се изпречваше пред него. И лошото, че я блъскаше с все сила, но добре, че 
главата му бе корава, вероятно от много тренировки. Но все имах чувството, че ще я счупи и 
ако изгонените вече близки сега бяха тук, щях да си го изпратя заедно с тях... Този цикъл 
продължи една седмица, а след това бе сменен с нов - плачеше само сутрин след ставане, после 
по време на учебни часове и накрая през следобедните занимания. Вярно е, имаше и интервали 
на затишие и именно тогава ми беше интересно да го погледна по-внимателно, за да видя какво 
въобще представлява. Най-лошото бе, че плачеше и по време на заниманията по трудово 
обучение, а при набавените вече съвременни машини имаше вероятност да налети на нещо и да 
се осакати. Добре, че по време на третия цикъл плачът по време на престой в учебните 
работилници престана. И като че ли откакто е пристигнал един от първите, които срещам, 
винаги е той. Та и сега. Закуската е свършила и той вече се е доближил до мен, за да ми 
оповести присъствието си. Срещам го в коридора. Спира срещу ми, спирам и аз. 

- Как е, Ценко? 
- Добре е, другарю директор... 
- Плаче ли ти се още? 
- Сутрин като стана... ми се плаче много. И плача. Ама като се наям, минава ми... 
- Ами тогава да започнем да ти даваме през час ядене? - предложих на шега. 
- А-а-а, през час е много... Ама в десет и в четири, като закусчици, може... 
Така се роди идеята да предложа най-напред на заседание на командирския и след това и 

на учителския съвет да даваме и по една допълнителна закуска в четири следобяд. Прие се. 
Прие се също и моето предложение на Ценко да даваме по две вафли и в десет часа. Не обясних 
защо, но сметнаха, че аз просто имах някакво обещание пред момчето и предложението бе 
прието и се изпълняваше, докато един ден той тихичко не ми довери: 

- Аз вече не плача... 
- Това е добре... 
- Ама със закуската е зле. Става кофти пред другите. 
- Не „кофти", а неудобно... 
- Така де, неудобно. Питат ме защо и не знам какво да им отговоря. Как да им кажа: „Ами 

защото плача...". Я си представете, че всички изведнъж се разреват... Та значи нататък и на мен 
като на всички... - и също така тайнствено се отдалечи, както и се беше приближил... 

Започнаха учебните часове. Животът в училището продължаваше ежедневния си ход, 
продължаваше и трудовата дейност на директора... 

Вече знаете, че всеки ден посещавах по двама - до обяд преподавател, след обяд - 
възпитател. Та и сега. Влязох в час по биология. Пак по биология... Като в часа за 



самораслеците... Час като час - учителят говори, учениците слушат, после учениците един след 
друг говорят - учителят слуша. И следва беседа. Учителят пита: 

- Коя птица се храни предимно с мъхнатата гъсеница?  
Тишина. Напрегната. Мислят. Изведнъж скача Марко, без да е вдигнал ръка: 
- Папунякът - и погледна с победоносен поглед другарите си. 
Учителят охлади ентусиазма му: 
- Не папунякът, а кукувицата.  
Но и Марко не се предаваше: 
- Ама ние, в нашия край, на кукувицата й викаме папуняк... 
Та такива са те, момчетата, с които работим - весели, хитри, находчиви. Как да ги оставиш 

и да отидеш при, другите, обикновените, селските деца, които те гледат в очите, а вероятно си 
мислят за нещо друго, свое, далечно от онова, което ти им говориш. Да, минали са доста години 
от момента, когато след навършване на едната година, през която бях командирован тук, можех 
да се прибера... Не, никога вече... Тук ще остана до край... 

В дирекцията ме чакаха нови посетители. Мой приятел от Областния съвет в Пловдив и 
един непознат. Започнаха направо. Непознатият бе кротък и културен човек, бивш партизанин, 
един от бъдещите герои на книгите за съпротивата. Помолиха - да приема момчето му в 
училището, но някак си без унизителните проучвания, детски педагогически стаи, комисии и 
така нататък. За него, отговорният работник, бе неприятно много и различни хора да се ровят в 
семейните му работи и да използват след това безобразията на сина му в някои от нечистите си 
дела. Обясни, че живее на село, там всички всичко знаят за всички, в това число и за онова, 
което върши синът му, но никой нищо не му подмята, дори се опитват да помогнат с нещо, но 
прехвърли ли селските граници, положението коренно се променя... А момчето наистина 
безобразничело. Нека оставим настрани онова, което вършел като всички останали наши 
възпитаници, но често вземал оставения от бащата пистолет и можел да извърши какво ли не, 
та бащата се същисвал от тревоги... Да, основания пълни за приемането му, но може би и 
достатъчно добри основания да не се минава по обичайния ред. Казах да подготвят 
необходимите документи и да ги донесат. Пристигнаха още на следващия ден, изпратих ги 
веднага в София с настоятелно искане и след още една седмица момчето бе вече наш 
възпитаник... Вероятно и за него повече няма да стане дума нататък, затова ще ви разкажа 
малко и за него. Невероятно, но факт - момчето, с което не можеше да се справи бащата-
партизанин, се оказа едно кротко и безобидно същество, хрисимо и послушно момче. Изпърво 
мислех, че още проучва обстановката и затова не показва характера, истинския си характер, 
заради който пристигна при нас, но мина седмица, месец, а той си оставаше все същият. Може 
би видя в мене човек, с когото може да се сближи или пък самият аз бях станал близък с него и 
в първите дни му обръщах повече внимание, отколкото на останалите момчета, та той започна 
да се старае да бъде колкото може по-близко до мене. Един ден реших да поговоря с него, за да 
изясня различието между онова, което е бил в селото и това, което в момента бе при не, и го 
поканих на една разходка до „Бърдото". От нея ни остана една снимка, която след три 
десетилетия видях в дома му и това погали самочувствието ми. Та там, на скалата на високия 
рид на селото проведохме един частен разговор, не между директор и ученик, а между двама 
приятели, млад и по-възрастен. И колко бе истинен той, когато сам, без да съм го питал, даде 
отговор на въпросите, които не смеех да задам... 

- Той, тате, сигурно ви е казал за онова, което беше там. Той е прям, честен човек, не 
обича да крие и да шикалкави, задни мисли никога не таи. А аз, какво, разглезено не само от 



домашното, но и от хорското внимание момче, зер син съм на големец, съдбата им зависи от 
него, и реших, че каквото и да правя, наказание за мене няма да има. И почнах... И никой не ми 
правеше бележки... Татко, знаете вече, че е кротък човек, с пръст не ме докосваше. Ама откъде 
да знам, че има и такива училища и той ще дойде при вас, пък и вие веднага ще се съгласите да 
ме приемете? 

Самите колеги след време започнаха да ме питат защо държим при нас това кротко, 
възпитано и послушно момче, та не го освободим, за да настаним на негово място наистина 
нуждаещо се, но не предприемах нищо. Веднъж му рекох: 

- Какво би казал, ако речем да те освободим?  
Изненада се, не отговори веднага, такъв си беше - помълчи, помълчи, завърти глава, 

вероятно преценява и тогава отговаря... И сега е същият. 
- Не знам..., може би това ще довърши тате... 
Не го освободихме, за да съжалявам след това, че не го сторихме... Веднъж, по време на 

занимание, проявил нещо от някогашния си характер. Просто проявил упорство. Негов другар 
от класа разхвърлил по класната стая накъсани хартийки. Влязъл възпитателят и наредил на 
него да ги събере. 

- Да стори това тоя, който ги накъса и разхвърли. - Отговорил той. 
Последвало ново нареждане. 
- Казах вече. Петко ги хвърли, Петко да си ги събере.  
Тогава възпитателят вместо да стори именно това, което трябвало, видял угрозата за 

авторитета си, скочил, приближил се до момчето, хванал го за яката и просъскал: 
- Изпълнявай!... Иначе... 
- Ще ме биете ли? Бийте!... Но основание нямате... 
И той започнал диво да го налага. Не съм бил там и не мога да опиша какви са били 

ударите, но резултатът мога - битият излязъл от стаята и поел веднага към болницата. След 
половин час при мене се яви почиващ от санаториума в близост до селото. 

- Защо, другарю директор, допускате такова издевателство върху децата, които са ви 
поверени? 

И потресен разбрах, че Тошо е в болницата, че е констатирано спукване на ушното 
тъпанче. Отидох при него, заедно се прибрахме, без злоба, кротко ми разказа какво се е 
случило, изпратих го да си легне в спалнята и извиках при себе си възпитателя. И пред мене се 
държа нагло, обвини ме, че не защитавам авторитета на педагогическите работници, а 
съзнателно го руша, за да издигам своя, предложих му веднага да си потърси работа другаде и 
сам да си подаде оставката, но той ме заплаши, че преди него аз ще изхвръкна от училището... 
Направих оплакване до прокурора. Извиках бащата и се чудех как да му съобщя новината. 
Научи я. Помръкна, дълго мълча и тогава разбрах, че синът му прави същото, накрая рече: 

- Ако майка ми беше жива щеше да рече - така е било писано. Моля ви, не предприемайте 
нищо спрямо тоя ваш възпитател. Това ще бъде излагащо за училището и за вас. А аз именно 
това не искам. 

Дело не се заведе. Прокурорът ми позвъни и ми каза, че партийният комитет не е дал 
съгласие за завеждане на дело, защото виновният е партиен член. Тогава си спомних за него-
вата закана за моето, а не неговото изхвърляне от училището. 

Остана при нас три години. Срещнахме се след години, вече женен. Бе си останал 
работник в Пловдив, а през свободните часове през лятото отглеждаше зеленчуци на село. 
Тогава го попитах не е ли поискал поне веднъж да се ползва от заслугите на баща си. 



- Много са такива, защо да увеличавам бройката им с още един... 
Забелязах, че по време на разговора ни все насочваше дясното си ухо към мене. Разбрах, 

че го бяхме оставили слухово полусакат за цял живот. И ми стана мъчно, без да го издавам... 
Да, по-малко добро, отколкото лошо направихме за него по време на престоя му при нас. 

Просто той не бе покварен и сам, с малката наша помощ, намери правия път и твърдо и уверено 
тръгна по него. Сега има син, един-единствен син, прилича досущ на него и като го гледа, 
виждам бащата и дядото. И той е работник като бащата. Попитах го защо е останал само с едно 
дете, а той продължи с неговата си логика: 

- По-добре един, но осигурен и доволен, отколкото няколко, които се ръфат за онова, 
което родителите му са припечелили... 

Няма го вече и баща му. Колелото така се завъртя, че в съдбата им пак се намеси 
пистолет... Вече възрастен, излиза с приятел, също син на активен борец, извън селото, отиват 
до реката и там оня изважда пистолет, играл си с него, насочвал го насам н натам и накрая 
срещу него. 

- Какво би станало, ако изстрелям сега по тебе три-четири куршума?... 
И ги изстреля. И го повалил... И едва останал жив... И именно това довърши бащата - 

синът оздравя и веднага след това бащата умря... 
Стеснявах се и продължавам да се стеснявам от благодарността му, от отзивчивостта му... 

Не бях го виждал много години и малко след излизането му от болницата го срещнах пред един 
магазин за зеленчукови семена в Пловдив. Бях чакал час, трябваше да чакам още два часа 
докато отворят и той застана пред мене. Същият, като някога, само че наедрял, натежал... 
Когато разбра за какво чакам, каза: 

- Бъдете спокоен. Заминавайте си и ще ги имате в най-скоро време... 
И само след три дни пристигна с колата си у нас... за да ми донесе търсеното пакетче със 

семена от корнишони. С похарчения бензин трийсет пакетчета могат да се купят... Ами денгу-
бата? Ами близо двестата километра кормуване? И амортизацията на автомобила? 

След това, когато излезе книгата на Давид Овадия „Леваневски" и един от героите беше 
неговият баща, му написах писмо с молба да ми опише какво знае по случая с легендарния 
партизанин. Просто онова, което е чул от баща си за него. Вместо отговор, пристигна самият 
той със сина си, вече изслужил, кандидат за женитба. 

- По-добре е да ви го разкажа, отколкото да ви го пиша.  
А навън беше зима, страшна родопска зима, страшна за ония, които пътуват с 

автомобили, защото снегът превишаваше метър. Не пожелаха да пренощуват, защото не бяха 
уведомили майката и не искаха тя да се тревожи. Поеха. Едвам се измъкнаха из снега, който 
продължаваше да вали и да увеличава дебелината на предишния. И като знаеха, че пътуването 
им ще бъде наистина рисковано и това ще ме тревожи, веднага след пристигането си ми се 
обадиха по телефона... 

Ето, именно тая човешка благодарност и привързаност ме крепи, дава ми сили и ме кара с 
часове да стоя наведен над пишещата машина и да ви разказвам, разказвам за тия удивителни 
момчета, които някои наричаха, а други и сега продължават да наричат престъпници... Дай 
боже всичките престъпници на тоя свят такива да бъдат... 

А денят продължава... Следващата точка от дневния ред на трудовата ми дейност бе 
среща с възпитателите и учителите, които подготвяха вечерта за загиналите по време на 
Отечествената война селяни фронтоваци. Тя бе насрочена за тази вечер и с радост установих, че 
всичко, до последния детайл вече е готово, уточнено, репетирано, подготвено... На нея щяха да 



присъстват гости от селото - близки на загиналите, гости от районния град и дори от 
Пазарджик. Идеята бе на един инициативен възпитател, Гешев, и главното ръководство пое 
именно той. Бяха събрани имената на загиналите, проведени срещи с близките им, издирени и 
увеличени снимките, събрани техни вещи, последните им писма и още, и още... Всичко бе 
изпипано до най-малките подробности и трябваше да се извиня за това съвещание, което, ако 
бяха други, бих ги обидил с неверието си... 

Току-що излязъл от съвещанието, в коридора ме посрещна група, която водеше Данчо. 
Данчо беше своеобразно момче, което или имаше нещо нередно в психиката, или нарочно се 
преструваше на нередовен. Бяха запъхтяни, разтревожени, един носеше в ръце въже, срязано на 
две и Данаил в скоропоговорка ми обясни: 

- Ей го, опънал въже да се беси!... На вратата на дьрварника. Сложил два камъка един 
върху друг, стъпил отгоре, надянал   въжето   и   вика:   „Умира-а-ам...!"   Бутна   камъните   и 
увисна. Затичахме се, аз отрязах въжето и го свестихме. Беше си заминал... Ама откъде да знам, 
че е той? Като го видях, съжалих, че не се забавих барем една минутка. По-добре щеше да бъде. 

- Как може така да говориш? Ти знаеш ли какво щеше да стане с училището, с нас, с вас... 
- скарах му се. 

- Какво щеше да стане - щяхме да го погребем и толкоз. Той не е за ожаляне. Знаете ли 
какво прави? Не остави капка одеколон у момчетата, всичките им шишета изпи, изяде всичките 
пасти за зъби. Сега си мием зъбите със сапун. Ако изяде и сапуна, ще започнем да ги мием със 
ситен пясък... Сбърках... Трябваше да закъснея. Да видиш после рахатлък без Данчо Лудия... 

Малко преди да започнат следобедните занимания, влязох в една от класните стаи. 
Момчетата бяха улисани в маймунджулуците, които им правеше Стоил и не ме забелязаха. 
Застанах отстрани да си погледам. Стоил имитираше звуковете от радиоапарат, на който върти 
копчето, за да намери подходяща станция. Вероятно знаеше тия неща още преди идването си 
при нас, защото го правеше като истински артист - чуваха се песни, писукания, думи, 
произнесени от мъже и жени на различни езици. По едно време стигна и до радио София и от 
сърце се засмях, когато даваше метеорологичната сводка за времето: 

- ...Ветрове слаби, до умерени, на места засилени, почти бурни... - И се обърна към всички 
със собствения си глас. - Избирайте си вятър... 

Чули смеха ми, всички се обърнаха и Стоил веднага прекрати „естрадния си номер" и 
въпреки настоятелните ми молби, не пожела да продължи. Навън вече биеше звънецът за 
влизане на възпитателите и след секунди вратата се отвори и влезе Василев - възпитател на 
групата. Той носеше очила, беше късоглед ли, далекоглед ли, но и с очила не виждаше. Не ме 
забеляза и мене. 

- Сядайте! Извадете си учебниците и тетрадките и започвайте. 
Защо пък да не остана и аз и без това имам планувано посещение на възпитател за този 

следобед? Изпърво помислих, че ме е видял, но после разбрах заблуждението си. Защото той 
седна пред учителската маса, извади кърпа, свали очилата си, избърса ги, отвори една книга и 
се зачете. Ясно, не ме е забелязал, но е късно вече да му се обаждам. Само след пет минути 
започна да се унася в сън, после отпусна глава и заспа. Учениците веднага се ухилиха и всички, 
до един, обърнаха глави към мене, за да видят реакцията ми. Бях вече слушал, че по време на 
занимания той винаги спи. И сега ми го демонстрираше практически. 

- Спим... - високо ми обади Стоил, като че ли аз не виждах. 
Дадох му знак с пръст да мълчи, че може да го събуди, но той продължи с висок глас: 



- Буди се само от музика. Ето, вижте!... - и измъкна от шкафа с учебниците бракувания 
наскоро стар акордеон на училището, отиде при възпитателя си и го разпъна. Чу се една ужасно 
„дзъ-ъ-ър... гь-ъ-ър..." и Василев скочи. Последва ново изваждане на кърпичката, ново сваляне 
на очилата, поредното избърсване и едва тогава реагира: 

- Без шум! Занимавай се тихо!... - и пак започна да примижава, за да отпусне наново глава. 
Нямах повече работа тук. Излязох. Когато заниманията свършиха, го извиках при себе си. 
- Значи вярно е, че по време на заниманията спиш? 
- Правилно са ви докладвали... - въобще не се опита да шикалкави. 
- Не са ми докладвали, а видях с очите си... 
- Значи правилно сте видели... 
- Ще трябва есента да се разделим... 
- Отдавна беше време... - без никаква злоба се съгласи. 
- Потърси си есента работа в друго училище. 
- Разбира се. Само че имам една голяма молба. 
- Слушам... 
- Не пишете лошо за мене в характеристиката, защото няма да ме вземат и ща не ща пак 

ще трябва да остана тук... 
Послушах го. Не писах лошо в характеристиката. Не писах и добро. Общи приказки, 

колкото да се запълни листа. И се разделихме... 
След вечеря момчетата облякоха парадните си дрехи и започна вечерта, която много от 

тях и досега помнят. 
Ето ги, насядали чинно в столовата, със сериозни лица и любопитни очи, избръснати, с 

причесани коси, симпатични, не, направо красиви и между тях учителите, възпитателите, гости-
те... На челно място родителите, съпругите, децата на загиналите, зад тях братята и сестрите им. 
И точно срещу тях - снимките на загиналите, встрани - изложба с вещите, табла с последните 
им писма... Няма да ви описвам как мина всичко, но не мога да не спомена, че десетилетия 
минаха оттогава, но и самият аз още я помня, помня всички детайли, помня сълзите на майките 
и съпругите, сериозните лица на бащите, широко отворените очички на децата на загиналите 
войни... Стотици други вечери сме правили след това, може би е имало и по-добре подготвени 
и с много интересен замисъл, но по-въздействаща, по-трогателна, най-истинска в целия смисъл 
на тая дума вечер, не сме провеждали. Сигурен съм, че и всички наши тогавашни гости, които 
са живи, още я помнят... 

На сутринта получихме упрек - не е трябвало да правим тая вечер. Не било редно някакви 
си деца от други селища от цялата страна да вършат онова, което било работа на децата от 
училищата в селото. Едва ли не сме го направили нарочно и с цел, за да злепоставим 
колективите на другите училища... Не отговорихме нищо. Не се и обидихме. Просто се 
усмихнахме и им дадохме да разберат, че всичко, което правим, е наша вътрешна работа и 
никой не бива да се меси в нея. Казах само: 

- Казвате, че е излагащо. За вас. Нищо. Не се тревожете. Дай боже повече такива 
излагания. Изложете и вие нас... Постарайте се да бъде по същия начин... 

И ето ме - връщам се вкъщи. Вървя и премислям всичко преминало през деня и останало 
зад мене... Влизам в кухнята - на масата ме чака вечеря, а часовникът отсреща на бюфета 
показва малко преди полунощ. Поглеждам дъщеричката - тя спи повита леко, метнала ръчичка 
встрани... Пак няма да ме види. И утре също. И след месец... Може би, като порасне и ме види, 
ще попита: „Мамо, кой е тоя чичко?"... Не се докосвам до храната и веднага лягам, защото съм 



сит от преживявания, от срещи, от разговори, а и утре, преди шест, отново трябва да съм на 
крак... Лягам и едва тогава всичко преживяно през деня преминава едно след друго пред очите 
ми като на филмова лента... И когато мислено си казвам: „Доволен съм от този ден...", не от 
себе си, а от деня, чувам отчетливите удари на часовника на „Бърдото", които ми казват: 
„Заспивай, човече! Утре всичко започва отначало. Трябва да си бодър!..." Вслушвам се в съвета 
им и заспивам... 
 
 

КАК СЕ ПРЕМИНАВАТ ГРАНИЦИ 
 
Съдено ни било да преминем много и какви ли не граници. Някои действително, други 

мислено, едни ги преминаваха учениците, други ние... 
Сигурно помните първите граници, които преминаваха нашите първи възпитаници - 

заключените врати на селските къщи, сладкарници, магазини? А за да стигнат до тях, денем и 
нощем, без наше разрешение, те преминаваха още една граница - ниската ни училищна ограда. 
При такива случаи границите се блокират и ние я блокирахме с учителски постове. Добре че 
бързо осъзнахме грешката си и затова „отворихме границата". Последствията бяха - пълно 
завладяване на селото. Нека оставим настрана превземането на магазините, таваните и мазетата 
на къщите, което ставаше предимно през нощта и е неизменно при откриването на такъв вид 
училище, но постепенно завладяхме и територии, които издигнаха понижения или въобще 
липсващ авторитет. Вече знаете как чрез съревнованието започнахме най-напред да чистим 
канала, преминаващ покрай училищната ограда, след това преминахме на площада, като го 
метяхме предимно нощно време, прехвърлихме се на улиците, после на „Бърдото" и го 
залесихме, минахме през полето на ТКЗС, където вадехме почти всичките им картофи, през 
естествените ливади, на които сушехме, събирахме и балирахме сено, после през дворовете и 
цеховете на промишленото предприятие и горското стопанство... Започнахме ново настъпление 
към селските къщи, но вече с обратна цел - да помогнем, където е нужно... Може би най-трудно 
преодолима се оказа най-късата граница - тази, между публиката и сцената, когато за първи път 
се оказахме лице срещу лице - безобидните селяни, защитаващи моралните си традиции и 
нежеланите деца, които никой никъде не искаше. И победата беше изцяло наша, без обаче да 
има безусловна селска капитулация. Още по-трудно се оказа да накараме селското ръководство 
да кани наш представител в деловите президиуми по време на манифестации и събрания. Но 
след като с годините показахме, че „дяволът не е чак толкова черен" понякога започнаха да 
канят мене. А нашата цел беше и ученик да се качи на този президиум. Не зная кой и как е 
предложил, но след вечерта, посветена на загиналите в Отечествената война, в следващия 
делови президиум бе поканен и председателя на командирския ни съвет. И ето го - седи до 
мене, пъчи гърди, но гледа срамежливо и не смее да мръдне, като че ли някой го бе заковал на 
стола, а в това време аз си спомнях ония дни, когато селото бръмчеше като разровен кошер и 
всеки искаше само едно - колкото може по-далече да се махне това гнездо на заразата, което 
бяха приютили на две крачки от читалищния салон. Превземането на тази трудна граница си 
беше чисто наше завоевание, но и чест прави на обществеността на селото, че ни позволи да я 
преминем... 

Най-трудната и най-добре укрепена граница, която трябваше да преминем, бе бодливата 
тел на военно-почивната станция, още повече, че битката за нея трябваше да се води с военни. 
Действахме стратегически и тактически, пишехме писма до началници и министри, 



изплаквахме болката си, предлагахме да я ползваме само през учебното време, а през лятото 
децата на военните пак ще си я ползват, търсехме човешки и икономически измерения. 
Докарахме я до комисия, след нея пристигна втора и като чуваха доводите ни, клатеха глави в 
съгласие... А през това време погледите ни се насочиха и към друга примамлива граница, която 
ни се щеше да атакуваме, защото наистина беше много примамлива. На осем километра от 
селото започна завиряването на един от най-големите язовири в страната. И възникна идея - 
атаките за военно-почивната станция да си продължат, но да открием и втори фронт - да се 
сдобием с място за наша си почивна станция в гората в близост до язовира, щом като стотици 
граждани вече строяха вили и бунгала. Тук битката бе бърза, цивилизована, мирна. И победата 
пълна - дадоха ни десет декара. Поръчахме палатки от брезент и като разбраха, че са за нас, 
затворниците от Софийския централен затвор ни ги изработиха бързо и с желание, като под-
хвърляха: „Щом е за малките колеги...", приготвихме циментови площадки за всяка от големите 
като стаи тридесет палатки, направихме полева столова, барака за кухня... И ето, вече имаме 
собствена лятна почивна станция на триста метра от брега на язовира... 

През това време пристигна на посещение началникът на отдела ни в Министерството и ми 
съобщи една неочаквана и фантастична за мене новина - в най-скоро време в Милано ще се 
проведе световен конгрес на възпитателите от изправителните домове и училища, страната ни 
ще бъде представена от четиричленна делегация, той ще бъде неин водач, а вторият ще бъда аз. 
Ето, че за първи път в живота си ще премина и аз държавната граница, ще отида на конгрес, ще 
съм в Милано, градът, в който... знам ли какво има в него, като не съм бил. Но като се върна, 
вече ще знам... И зачаках, с мисълта за Милано лягах, с нея ставах, с нетърпение и почти 
треперещи пръсти прехвърлях писмата от пощата, за да видя няма ли съобщение от 
министерството... Но писмо нямаше, телефонът мълчеше, а когато началникът звъннеше, 
казваше съвсем други неща и нито дума по въпроса, който в момента най-много ме 
интересуваше... Най-неочаквано вестта донесе при мене радиото. В една от емисиите „новини" 
предадоха: „Днес за Милано замина наша делегация, която ще присъства на световния конгрес 
на възпитателите от изправителните домове и училища в състав: еди-кой си - заместник-
министър на народната просвета, еди-кой си - заместник-министър на вътрешните работи, еди-
кой си - заместник-главен прокурор на НРБ, еди кой си - председател на Върховния съд и 
Димитър Фидьов - началник на отдел „Специални училища" при Министерството на народната 
просвета...". Ясно, и той не е бил предвиден, та се е наложило да увеличат бройките на 
делегацията на пет „възпитатели", та и той да замине... Заминаха, върнаха се, вероятно са 
купили каквото им е било необходимо, но никой не разбра какво научиха от конгреса. Самият 
наш началник при последвалите посещения не казваше нищо, надяваше се, че не съм чул 
новината по радиото, че съм забравил онова, което самият той ми каза, без дори да предположи, 
колко много желаех това, колко много го очаквах... Казах му го след години, когато се 
пенсионира и съвсем не мислеше вече за него при среща с мене. Изненада се и ми бяха 
достатъчни само две от изреченията, които каза: 

- Не си забравил... А аз мълчах, нищо не казах и от онова, което чух, за да не се обидиш и 
ти, както аз бях обиден... 

Та границите могат и мислено да се преминават. Преминах я така и аз, само че ви моля да 
ме извините, че не можах да ви разкажа нищо за Милано и за онова, което се говори на този 
конгрес. 

Границите, да, държавните граници, могат да се преминат и по друг начин. И ние ги 
преминахме неведнъж. 



На едно общо събрание, месец преди една Нова година, някой предложи да поздравим 
ръководители на партии и държави, като им изпратим по едно писмо. 

И заминаха писма с картички, нарисувани от двамата наши малки художници. До Москва, 
Париж, Вашингтон, Тирана, Пекин, Берлин, Бон, Букурещ, Рим и къде ли не още... кой можеше 
да предположи колко много радост и огорчение ще ни донесат техните отговори. Ще започна 
най-напред с писмото до Москва. Бе отправено до Никита Хрушчов. Пристигна благодарствен 
отговор от неговия кабинет. И още на следващия ден писмото ни бе отпечатано в съветския 
вестник „Пионерская правда". Децата ни се надпреварваха един през друг да прочетат писмото-
отговор и нашето писмо във вестника, но изненадите ни очакваха тепърва. Само след няколко 
дни в училището пристигнаха десетина писма от различни краища на съветската страна. 
Пишеха момчета и момичета с молба да си кореспондират с нашите момчета. Раздадохме ги на 
най-добрите. На втория ден дойдоха нови десетки писма, след това още стотина. Така всички 
имаха вече по едно, че и по две писма, за да пишат и вече нямаше сърдити. Но дните се точеха 
един след друг, а броят на писмата не намаляваше, а постоянно се увеличаваше - имаше дни, 
когато наведнъж пристигаха по 300-400 писма. Купчината ставаше все по-голяма и по-голяма, 
все повече и повече ставаха момчетата и момичетата, които в този момент очакваха отговор и 
ако ние оставехме всичко така, никога нямаше да го получат. Когато броят им стана почти 
двайсет хиляди, някой предложи да ги раздадем на ученици от останалите училища. Но те са 
общо не повече от хиляда, а останалите? И се взе решение - ще предложим чрез района да се 
организира пионерски сбор на всички училища в него и там да им раздадем писмата. 

И ето го тържественият ден. Площадът на селото. Представителните отряди на всички 
училища са строени. Най-отпред, на най-представителното място - нашият отряд. Картината 
беше пъстра, интересна и много поучителна - ония, които никога не са били пионери, или ако 
са били тържествено са били изключени за назидание на останалите, добрите, сега са на най-
почетното място. Но веднага един фрапиращ факт биеше на очи - всички са с пионерски 
униформи и червени връзки, а нашите с черни костюми и черни връзки на белите си ризи... До 
мене се приближи една от селските дружинни ръководителки и тихичко ми прошепна с боязън 
в шепота: 

- Защо... така... ваште... 
- Какво им е, не са ли красиви? 
- Хубави са....ама униформата им... не е пионерска... 
- Те не са пионери - отговорих... 
- Нима? - и се оттегли... 
И тутакси осъзнах, че се е създала парадоксална ситуация - лошите възпитават добрите... 

Нашият председател на командирския съвет е застанал в центъра с големи пакети с писма, а на 
лицето му цъфти доволна усмивка... Видях и стотиците селяни, застанали зад отделните групи. 
Какво си мислеха в момента те не знам, но аз все виждах друга картина - първите дни, 
разгневеният селски кошер, първите кражби и първите заплахи, че ще ни изселят на край 
света... Виждах лицата и на ония, които издържаха през първите дни, седмици и месеци, даже и 
години и мислено им благодарях, защото ако не беше тяхната всеотдайност на истински 
апостоли, този празник сега нямаше да го има... 

Но откъде да знам, че ехото от празника ще се чуе много високо и ще се стовари като чук 
върху главата ми... Само след няколко дни пристигнаха - окръжен комсомолски ръководител и 
негов началник от София. Лицата им бяха нито намръщени, нито одухотворени. Влязоха в 
кабинета ми. 



- Хубав празник сте имали? - не разбрах понита или само констатира гостът от София. 
- Благодаря ви... Не беше лош... - отговорих. 
- Пионерски?... - този път вече беше въпрос. 
- Да. Пионерски сбор... 
- А вашите момчета защо не са имали пионерски връзки? Средства ли ви липсват да ги 

закупите? 
- Ако се бяха обърнали към нас, ние веднага щяхме да им осигурим... - раболепно вметна 

изречението окръжният. 
- Средства имаме, но пионери нямаме... - пак беше мой ред. 
- Че както видях, поне половината от момчетата ви са деца. Те са пионери... - и направо 

хвърли в лицето ми - Провокирахте ли? 
- Не аз, а вие сега провокирате... Всички наши възпитаници, преди да дойдат, при нас, за 

проявите си или не са приемани, или са изключени от пионерската организация... 
- По-точно? 
- Ако не знаете, да ви уведомя - ние сме трудово-възпитателно училище... 
Замълча... И мълча минута. После: 
- А защо тогава вие организирахте сбора? 
- За да раздадем писмата... Иначе хиляди деца щяха напразно да чакат отговор... 
Пак замълча... И пак минута. 
- И считате, че това, което сте сторили, е редно? 
- Да. Ако вие мислите обратно, наредете, веднага и ще пиша писма до училищата да ни 

върнат дадените им писма и ще ги унищожим... - вече бях рязък и аз... 
Той не млъкна за трети път. Просто чевръсто стана, другият го последва и без да кажат 

нищо повече, си заминаха... 
Немалко време след това бях в очакване на нови неприятности, но ми се размина... Но се 

зарекох повече да не се завирам между шамарите... 
Тази традиция - да изпращаме писма зад граница продължи няколко години. И почти 

отвсякъде идваха отговори. Едни бяха от посолствата на съответните страни, други от 
кабинетите на поздравените ръководители, но най-интересното беше, че идваха отговори със 
саморъчните подписи на ръководителите. На момчетата им беше интересно, че днес са прочели 
във вестник за даден ръководител и след няколко дни гледат вече писмо от него и подписано от 
него. 

- Ама той ли го е написал? - питаха. 
- Сигурно... Щом го е подписал... - отговаряхме им. 
И оглеждаха подписите от всички страни, като че ли така по-добре щяха да разберат, че 

подписът не е фалшификат. След това погалваха писмото, някои се интересуваха и от 
пликовете и се оттегляха... Пръв върна отговор със саморъчен подпис Енвер Ходжа, след това 
Георги Гергию-Деж, последва ги Фидел Кастро. В плика имаше и снимка с автограф... Когато 
дойде писмо от Аденауер, пак със саморъчен подпис, много от момчетата вече питаха кой е 
той... Но Шарл де Гол го познаваха всички и затова интересът към неговото писмо и към 
подписа му беше значителен... Аз също се радвах от сърце на неговия отговор, защото обичах 
френския език и той бе моя преподавателска специалност, което сигурно ви говори, че аз 
искрено обичах и Франция... От сърце се радвахме и на писмото от кабинета на президента на 
САЩ, но истинска сензация за нас бе писмото от Мао Дзе Дун. Заедно с него пристигна голям 
колет с агитационни материали за живота на хората в Китайската народна република. Никак, 



ама никак не ни изненада, че поздравихме неведнъж най-високопоставените наши ръководи-
тели и нито те, нито някой от кабинетите им не ни отговори... Всички получени писма от 
чужбина поставихме в рамки и окачихме в училищните коридори. Но само след няколко дни 
пристигна човек от София, показа служебната си карта от КДС и се настани срещу мен в 
дирекцията и хвърли в лицето ми обвинение, че провеждам в училището идеологическа 
диверсия. Главният му аргумент беше, че свързвам децата с капиталистически ръководители, 
получаваме от тях писма и ги окачваме по коридорите като знаме. 

- За това може и под съд да отидете... 
Опитах се да се оправдая, да кажа точните и ясни мотиви за това, което сме извършили и 

заради което ни обвиняваха, но той беше непреклонен: 
- Ако бяхте член на партията, никога нямаше да сторите това. 
Ясно, той предварително знаеше, че съм безпартиен и свързваше всичко именно с това. 
Обясних му за тържествения пионерски сбор, за писмата, които получихме и раздадохме, 

но той отговори само с едно изречение: 
- Това е в реда на нещата... 
И нареди веднага да се свалят всички окачени писма от капиталистически ръководители и 

повече връзки с тия страни да не се допускат. Когато си отиваше, наново мина през коридора с 
писмата, спря се да ги види още веднъж, задържа се пред писмото на президента на Франция и 
някак си ехидно просъска: 

- Виж ги ти приятелите, с де Гол им се приискало да си пишат... Ами защо не се свързахте 
и с английската кралица барем? 

- Писахме й писмо, ама не отговори. Иначе и то щеше сега да е тук... 
Ето как не само преминахме границите на много държави, но преминахме и една друга 

граница, идеологическата, заради която едва не си изпатих. Затова наредих веднага да свалят 
всички рамки с писма и да ги приберат в склада. Реших да оставя само едно писмо - това на 
Енвер Ходжа, но не мина много време и той премина идеологическата граница и трябваше и 
него да приютим при другите... И повече нито едно писмо никъде не написахме. Дори и до 
социалистически ръководители. Знаеш ли кога какво ще стане, как ще се извърти политиката, 
как може пак да ми се потърси отговорност... Ние не написахме нито едно писмо, но те не ни 
забравиха - четвърт век след това от Китай и от китайското посолство пристигаха обемисти 
колети с пропагандни материали и трябваше още веднъж да обяснявам, че това е в резултат от 
връзките ни през време на „нерушимото братство между нашите два народа..." Добре, че винаги 
имах работа след това с разбрани хора, защото, като поемах вината изцяло върху себе си, сам 
създавах угроза за репресивни мерки срещу мен... 

С построяването на извънучилищния ни лагер и общата ни работа се пооживи. Камионът 
постоянно извозваше материали за строителството, момчетата товареха и разтоварваха, зидаха 
и ковяха, за да подготвят деня, когато щяхме да имаме свой лагер и да летуваме в него... И ето, 
имаме го вече. Първият ни истински лагер и то на брега на язовир и разположен в красива 
борова и елова гора. Палатките са разположени в прави редици, пред тях градинки, украсени с 
камъчета, в тях легла, между тях масички, а на тях - вази с цветя. До обяд къпане и печене на 
язовира, следобед - къпане и занимателни игри. Истинска почивка след упоритата работа през 
учебната година... 

Основното изискване, което поставих пред педагогическите работници, бе да не допуснем 
нещастен случай - някое от момчетата ни да се удави във водите на язовира. Издадох заповед, 
обявих, че до него ще се ходи само през деня и то винаги под ръководството на съответния 



ръководител. Няколко дни заповедта се спазваше от всички. Но за наша зла участ именно през 
тези първи години язовирът бе пълен с риба и тя още никак и от нищо не се страхуваше... 

И се развихри риболовната страст най-вече у педагогическите работници, а след това и у 
учениците. И започнаха нощем, без мое знание и разрешение, да изчезват педагогически 
работници с по двама-трима ученика и се завръщаха призори мокри, но и с пълни сакове или 
раници с риба. Увеличаването на храната бе добре дошло за нас, но опасността от нещастие 
също се засили и трябваше да се вземат мерки. Още повече, че нощните ни риболовци се 
качваха на огромните чимове, откъснали се от дъното, които плуваха по язовира и заедно с тях 
влизаха много навътре, където дълбочината на водата беше няколко метра. Проведох заседание 
на лагерния съвет, разпоредих да се прекрати това нощно ловуване и получих нужните ми 
обещания, за да се нарушат още на следващата вечер. Двама наново бяха заминали с по един 
ученик, а друга група, само от ученици, бе станала след полунощ и поела към сребреещата се от 
луната вода. Тогава издадох вече писмена заповед, която бе прочетена пред всички ученици и 
всеки педагогически работник се разписа срещу името си... Три нощи затишие. Успокоих се. 
Вече можех да спя спокойно. А на четвъртата вечер, точно в полунощ, реших да направя 
проверка. Наредих да се свири тревога. Военизацията при нас продължаваше да играе 
определена роля. За минута всички бяха строени на плаца - сънени, но облечени и обути, както 
се изискваше. Липсваха двама ученика и възпитателят Иван Гелин. Той бе един предан на 
делото работник, трудолюбив, отзивчив, кротък, но добре знаеше, че този път наказанието няма 
да отмине никой, включително и него, макар да бе един от най-добрите ми приятели. 
Освободих строените да си лягат и останах да чакам завръщането на липсващите... Чули 
сигнала на тръбата, разбрали грозящата ги опасност, тримата веднага събрали рибарските си 
принадлежности и тичешком поели към лагера. Пристигнаха, видяха ме, че чакам, седнал на 
един пън до загасналия вече лагерен огън и застанаха мирно пред мене. 

- Вие си легнете! - казах мрачно на Гелин. - Учениците в моята палатка. 
Задавах въпрос след въпрос, но те мълчаха, не отговаряха, гледаха в босите си крака, 

върху които от крачолите на мокрите им панталони все още се стичаше вода. Само от време на 
време крадешком ме поглеждаха и пак навеждаха поглед. Въпросите бяха с яден, заядлив тон, и 
аз, и те чувствахме, и знаехме дори, че веднага след отговорите ще започне една ядовита 
тирада, в която само аз ще говоря, а те непременно трябва да мълчат... Разбрах, че може би 
тонът ми ги смущава и реших да го смекча. Резултатът беше само един - започнаха по-често да 
ме гледат като бити кучета, които молят, чакат пощада. Най-накрая един след друг казаха: 

- Другарят Гелин не е виновен. Ние го накарахме. 
- Много го молихме. И вас ви молим - не го наказвайте! 
- Защитници! - викнах силно и веднага разбрах, че почвам точно това, което преди малко 

мислех да избегна - че чакам само да отворят уста, за да викна по тях... 
- От утре нощта ще прекарвате в моята палатка... - И после добавих. - За да не тръгнете 

пак да молите някого... Свободни сте... Засега. 
- Слушаме... - и напуснаха палатката. 
- И се преоблечете преди да легнете...           ; 
Те се шмугнаха между палатките и едва тогава видях Гелин, който продължаваше да стои 

прав на мястото, където го бях оставил, когато го пратих да си ляга... Подухна вятър и раздуха 
жарта на лагерния огън и вместо красива, както винаги досега, светлината на жарта изглеждаше 
зловеща. Като настроението и лицето ми в момента. 

- Сега няма да говорим! - казах също малко зловещо. - Лягай си! 



- Искам да те помоля да не наказваш учениците. Те не са виновни. 
- Те говореха същото за теб... 
- Решили са да ме защитят. А аз говоря истината. 
- Лягай си. Утре сутринта ще имаме съвещание. Тогава ще решим. Утрото е по-мъдро от 

вечерта... Но още от сега ти казвам: компромиси повече няма да правя. 
И го оставих. Прибрах се в палатката си. Едва тогава, без да говоря в момента, разбрах, че 

гласът ми беше зловещ като жарта на лагерния огън. Може би обстановката, може би случаят, а 
може би самият аз се стараех да го направя наистина зловещ, за да стига по-действено до него... 
Когато преди да легна отново надникнах навън, видях Иван да седи на същия пън, на който го 
чаках, до огъня, свит, примирен със съдбата си. А аз наистина бях решил - в името на 
безопасността на децата, ще го отстраня. Само от лагера ще го изгоня, но ще го сторя... Легнах 
си и започна прожекцията на кинематографичната лента... Детството... Ние с него, малчугани, 
играем с децата от махалата и атаманите сме именно двамата. Тогава бяхме два атамана, но не 
се карахме, не делехме водачеството... След това сме ергени и заедно задяваме момите... После 
сватбата му и преселването му да живеят точно срещу моя дом... Гостуването - нашето у тях, 
тяхното - у нас. Разговорите. Тогава си спомних нечии думи, които бях чул или прочел - няма 
грешки, които не можем да простим на човека, към когото изпитваме доверие неуважение... А 
към него изпитвах в най-голяма доза и доверие, и уважение, защото той го бе заслужил не само 
с приятелството си, но и с труда си, със скромността и обичта си към децата... И се замислих - 
дори и да го накажа само с отстраняване от лагера, няма ли това неимоверно много да понижи 
авторитета му пред момчетата, за сметка на моя авторитет, както и друг път са ме обвинявали? 
Няма ли така да загубя един ценен педагогически работник, от каквито именно се нуждае 
училището ни? Как ще посрещне колективът решението ми?... Въпроси, въпроси, въпроси... 
Час... Два... Станах и излязох от палатката, за да вдъхна повече от горската свежест... Той 
продължаваше да седи на пъна като статуя... 

Сутринта свиках съвещание. Насядахме на една поляна извън палатките, за да не ни чуват 
момчешки уши и започнахме. Не бе нужно да обяснявам за какво сме се събрали, защото 
всички вече знаеха причината и предмета на разговора. Започнах с първата заповед, преминах 
на неизпълнението й след това, после за втората заповед, подписана от всички и снощното й 
нарушение. И им зададох въпрос: 

- Кажете ми сега, колеги, какво трябва да последва? Вас питам... 
Никой не вдигна ръка, всички седяха на меката трева и рееха поглед пред себе си или 

дале-е-ече някъде към синевата на язовира отсреща. 
- Мълчите... Правилно мълчите, защото наистина няма какво да се каже... Затова ще кажа 

аз - за да не извадим занапред някое удавено дете от язовира, считам, че другарят Гелин още 
сега трябва да напусне лагера ни. 

- А децата? - попита Гаджев.  
- Какво децата? Така нито те, нито някой от нас повече не ще нарушава заповедите, които 

се издават. И то не веднъж, а по два пъти за едно и също нещо - устно и писмено. 
Пак мълчаха. Млъкнах и аз. Какво ли мислеха в тоя момент, какво ли мислеха за мене? 

Погледнах Гелин - той дъвчеше в уста една сламка и гледаше безизразно пред себе си. Пръв се 
реши Пейчинов. 

- Знам, че се случи нещо неприятно, но може би това, което ни предлага директорът, ще 
доведе и до по-неприятни неща. Решение има и то не е само в изгонването на Гелин. Лично аз 
заявявам - против това съм. Дори и само от лагера. Това не принизява само неговия авторитет, 



но и авторитета на всички ни. В същото време вашият авторитет, другарю директор, хвърчи 
нагоре. Но за чия сметка?  

Прекъснах го ядно: 
- Не аз искам да го издигам, а вие го рушите, като не изпълнявате заповеди, под които 

сами сте се подписали.  
- Другарю директор - продължи той - вие имате достатъчно висок авторитет, за да не се 

разруши той с това, че нашият колега си остане сред нас.  
След него се обади Бояджиев:  
- Бъдете сигурен. че това няма да се повтори. 
- Та то се повтори.  
- Тогава няма да се потрети. Бъдете сигурен, казвам ви го с пълна убеденост... После... 

добре ще е, да поставим тоя въпрос, не като заповед, а ей така, по човешки, пред учениците и 
да го обсъдим и с тях. Ще видите, че и те ще бъдат на страната на нашето предложение... 

Реших да прекрача още една граница - да проверя кои ще гласуват против моето 
предложение, по право против моето решение. Гласувахме. Всички бяха против изгонването - 
тоест против мене. 

Гелин се разшава пръв:  
- Колеги, аз ви благодаря за защитата, но директорът наистина е прав. Какво ще стане, ако 

всеки както вече наистина стана, продължи нощно време да мъкне ученици по язовира?... - 
Помълча, после добави: - А аз наистина щях да удавя единия... Падна от чима... Малко преди да 
свири тръбата. Едвам го извадихме от водата...  

Изтръпнах. За кой ли път вече. Колко близо сме били до нещастието, което с един замах 
можеше да реши съдбата ми и да превърти стрелката й в обратна посока... Той продължи:  

- Вие гласувате, но гласувате неправилно. Заповедите не се гласуват, те се изпълняват. 
Казвам ви го като офицер. Защото, ако момчето се беше удавило, не вие, а аз... - помълча... - и 
директорът щяхме да отидем в затвора. Затова именно трябва да си вървя, за да няма вече 
неизпълнение на заповеди... 

Млъкна и наново задъвка сламката. И си го представих наново снощи на огъня, 
крадешком погледнах бледото му от недоспиване лице, спомних си още веднъж детските, 
младежките и всички останали години след това и реших да не слагам граница между себе си и 
колектива, която, като я прескоча, после връщане няма. И закрих съвещанието с думите: 

- Колеги, благодаря ви, че защитихте вашия... нашия колега. От думите ви, от лицата ви, 
от загрижеността ви, разбрах, че много неща на всички ни вече са ясни. Другарят Гелин остава 
в лагера. Днес ще проведа и общо събрание с момчетата. Каня ви и вие да присъствате... 

На събранието опростих наказанието и на двамата малки злополучни рибари и този тежък 
за всички ни случай приключи. Не... Не приключи... След четвърт век, малко преди смъртта си, 
той, Гелин, ще ми го припомни... Не, не за да ме обвинява... Просто да ми благодари... Два 
месеца след това почина... И знаеше, че почти толкова му оставаше до края, до смъртта му. Не, 
то не бе благодарност, бе една човешка изповед, изповед на приятел пред приятел, в основата 
на която беше именно това, което ви разказах... За нея ще ви разкажа в друга глава на 
повествованието ни... 

Впрочем заповедта беше нарушена, за да се спаси един живот. И ние се гордеехме с това, 
което стана, макар че можеше да доведе до нещастието, от което толкова много се 
страхувахме... 



Един ден двама наши педагогически работници - Ташев и Гешев поискаха да отидат на 
риба и да вземат със себе си и най-запаления рибар - малкия Петър Буров. Те имаха въдици, 
имаше въдица и за него, предупредих ги по никакъв начин да не се влиза във водата, да не се 
качват на чимове и поеха. Бе хубав, слънчев планински ден, по брега се виждаха наклякали 
много рибари от селото, защото бе неделя и те използваха почивния си ден. Само след два часа 
ми докладваха новото произшествие... Един от рибарите бил магазинерът от селските хали - 
бай Крум - добродушен и бавноподвижен човек. И той като всички ловел тихичко, докато при 
едно хвърляне не можал да извади въдицата си от водата, защото кукичката му някъде се 
закачила. И той се свалил по гащета и влязъл във водата да я откачи. От брега го гледали много 
негови приятели от селото - младежи и възрастни хора, нашите учители и малкият Петър. И 
изведнъж, така както вървял, изчезнал във водата. По-късно се разбра, че именно там е било 
коритото на река и водният стълб бил над три метра... Потънал той, след малко се показал, 
извикал силно и страшно: „П о м о-о-о-щ” и наново потънал. И тогава станало най-
невероятното - неговите съселяни, приятелите му дори, млади и стари, се уплашили, хвърлили 
въдиците и хукнали назад... Ташев и Гешев останали и се чудели какво да правят... А бай Крум 
наново се показал и наново, вече със задавен от страх и напрежение глас, за последен път 
извикал и молел за помощ... И двамата наши учители не можели да плуват и се чудели какво да 
правят. От вцепенението ги извадил малкият им възпитаник: 

- Да вляза да го измъкна?... А, да вляза, а? Мога да плувам добре кучешката, ще видите... 
Да го пуснат ли? Те много добре знаели какво прави удавникът, че дори за сламка се 

хваща, а какво би станало, ако усети до себе си детското телце и се вкопчи в него? Секундите се 
точели бавно и мъчително и изведнъж малкият Петър, без разрешението на своите учители, 
смъква панталоните, потника и гащите и се хвърля във водата. Доплувал до давещия се, 
гмурнал се и изчезнал. През това време байкрумовите приятели вече се върнали на брега и 
започнали да събличат дрехи, за да се опитат да помогнат. Какво е било на душите на двамата 
наши педагогически работници в този момент само те, двамата, си знаят, как са виждали 
решетките на затвора, както аз неведнъж ги виждах, как сърцата им са ставали мънички, мъ-
нички като лешничета, докато видят, че над водата нещо се подава, после виждат главата на 
бай Крум, после голото задниче на Петър и накрая целият той. С плуване минал зад давещия се, 
гмурнал се под него и го избутал нагоре, след това напред, докато излезли из невидимото 
корито на някогашната река. И там, където водата вече не била дълбока, започнал да мъкне 
удавника към брега. Втурнали се всички останали, извадили го на брега, започнали да вършат 
необходимото при такива случаи, извадили водата из стомаха му, направили му изкуствено 
дишане и той поел въздух... Този случай веднага се разнесе по селото, започнаха да идват хора 
да търсят Петър - най-напред роднините на бай Крум, за да му благодарят, а след това и 
просто зяпачи. Те бяха толкова много, че той просто започна да се крие.  

- Гледат ме като маймунче в зоологическата градина - сподели.  
Един ден пристигна журналист, този път от столичен вестник, за да отрази безстрашието 

и геройството на малкия четвъртокласник, но когато пратих да го търсят по района, не го 
откриха. Дори за мой срам, за момент помислих, че е избягал, и за да не получи материалът 
заглавие „Героят-беглец”, побързах да отпратя журналиста, като задоволих любопитството му с 
мой разказ за онова, което се бе случило и с някои биографични данни за момчето. И когато си 
замина, само след минути пред мене застана източената фигура на момчето. 

- Отиде ли си? - попита с най-наивния детски глас, с който въобще може да се попита. 
- Къде беше?  



- Като разбрах, че мене търси и веднага се скрих. Омръзна ми вече все едно и също: как 
беше, страх ли те беше, ами ако се беше удавил, кой те научи да плуваш, не помисли ли, че 
учителите ти могат да отидат в затвора... Питат, питат, все едно и също. Като латерни. Взе да 
ми балдисва. Пишман станах дето... - не довърши изречението, помисли малко и едва тогава го 
довърши - дето не се крих и при останалите... 

За случая научиха и началниците чак в София и всеки, който идваше при нас, искаше да 
види "малкия герой", но им казвах, че това постоянно показване му е неприятно, затова просто 
го виках при себе си, питах го нещо ей така, за да може през това време моят гостенин да го 
види и го освобождавах... Така хората се запознаваха с него, докато го забравят. Никога обаче 
не го забрави бай Крум... След две седмици той дойде и ми стана мило и жално, като видях как 
го прегръща, целува и плаче, а накрая се наведе и целуна малката му ръчичка. За бай Крум 
Петър се оставяше да върши с него всичко и не протестираше за нищо. Тогава се вгледах в 
лицето му - бе още бледо от преживяното и гледаше уморено, може би и от принудителното 
двуседмично лежане. Поиска някак си да се отблагодари на малкия си спасител. Взе го със себе 
си, заведе го в магазина и му купи един костюм. Подари му го пред строя, двамата със 
съпругата му, и там той заяви следното: 

- Петърчо, като го носиш, спомняй си за мене. И пред всички вас, момчета и другари 
учители, заявявам - от днес нататък той става мой син и ще правя за него всичко като за син.  

И удържа обещанието си. Викаше Петър в дома си в съботните вечери и ние охотно го 
пускахме, когато в дома му имаше празник на най-почетното място сядаше неговия нов син, ко-
гато си тръгваше в отпуск, бай Крум предварително донасяше нужните пари за пътни и някакъв 
малък подарък. Така, докато Петър завърши основното си образование и си замина... Замина си 
и се загуби. Започна бай Крум постоянно да ме пита за адреса му, но знаех, че вече са се 
изселили и е някъде в Кърджали, но на неизвестен адрес и винаги му казвах истината - загуби 
се нашето момче. И го издирвах четвърт век. Че и малко повече. И връзката ни се възстанови по 
време на участието ми като събеседник по желание в популярното предаване по Българската 
телевизия "Всяка неделя". Не завърши разговорът ни при първото ми явяване и водещият 
обяви, че ще има продължение следващата неделя. И именно тогава бай Крум бе изпратил 
писмо до телевизията, в което между другото бе написал: "... Искам чрез екрана на Българската 
телевизия да благодаря на малкия Петър Буров, сега вече може би е 40-годишен, който някога, 
като ученик в четвърти клас в трудово-възпитателното училище ми спаси живота, като ме 
измъкна от водите на язовира и с това ми подари досега още четвърт век живот..." Тогава, след 
като водещият прочете писмото, аз се обърнах към Петър от екрана: 

- Петре, където и да си, ако гледаш това предаване, не забравяй, че и бай Крум, и аз, и 
твоите учители и възпитатели, чакат да им се обадиш... 

Няколко дни след това пристигна писмо от моряка капитан Петър Буров със снимка - 
негова и заедно със семейството. Писмото бе писмо на преуспял в живота си човек, подредил 
всичко, попаднал на добра съпруга, възпитал добри деца, който, макар и да не бе забравил оня 
случай, не се гордееше с това, а мислеше, че извършеното тогава е било негов дълг. Най-много 
се радвах на това, че може би именно тогава, когато прекрачи границата между сушата и 
водата, а с това фактически и границата между живота и смъртта, в него може би се е родила 
любовта към водата, та стана моряк за цял живот... Писмо и снимки получи и бай Крум. Той и 
сега се радва на добро здраве и винаги, когато ме срещне, ми казва: 

- Редовно ми пише. Обещава, че ще дойде със семейството си. Чакам ги. Искам още 
веднъж да го видя преди да съм си отишъл... 



Горе, докато бяхме на лагер, се случи още нещо, което също никога не забравих... 
Близо до лагера ни, в брезентова палатка, селската потребителна кооперация бе открила 

свой павилион, в който продаваше мой съселянин - човек незлоблив, честен и много доверчив... 
Покрай палатката течеше малко ручейче и именно в него той слагаше бутилки с вино или бира 
да се изстудяват. Веднъж зад една палатка намерих хвърлено шише от вино. Отидох веднага 
при него и попитах имало ли е случай на ученик да е купувал вино, но отговорът беше 
отрицателен. 

- Нали сме се разбрали - по никакъв начин да не им даваш. 
Започнах проверка и установих истината - наш ученик, като минавал покрай оставените 

във водата бутилки, взел една, изпили я, но не сварили да потулят бутилката. Наказахме 
крадеца, а също и съучастниците му, мислех да отида при продавача да му кажа истината и да 
му платя краденото, но ме въздържа мисълта, че ще промени отношението към всичките наши 
възпитаници, може би ще почне да ги обижда и нарича с обидни епитети пред летовниците. И 
реших да мълча... 

Минаха два месеца и разбрах, че продавачът е начетен. Веднага си спомних за случая с 
бутилката и отидох при него. Попитах колко е начета му, беше малко, записах си и тогава 
разбрах, че случаят е предаден вече на милицията, а тя от своя страна на прокуратурата. 
Издирих кой е следователят и заминах за Пазарджик. Казах кой съм, че е имало случаи, не 
случай, а случаи, когато наши възпитаници, като минавали покрай ручейчето, са вземали по 
някоя бутилка. Не, не лъжех, защото съвсем не бях сигурен, че това е единичен случай и не 
биваше човекът да страда заради нас. На въпроса за каква сума горе-долу може да са взели 
бутилки, дадох приблизително сумата, която той вече ми бе казал, че е начетен. И чух отговор: 

- Добре. Дайте писмени показания. Ще му ги намалим...  
Дадох показания и си заминах. Бях доволен, че съм извършил добро дело - човекът имаше 

четири деца и ако наистина е имало и други посегателства, а бях сигурен, че е имало, но не съм 
ги търсил, той можеше да отиде в затвора, а четирите му момчета да хванат същите пътища, 
като нашите, преди да дойдат при нас. Просто исках да не допусна четири момчета да стигнат 
до трудово-възпитателно училище... Но не направих нищо, не помогнах. След няколко месеца 
разбрах, че делото е гледано и продавачът е осъден на година и половина затвор. Проверих. 
Оказа се, че при повторна ревизия сумата се е оказала двойна и без дело не можело да мине, 
макар че в същия момент други с двойно по-голям начет, а един и с десеторно, не бяха съдени. 
Излежа присъдата, върна се, бяхме приятели до смъртта му, водехме си какви ли не разговори, 
но никога не посмях да му кажа за онова, което е станало, за да не промени отношението си 
към нашите момчета и училището ни, за които винаги се изразяваше с най-добри чувства. 

Един ден, още по време на лагера, пристигна телеграма до Нешо. Текстът беше 
лаконичен: „Баба умря. Брат ти”. Той бе кротко и мълчаливо момче, бе участвал в групови 
кражби в родния си град, а в училището го доведе баба му. Бе умна, прегърбена, незнаеща 
годините си старица. Остави му пари и си замина, а от всички разговори след това разбрах, че 
от всички хора на тоя свят, той най-много обичаше нея. И ето тази баба вече я няма. Не се 
подвоумих дали да го пусна за два-три дни или не, непременно трябваше да го пусна, защото в 
противен случай това щеше да тежи на съвестта ми. И затова го извиках в палатката и започнах 
да мънкам: 

- Нешо,... моето момче..., човек никога не знае какво ще му се случи, та така и с... баба 
ти... Та тя се... разболяла тежко... и много й се ще да те види... А сигурен съм, че и ти искаш, 
защото току виж, стане нещо с нея... Затова ще си заминеш за три дни... Ето ти пари за път... 



Възможно е да не я свариш... жива, но животът е такъв... Ето парите, обличай се, през това 
време аз ще ти изготвя билета за отпуск. 

Не реагира някак особено, стоеше пред мене и рееше поглед по брезента. И ми стана дори 
чудно, че той, който толкова обичаше баба си по неговите думи, сега беше безразличен пред 
болестта й, дори и пред евентуалната й кончина... 

Замина си... за да се завърне точно в определения в билета му ден и бе доведен от... 
умрялата баба... Тя кършеше ръце, когато чу за какво съм го пуснал, той стоеше като паметник 
на входа на палатката, а аз се чудех какво да говоря... Казах му да ни остави за малко сами, 
успокоих по някакъв начин разтревожената старица, на която никак не й се щеше да е умряла, 
отпратих я, но тя не пожела да се сбогува с него с думите: 

- Вагабонтин, да ме погребва и да ме кара след това толкова път да бия на стари години... 
Когато тя си замина, извиках него. Беше напълно откровен - заръчал на приятел да 

изпрати телеграма с известното вече съдържание, а когато пристигнал, се размислил и осъзнал 
грешката си, защото предстояло връщане. 

- Еле когато трябваше да се връщам и тя каза, че ще дойде с мене, едва не умрях. 
Умрялата да ме води. Жив резил. Идеше ми да я убия, за да не се излагам пред вас и пред 
момчетата, ама тя упорита - тръгнах аз, тръгна и тя. Искам, вика, да видя директора ти. Сигурна 
съм, че пак нещо си изшейтанувал... Вредна старица... 

След това момчетата често го подиграваха: 
- Нешо, не е ли време да вървиш на помен?... 
Всяка вечер, в центъра на поляната, палехме огромен лагерен огън. Всичките сто момчета 

по няколко пъти ходеха в гората за вършина и можете да си представите какъв огън се 
получаваше. И всяка вечер имахме гости от близката до лагера ни учителска почивна станция. 
Беше им интересно да постоят пред огъня всред „страшните деца”, които те ни изпращаха и от 
които сега никак не се страхуваха... Та при такъв един огромен огън се случи нещо, което след 
това дълго се коментираше, и сигурен съм - останало е незабравено във всичките ни тогавашни 
възпитаници... 

През деня в палатката ми се явиха двама мои бивши ученици от селското училище. След 
като завършили основното си образование, се записали в педагогическото училище в районния 
град и ето ги сега, завършили курса на обучение, идват, за да ги взема за учители. И преди това 
често ги срещах, разговаряхме за трудностите на учителската професия, радвах се, че именно 
нея са предпочели, те ми подхвърляха дали бих ги взел в училището, аз охотно се съгласявах и 
обещавах и ето ги сега пред мене - чакат да изпълня обещанието си. Не се поколебах нито 
минутка - казах им, че могат веднага да останат при нас. А бяха още малчугани, едва що бяха 
навършили 17 години, а в училището имахме и 18-годишни възпитаници. Какво пък, на мене 
именно такива ми трябват, които не се страхуват от трудностите и искат да се преборят с тях. 
Единият бе нисък на ръст, як, набит, истински щангист - свали го по гащета и му дай щангите. 
Ясно е, от него момчетата ще се страхуват, поне малките. Казваше се Вандев. Не така стоеше 
въпросът с неговия другар. Той беше слаб, дълъг, мършав, същинска върлина, леко превита в 
горния си край, където е главата. Като гледах нашите здравеняци, някои на години по-
възрастни от него, не можех да си представя как ще застане той пред тях, пред строя, ще 
командва и ще иска от тях изпълнение и подчинение. Носеше и чудновато име, което много 
рядко след това срещах дори и в телефонните указатели - Зяпков... но знаех и друго - че е 
момче с нежна душа, че свиреше на цигулка, че бе много начетен и бе завършил училището с 
пълно отличие, че имаше интелект на висшист, че много знае и може, а нашите именно 



знаещите и можещите най-много обичат и на такива най-много вярват... Те вероятно 
предварително знаеха моето намерение да ги оставя, та си бяха донесли и пижами, веднага се 
настаниха в една палатка, преоблякоха се и тутакси се включиха в общия ни лагерен живот... 
Тръгнаха с момчетата да носят шикла, трупаха я в центъра на поляната и очите им горяха с 
пламъка на младостта. Момчетата разбраха и се стараеха винаги да бъдат до тях и когато те 
тръгваха за поредния наръч съчки към гората, около тях се струпваха много момчета, които се 
стараеха да не се отделят. Беше им просто много интересно - такива, като тях са, пък ще им 
бъдат учители... 

Вечерта направихме може би най-големия ни лагерен огън като че ли в тяхна чест. В чест 
на цялата учителска почивна станция, които бяха ни дошли на гости. Пламъците се виеха 
нагоре и правеха небето беззвездно. Вместо звезди над нас се носеха хиляди искри, които 
правеха небето фантастично. Един от почиващите близо до нас учители, седнал до мене, ми 
прошепна: 

- Това също възпитава... 
А аз, както при много случаи досега, се връщах в миналото, по право то само се връщаше 

при мене. Пак си спомних за Михо, който бе напуснал училището и отишъл на „Бърдото" да 
пише стихове на светлината на огън... Около нас всичко бе така светло, че можеше и книга да 
четеш, и художествена програма да изнасяш. Лъчите от отблясъците се пречупваха в 
светналите очи на момчетата. На душата ми беше леко и чувствах, че е леко и на детските 
сърца. Погледнах встрани и видях Гелин - бе седнал на същия пън, на който седеше през оная 
нощ, когато се решаваше не един въпрос. Беше съсредоточен, гледаше огъня и си мислеше за 
нещо свое. Дали не си спомняше оная нощ? Побързах да отместя поглед и тутакси пред мене се 
изправи фигурата на ученик. 

- Другарю директор, Сашето иска да се бори с Манчо. Разрешавате ли? 
Място имаше, защо пък да не разреша? Каквото знаеха, момчетата ни го бяха вече казали 

на художествените ни вечери, няма да бъде лошо да направим и една борба. Колко приятно 
беше някога, когато гледахме боксиращите се Медунчовци, как може да се забрави борбата на 
Заяков с пехливанина в центъра на съседното на нашето село? На децата винаги трябва да им се 
създават условия за изява, за занимания. Само празният човек се чуди как сам да си измисли 
занимание, но невинаги измисля най-подходящото... 

- Може. Нека се разчисти място ей тук, та да могат всички да ги виждат. И да са по-
далечко от огъня... 

Разчистиха място, за тепих служеше гъстата горска трева, по която можеш цял ден и бос 
да ходиш... 

И двамата малчугани започнаха. Бяха се съблекли само по трикотажни гащета, по време 
на борбата те се свличаха и срещу ни лъсваха голите им задничета, но се дръпваха леко 
встрани, вдигаха ги и наново се вчепкваха. Момчетата се разделиха на две - едни викаха за 
Сашето и като че ли те бяха и повечето, защото той наистина бе едно мило хлапе, което от пръв 
поглед ставаше любимец, а други викаха за Манчо - черно като арабче момче, с живи, като 
горящи въглени очи, което много майсторски се изскубваше от „уловките" на Сашето. Накрая 
победи опитът на Сашето... И веднага след това на „тепиха" се явиха нови двама. Те бяха 
значително по-големи и интересът към тяхната борба нарасна. Имаше „давай", „подхвани го 
отдолу", „направи му кръ-капан" и още, и още подвиквания. На всички ни бе интересно и ми 
мина през ума, че не бива нито една вечер да оставаме без интересни, повтарящи се периодич-
но, занимания. Двойките започнаха да се определят още преди да е свършила по-предната и 



имаше вече десетина, които чакаха ред... До мене бе седнал Зяпков, оня, мършавият нов наш 
възпитател и го гледах как изживява всичко, което ставаше на зеления „тепих". По едно време, 
без да се обърне към мене, каза: 

- Има много хляб в момчетата... Имате ли секция по борба? 
Не, секция по борба нямахме, нямахме и никаква друга секция и никога не ми бе минало 

през ума да ги създадем, за да изучават момчетата ни даден спорт, да изучават нови прийоми, 
нови хватки и да ги пускаме след това на състезания. 

- Не, никакви секции нямаме. А би трябвало да имаме... 
- И ще имаме... - завърши той. 
Не можех да свържа в момента убедеността му за нещо, което най-малко щеше да зависи 

от него, защото физиката му можеше да послужи за всичко друго, но не и за борба, но малко 
след това трябваше да мисля друго... 

Пред мене се изправи Тоньо. Той бе един от най-едрите и най-възрастните ни ученици, бе 
някъде от бургаските села, където борбата бе на особена почит, а освен това вероятно в него 
отвътре напъваше навън някаква буйна селска сила, която трудно се укротяваше. Стоеше, 
гледаше ме в очите и мълчеше. 

- Какво има? - попитах, защото знаех, че когато застане пред мене винаги чака първо аз да 
го попитам и едва тогава да отговори. 

- Искам да се боря с новия учител... - и посочи седящия до мене Зяпков... 
Веднага личеше разликата в категориите им, знаех и разликата в годините - Тоньо бе с 

една година по-възрастен. Познавах Милош, така беше малкото име на Зяпков, защото не само 
че ми е бил ученик преди, но и често се срещах с него и за какво ли не разговаряхме и знаех, че 
никога не се е занимавал с борба, че почти нищо не знае от нея и че при една борба, загубата му 
беше неминуема... Погледнах го, не исках да помисли, че го подценявам, реших да го попитам 
какво сам ще реши, а той, без да съм казал нищо, току изтърси: 

- Какво пък... Нека се преборим!... 
И стана. Всички започнаха да ръкопляскат, да викат, но всички викаха в един глас само 

едно име: „Тоньо... Тоньо...", защото него си познаваха, с него бяха живели досега, знаеха, че е 
много силен и опитен и затова именно на него залагаха. Зяпков, разрешете ми да започва да го 
наричам вече по малко име - Милош, отиде в палатката и след минута се яви по спортни 
гащета... Едва тогава съжалих, че не се намесих, за да не допусна това, което предстоеше - 
първият провал на най-новия ни педагогически работник, защото едва сега видях, че той беше 
значително по-слаб, отколкото изглеждаше, когато беше с дрехи - ребрата му се брояха, краката 
му бяха извити като елипси от слаботия... Тоньо начаса беше готов - само смъкна панталоните 
и остана по трикотажните си гащета... Всички момчета наскачаха прави, заобиколиха двамата и 
трябваше да се намеся, за да оставят възможност на всички ни да гледаме... И застанаха двамата 
един срещу друг - напрегнати, настръхнали. Милош чумреше вежди и си представях какво е 
сега на сърцето му... Първа схватка - никой не падна... личеше, че Тоньо има известна 
подготовка, може би е бил трениран или просто е гледал как се борят неговите земляци, защото 
стоеше по-уверено и по-стабилно на земята и като застанеше, не мърдаше, като че ли бе вкопан 
в нея... Милош се местеше ту наляво, ту надясно, пресягаше и се отдръпваше... А момчетата 
още по-настървено продължаваха да викат: „Тоньо... Тоньо... Придобил сила от поддръжката, 
той се спусна и сграбчи противника си и двамата се счепкаха и паднаха на зеления горски 
тревен килим. Но Милош успя да се извърти, пъргав като змиорка и да се отскубне от 
хватката... Така още веднъж и още веднъж. Вече ми беше ясно, че не е чак толкова неук в 



борбата и някаква надежда, че може и да спечели, се роди в мене... Към мене се приближи 
Гаджев и приседна. 

- Не трябваше да допускате това... - прошепна ми тихо, за да не ни чуят околните. - Ако 
сега падне, целият му бъдещ педагогически труд ще бъде много труден. Защото ще започне с 
неуспех. 

Отговорих му също с шепот: 
- Ще му бъде за урок да се старае в бъдеще да влага във всичко много усилия, за да 

спечели... 
Не казах: „Ами ако спечели?", защото бях сигурен, че ще загуби, макар че вътрешно нещо 

ми шушнеше обратното. През това време те наново се счепкаха здраво и пак паднаха на тре-
вата. Този път хватката на Тоньо бе по-здрава и на Милош му бе невъзможно да се отскубне. 
Тоньо напрегна мускули и се опита да го прехвърли през мост, за да залепи след това плещите 
му на меката трева, а през това време учениците викаха като обезумели и го поощряваха. 
Милош се отпусна, съперникът му се напрегна, повдигна го, изви се и се опита да го пре-
обърне... И стана нещо, което никога през тези изминали вече минути от началото на борбата, 
не очаквах - Милош се превъртя, именно в превъртането се преобърна, изскубна се и остана 
върху Тоньо, оня се опита също да се превърти, но без сам да се усети попадна в собствената си 
клопка - извъртя се, падна по гръб и Милош тутакси залепи плещите му... Тоньо не мръдна. 
Призна поражението си кавалерски, като потупа съперника си по гърба. Милош стана, изправи 
се и имах чувството, че именно сега ще се строполи на тревата. Но той постоя малко, после 
тръгна към мене и тежко се отпусна на тревата. През това време Тоньо продължаваше да лежи, 
момчетата бяха онемели, самият аз не можех дума да кажа от изненада. Дори не стиснах ръката 
на победителя. Това направи Тоньо - стана тромаво, отупа се от полепналата по тялото му трева 
и бавно се приближи, подаде му ръка, стисна неговата, но нищо не каза на него, а се обърна към 
мене: 

- Слаб, ама як... Печен е... - и се оттегли, за да отиде при другарите си. 
А в това време момчетата, и най-вече малките, с възхищение гледаха новия си учител и не 

виждаха ребрата му, които можеха да преброят, а го проследиха с поглед, когато той тръгна 
към палатката си да се преоблече, защото тялото му като че ли бе намазано със зехтин от потта, 
изстискана от слабото му тяло от топлината на лагерния огън и от напрежението на мускулите 
по време на борбата. И когато се върна, именно те, малките, започнаха да се приближават, за да 
бъдат по-близо до него. Чак тогава и аз се осмелих да му стисна ръката. 

- Честно казано виждах те повален... 
- И аз... - отговори ми той. 
Отсреща, между учениците, видях едно лице, което ми се стори познато. Когато 

пламъците го осветиха по-ярко, го познах - беше бащата на Милош - в момента горски 
работник в района на горското стопанство около лагера ни. Той бе наблюдавал борбата, но не 
се бе издал. Не зная дали синът бе видял бащата, но съм сигурен, че дори и да бе видял това 
малко щеше да се отрази на изхода от двубоя... 

По-късно ние много често говорехме за това първо педагогическо, не силово и физическо, 
а наистина педагогическо изпитание и той сам си признаваше, че никога преди и след това не е 
подлаган на такова ненадейно изпитание. 

- В отделни моменти имах чувството, че ей сега ще падна и повече няма да стана, че тоя 
здравеняк срещу мен може да нрави каквото си ще с мене, но като си представих, че това е 
първата ми среща с момчетата, с които ми предстоеше много години тепърва да работя и 



силите ми се удвояваха, не, утрояваха се. И именно тая мисъл, че ме гледат бъдещите ми възпи-
таници, че ако падна след това не ще мога да ги гледам в очите, ме доведоха до победата. 
Потвърдиха се думите, които казваше един мой учител в педагогическото училище, че човек 
може да свърши и дела свръхсилите си, ако има пред себе си ясна цел... 

Между другото призна, че не е бил чак толкова неук в тънкостите на борбата, че като 
воловарче през летните месеци се е борил с много момчета, че е научил що-годе хватки и кон-
трахватки, но тук му е помогнала именно психиката, волята, желанието непременно да 
победи... Не, той не се захвана след това да прави секция по борба, макар и да каза, че ще имаме 
такава, създадоха я след време други, които дойдоха, които имаха и треньорски умения и 
борбата в училището така се разрасна през годините, че на състезанията между трудово-
възпитателните училища нашите момчета вземаха почти половината от медалите, а останалата 
част оставяха за разпределение между останалите трудово-възпитателни училища... 

Интересна и трагична бе неговата съдба. Ще ви я разкажа, не бързайте, защото тя е и 
много поучителна. Особено за младите, които постъпват в педагогическата професия. Но сега е 
още началото на педагогическия му път, той току-що е спечелил първата си педагогическа 
победа и е седнал кротко до мене. Посочих напреде си и му казах: 

- Баща ти... 
- И той ли е тук? - рече тихо и безизразно. - В този район работи, нали е горски работник. 

Колибата му е на километър нагоре в планината. 
Викнах бащата с очи и глава и той веднага дойде при нас, погледна сина си и вместо да го 

поздрави с победата, му каза: 
- Много зор вижда пчелата, доде снесе мед...   - и се усмихна. - Като начало добре... 
През това време огънят бе намалял, съчките изгорели и огромен куп жар се бе натрупал в 

центъра... Бай Георги, така се казваше бащата на Милош, ме поглеждаше хитро, но нищо не ми 
казваше, усещах, че нещо напира отвътре да го каже, но не смее. По едно време се престраши: 

- Ако накарате момчетата да разстелят жарта, за да стане на повече от няколко 
сантиметра, ще направим един интересен номер. Момчетата, па и гостите, ще бъдат доволни. 

Знаех, че е оригинален човек, че ни предстои наистина нещо интересно и дадох 
съответното разпореждане. За кратко време пред нас се появи голям, огнен кръг с диаметър не 
по-малък от десет-дванадесет метра. Сега вече бе ред на бай Георги. Той стана, събу обувките 
си, след това чорапите, запретна крачолите, огледа всички, които бяха устремили погледи в 
него, усмихна се и рече високо: 

- Мечка страх, мен не страх. 
И тръгна към жаравата. Момчетата гледаха изумени как той навлезе в огнения кръг и 

бързо го прекоси. Абсолютна тишина бе легнала над нас и ако някой идеше отнякъде щеше да 
помисли, че на поляната няма никой... Когато излезе из обръча и стъпи на земята, наново се 
усмихна, постоя малко на зеления горски губер и тръгна обратно. По същия начин - ни бързо, 
ни бавно, прекоси обръча и излезе срещу ми. Момчетата продължаваха да мълчат и бяха като 
онемели. Нямаше и възклицания като при ония, обикновените деца, като „ах", „ох", „ей", а само 
едно мълчание и едно възхищение. То, последното се бе запечатало в очите на всички и когото 
и да погледнеш, щеше да го видиш. И в тая тишина, вече излязъл и стъпил с голи нозе на 
земята, бай Георги рече: 

- Та такива ми ти работи, момчета... 
Тази вечер двама души, баща и син, ни устроиха прекрасно и незабравимо занимание и 

всички им бяхме благодарни... Стана ясно, че кръвта на момчетата закипя под натиска на едно 



вьтрешно подсказано убеждение: „Щом той може, значи и аз мога..." и изведнъж те започнаха 
да се обръщат с въпроси към него: 

- Ей, чичо, ти си намазал с нещо краката...  
- Подлежи на проверка... - усмивката не слизаше от лицето му. 
- Ама наистина ли не се опари? 
- Опарих се, ама не се изгорих. Краката са пред вас, проверете!... 
- А ние можем ли? 
- Опитайте!... 
Лесно е да се каже „опитайте", но трудно е да се изпълни това простичко „опитайте". 

Попитаха и някои уж посегнаха да свалят обувки и чорапи, но не ги свалиха. Само Калчо се 
престраши и след малко остана бос. Никой не повярва, че именно той, черният и почти винаги 
неумит Калчо ще опита да повтори онова, което току-що видяхме. То бе интересно и за мене, и 
за гостите ни от учителската станция. Бях слушал за нестинарки, виждал ги бях на филм, но 
знаех, че играенето върху огъня при тях винаги е свързано с огромна вътрешна психическа 
концентрация, но при бай Георги всякаква предварителна психическа нагласа липсваше. 
Просто тръгна и премина - в двете посоки. 

- Готов съм, чичо! - обърна се Калчо към бай Георги, а след това към мене: - Да тръгвам 
ли, другарю директор? 

Не смеех да дам разрешение, защото не знаех какви ще бъдат последиците, но моят съсед 
ме отърва от неловкото положение: 

- Като вървиш, ще стъпваш с цялото стъпало, не както когато ходиш по земята. Жар е 
това, не е трева под краката ти - и му показа как точно да стъпва. 

Ясно беше, че има тънкости, които трябва да се знаят и да се спазват, иначе без изгаряния 
нямаше да мине. 

Калчо възпретна крачолите на дългите си панталони, изправи се пред огнения обръч и 
високо каза: 

- Циганско дете от искри се не плаши... 
И пристъпи. И чудо - и той започна с отмерени крачки да стъпва в жарта и я премина. Пак 

тишина и точно в тая тишина някой се провикна: 
- На краката му има два пръста кир, затова не усеща... 
- Бабината ти трънкина... Искаш ли сега да ги измия и пак да тръгна? 
Бай Георги го спря: 
- Краката трябва да бъдат сухи. 
И тогава всички изведнъж наскачаха, един след друг започнаха да се събуват и се 

изправиха пред жаравата. Един се престраши и другите, като стадо, тръгнаха след него. Едни 
вървяха спокойно, като че ли се стараеха да проявят някакво достойнство, други бързаха и като 
им припари, се затичаха към другия край и завикаха... Така един след друг, един през друг, по 
един или на групи по няколко, преминаха всички. Даже някои, които са гледали как правят това 
нестинарките, грабнаха по една носна кърпа и започнаха да играят ръченица... Няколко души 
наистина се изгориха, защото не бяха спазили първото изискване, поставено от бай Георги... 

Така за една вечер нестинарите в България се увеличиха със сто... 
Баща и син - Георги и Милош Зяпкови... Ще ги помня винаги, до последния си ден. 

Защото влязоха трайно в живота ми, защото бях винаги заедно с тях след това цели тридесет и 
три години до смъртта им, дошла при тях последователно с разлика само от пет месеца. 



Бащата беше анархокомунист. Не го криеше, не го и демонстрираше. Просто вярваше в 
идеята си и ревниво я пазеше. Бе завършил семинария, но не стана свещеник. Като младеж е 
искал да продължи образованието си, но не му разрешили. Работеше най-тежката и най-черната 
работа, за да издържа семейството. И винаги ме учудваше неизменната усмивка, която никога 
не слизаше от лицето му... Остана неудобен, нежелан и гонен и след девети септември. Един 
ден се озова в концлагер - без съд, без присъда - просто трябваше да бъде изолиран за много 
месеци. Върна се болен, но продължи пак с най-тежката и най-черната работа. 

Когато Милош се ожени му станах кум. И получих партийни обвинения. Не им обърнах 
внимание. След това започнаха да ме привикват и да ми казват, че синът на Георги Зяпков не 
може да бъде възпитател. Казвах, че може и че е добър възпитател. Стараех се да го пазя и да 
му помагам... Така, след като свърши летуването ни, за което вече ви разказах и се прибрахме в 
училището, започна нормалния училищен живот и той като възпитател трябваше да дава и 
нощни дежурства. По време на първото му дежурство се страхувах - та нали бе на години по-
малък от много от възпитаниците ни, от момчетата, които щеше да ръководи. И късно вечерта, 
без той да ме забележи, влязох в дирекцията и не излязох. Останах там цялата нощ, за да му 
бъда в помощ, ако се наложи. Всичко мина нормално, дори като че ли по-нормално от други 
вечери. Умееше той да налага волята си, да убеждава, да сдружава, да изисква, да печели 
приятели. Сутринта се явих в спалните както обикновено, но все едно, че съм пристигнал 
отвън. И мислех, че не ме е забелязал. Напротив. След много години написа за мене очерк в 
учителския вестник и разказа точно тоя случай, когато съм останал скрит от него в дирекцията, 
за да бъда близо в случай на нужда. А аз мислех, че той нищо не знае... Да, стана и литератор. 
Пишеше стихове, разкази, сатира и във всичко бе еднакво добър. Печаташе в много вестници. 
Можеше ей тъй, на коляното да ти напише онова, което поискаш от него. Двамата решихме да 
опитаме силите си като колектив - написахме естрадно-сатирични спектакли, които се приеха 
възторжено и някои бяха изпълнени от нашите възпитаници, след това от съвместната ни 
работа се роди един сценарий за филм, който получи национална награда... 

Но никой не оцени това. Когато най-безцеремонно ме изгониха от училището, за което 
тепърва ще ви разкажа, веднага изгониха и него. Но когато ме върнаха, а за връщането си 
поставих редица условия, едно от които бе връщането на Милош в училището. И като 
допълнение - заедно с него да дойде и съпругата му. И това условие бе изпълнено... 

После започнахме заедно да ръководим художествената самодейност - в селото, след това 
в града, и в училището. Буфосинхронистите от читалището и от училището, по мнение на 
специалисти, бяха на професионално равнище... 

Завърши задочно висше образование... 
Когато на обществения небосклон се появи слънцето на демокрацията, той посрещна 

всичко с видимо доволство. И не мина много време, за да основе в града клуб „Демокрация” и 
да стане негов председател. На един митинг стана водещ и направи силно впечатление с 
моментните си хрумвания. Представителите от София го взеха след това на още много такива 
митинги... 

И една нощ, едва навършил петдесетгодишната си възраст, при мистериозни 
обстоятелства падна в асансьорната шахта на блока, в който живееше. И след час и половина 
почина. Единственото, което каза, бе: „Кой ми го направи?”... И сега, месеци след това, никой 
не може да отговори кой го направи... Отчита се като нещастен случай. Дали е така, бъдещето 
може би ще покаже... 



Важното е, че си отиде завинаги един истински педагог, творец, самодеец, човек... И 
мястото му завинаги ще остане празно. Защото беше личност... 

Остави ни свитък сатира и едно томче със стихове. Стихосбирката започва така: 
Не съм поет, но пиша  
утолявам своя жажда.  
Поезията в мене диша  
и като майка  
втори път ме ражда... 

 
 

КАК СЕ КОВАТ ХАРАКТЕРИ 
 
Есента посрещнахме отпочинали, укрепнали, готови за учебни и трудови занимания. 

Момчетата ни не бяха свикнали само да почиват, така че и по време на лагера предложиха нещо 
да работят. И горското стопанство веднага ни даде работа - да събираме отпадъците в сечищата 
и да подготвяме площта за залесяване. Именно тая готовност за труд ние вече считахме за 
сериозно свое завоевание. И тя стана традиция, предаваше се от випуск на випуск и ни беше 
радостно, че наистина ще пуснем в живота хора, усетили сладостта на труда и разбрали необхо-
димостта от него. Освен парите, които получихме, ръководството на стопанството ни разреши 
всички отпадъци, негодни за строителен материал, а годни за дърва, да ги отделяме и не да ги 
горим, а есента да ги свалим в училищния двор за наши нужди. Така през септември в двора ни 
имаше двеста и петдесет кубически метра дърва, наше си производство, които през зимата 
преминаха набързо през печките... След горския простор в планината и покрай язовира 
класните стаи сега ни изглеждаха като кибритени кутийки, в които са поставили насекоми за 
препариране, които само щъкат насам-натам от стена до стена и никъде не могат да излязат. 
Вярно, можехме да излезем на двора, но и той ни изглеждаше вече като тясна кошара за жи-
вотни, които, като стигнат до оградата, се връщат обезкуражени. Загубили ориентация от 
простора горе през летните месеци, сега момчетата ритаха топките все по-силно и с по-голяма 
стръв и изведнъж се увеличиха счупените стъкла по съседските къщи, а заедно с това и 
оплакванията и плащането на обезщетенията за нанесени вреди, което както вече знаете ние 
открай време правехме, за да нямаме излишни неприятности... На едно общо събрание 
момчетата предложиха: 

- Хайде да изпратим пак една делегация до София да искаме военната станция. Докато 
бебето не заплаче, майката не му дава да суче... 

Излишно беше наново да изпращаме делегация, но никак не бе излишно да ускорим 
изпращането на писма и искания. На помощ ни дойде случаят - на гости у свата си пристигна 
един от съветниците на министър-председателя и ние, трима от училището, веднага отидохме 
при него. Той не бе информиран по въпроса, нищо не знаеше, затова трябваше да му обясним 
всичко, дето се казва от игла до конец. Когато завършихме, само рече: 

- Интересно. 
- Ще ви бъде по-интересно, като видите всичко с очите си. Хайде да отидем до „Парка"! 
Отидохме. Обяснихме му кое къде ще бъде, за какво ще използваме отделните 

помещения, какви нови сгради ще построим постепенно по стопански начин, с колко ще 
увеличим бройката на учениците. След това го заведохме в училището, за да види „кутийките", 
в които живееха момчетата ни. Той мълча през цялото време. Накрая отсече: 



- Това непременно трябва да стане. В мое лице занапред ще имате още един последовател 
в трудното дело, с което сте се захванали. 

На заседание на учителския съвет запасните офицери предложиха да разнообразим 
живота на момчетата чрез военни игри, които да провеждаме нощем. Търсехме романтиката, 
която винаги привлича юношите, но не съм очаквал каква огромна роля ще изиграят те не само 
за разнообразяване на живота в училището, но и за цялостното им възпитание. 

Първата военна игра проведохме в близката местност - на "Бърдото". Присъстваха всички 
педагогически работници без жените, направихме си в работилницата „пушки" и „пищови", 
ножове и саби, имахме трима крастави, новонастанени ученици, които лекувахме в помещение 
извън района на училището и решихме именно те да бъдат „диверсантите". Предварително 
разпределихме момчетата на отделения, изпратихме на „Бърдото" Шумарев с краставите като 
техен ръководител и посред нощ, когато всички педагогически работници пристигнаха, тръбата 
свири тревога. Момчетата отдавна бяха свикнали при тоя сигнал да вършат всичко бързо и 
стройно и след минута всички бяха строени на двора. Пред строя застана Гешев: 

- Момчета, през миналата нощ група криминални престъпници са извършили жестоко 
убийство и са се насочили към границата, за да я преминат. Предполага се, че сега са в нашия 
район. Дава ни се възможност да ги заловим... Нищо, че пушките и пистолетите ни са дървени, 
в тъмното не личи. 

- Ама диверсанти ли са? - чу се силен момчешки глас. 
- Щом преминат ще станат диверсанти. Ще се справим ли? 
- Ще се справим... Ще ги открием... В кърпа ни са вързани - чуха се викове от всички 

страни и в редиците премина тръпката на възбудата. 
Гешев, като ръководител на играта, ги разпредели по отделения и групи, отдельонните 

командири - педагогически работници си взеха момчетата и тръгнаха в различни посоки. 
Всичко бе предварително разиграно от „щаба" и всеки знаеше маршрута на групата си, какво 
точно ще прави, кога ще бъдат близо до „диверсантите" и в колко часа отделенията ще започнат 
щурм за обезвредяването им. Като че ли народно за нас нощта бе тъмна, небето куршумено 
черно и трудно се вървеше по обиколните пътечки към „Бърдото". Часовникът удари само 
веднъж и ако нямаш откъде да видиш, не можеш разбра половинка ли бие или е един след 
полунощ... Когато наближихме убежището на „диверсантите" вече бе нужно да се премине към 
пълзене, тук-там на прибежки и накрая да се чака точния час на „щурма". И той дойде. Цеков, 
като началник-щаб на групата, бе осигурил отнякъде ракетен пистолет и изведнъж към небето 
се устреми ракета, която след секунди освети хълма. От една страна се чу „ура” , след това от 
различни страни нови викове огласиха района, така както се бяхме уговорили. И ето ни 
изведнъж всички пред „нарушителите на държавната ни граница", които без да знаят как 
изведнъж ще бъдат обградени, открити и задържани, се стъписаха и вдигнаха високо ръце. 
Прожекторите, които ние, възрастните, носехме със себе си, се насочиха към тях и ги осветиха. 

- Чакайте бе, та това са краставите! - извика изненадано някой. 
И изведнъж се втурнаха да връзват ръцете им, някои вързаха и краката им, но други ги 

възпряха: 
- Не връзвай краката. Иначе трябва да ги носим на гръб.  
Някой се опита да ги малтретира, но друг великодушно го спря: 
- Културният човек е великодушен към враговете си.  
Тогава видяха и Шумарев. 
- Другарю, ами вие какъв сте? 



- Аз съм началникът им. 
- А вас трябва ли да ви вържем? 
Не го вързаха. Изненадата, че диверсантите не са истински премина моментално, защото 

на момчетата именно това им се искаше, и наново се включиха в играта, като се опитваха да я 
превърнат в истинска. Ръцете на заловените бяха вързани отзад, наредиха ги един до друг и ги 
подкараха надолу. Отнякъде се появи Гошко Сонин с училищната кучка Роска - негова 
неизменна приятелка, и двамата тръгнаха след тях като неизменна охрана... И ето в нощните 
часове по улиците на селото се проточи причудлива колона и добре че вече бе два часа след 
полунощ, та по улиците нямаше никакви хора, иначе кой знае какво ли щеше утре пак да се 
говори из селото... Прибрахме се, „диверсантите" бяха освободени от дебелите връзки, 
ръководството в лицето на Гешев и Цеков направи разбор така, както се прави при военните, 
похвалиха се проявилите се, в число и Гошко Сонин и неговата помощничка и накрая 
„диверсантите" бяха освободени да отидат в своята изолационна. Когато тръгнаха, някой се 
провикна след тях: 

- Хайде, вървете да се чешете!... 
Както след всяко подобно изживяване момчетата дълго не заспаха и по свой начин 

обсъждаха онова, което бяха изживели. 
- Отидохме за диверсанти, открихме красти. 
 - Те добре, че бяха красти, иначе утре цял ден щеше да переш гащи... — отговори му 

някой, но и другият не му остана длъжен: 
- И ти си едно копеле, нищо и никакво... Какавида...  - истински се ядоса първия. 
- Ако си ядосан пий оцет, ще ти мине!... - бе отговорът на първия. 
Отминах умивалнята, където се водеше тоя разгорещен разговор с твърдото решение, че 

тая първа игра не бива да остане последна. 
Често идвах нощем и вдигах момчетата по тревога. Знаех, че това им е приятно, поражда в 

тях самочувствието, че не са деца, а освен това ставаха по-организирани. И бях радостен, че 
макар и със секунди, постоянно намаляваха времетраенето на строяването си. И винаги ми 
беше приятно да им обявявам това... Не, не мислете, че издевателствах над тях с това прекъс-
ване на съня им. Те бяха момчета, утрешни войници и бяхме длъжни още тук, при нас, да ги 
подготвяме за онова, което им предстоеше. И те не ни се сърдеха, дори им беше приятно това 
постоянно очакване и току подмятаха: 

- Кога пак ще има: та-та-та... та-та-та... - имитираха те сигнала за тревога. 
- Когато най-не очаквате... - отговарях им. 
- Ама ние постоянно си очакваме... 
Винаги съм считал, че трудните момчета най-много обичат да се разговаря с тях като 

равен с равен, да вършиш с тях всичко като равен с равен, да се провеждат с тях неща, които са 
за по-големи, защото именно те повишаваха самочувствието им. Приятна им бе тайнствеността, 
особено нощната. Като ги вдигах по тревога, очакваха, че ето, ей сега пак ще стане нещо като 
при оная военна игра, нещо интересно... Понякога вършех и друго, именно за да им бъде 
интересно - идвах нощем, след полунощ, влизах в една от спалните, вдигах двама, винаги 
предварително определени и непременно от по-големите и им казвах: 

- Обличайте се! 
Те се обличаха бързо без да говорят, за да не събудят останалите. Извеждах ги навън и 

продължавах: 



- Тръгвате за Пазарджик. Сега е два. Утре сутринта трябва да ми се обадите по телефона 
точно в осем. Ето ви пари. Отчитате ги с билети и квитанции за телефонен разговор. 

И винаги те се обаждаха точно в осем и питаха какво трябва да правят. 
- Нищо. Тръгвайте си обратно. Работата е свършена. 
И тръгваха обратно. И по обяд винаги бяха в училището. Даваха остатъка от парите, 

билетите, ако са пътували с влак и не питаха нищо. Знаех, че на всички много се е искало да по-
питат, но не го правеха, а след време, вече при срещи като възрастни винаги казваха, че едва 
сега са разбрали защо вършех това. А аз наистина преследвах много цели, включително и тази - 
да се научат да изпълняват заповеди, което щеше да стане тяхно ежедневие в казармата, да 
умеят да се придвижват в определено време на дълги разстояния, да разговарят по телефон, да 
не питат когато не трябва, да имат възможност да избягат и да не избягат. При такива и при 
други подобни случаи никога не се получи бягство, защото момчетата изпълняваха поръчение, 
защото чувстваха, че ги уважаваме, като им вярваме, защото наистина им беше интересно при 
нас и не искаха разнообразието, в което живееха, да бъде заменено с несигурността, 
скитничеството, опасностите и лишенията, които винаги са ги съпътствали преди идването им 
при нас. Те откровено заявяваха, а и аз го знаех, че по природа те са скитници, че обичат риска, 
защото животът им, предишният, ги бе научил на това и се стараехме да им осигурим нещо 
„скитническо и подплатено с известна доза риск..." 

Понякога и случаят ни идваше на помощ, за да поднесем на момчетата някакво по-
особено преживяване. 

Една сутрин по телефона позвъни председателят на съвета: 
- Нужна ни е вашата помощ и то много спешно. Вчера сутринта жени от циганската 

махала отишли за дърва в гората и повели със себе си деца. И докато събирали съчки едно от 
тях, четиригодишно момченце, изчезнало. Навсякъде го търсили, но то като че ли потънало в 
земята. Вдигнала се цялата махала, обикаляли, викали, търсили - няма и няма... И го 
изоставили. Тази сутрин се обадиха в съвета и поискаха помощ. Събрахме хора, вдигнахме 
ловната дружинка и отрядниците и тръгнаха да обикалят. Добре ще бъде да се включите и вие. 
Вашите момчетата са опитни и може би пък именно те да го намерят. 

Не чакахме втора покана. Макар че всички бяха в час тръбата свири тревога и момчета и 
преподаватели за секунди изскочиха като изхвърлени из класните стаи с един-единствен въпрос 
в очите: 

- Какво има? Защо по време на час? 
Строиха се, казах, че този път тревогата е истинска, обясних какво се е случило и ако и 

този ден не се открие детето, утре вече ще бъде късно... Момчетата се въодушевиха от новото 
приключение, което предстоеше, педагогическите работници не попитаха и те ли трябва да 
отидат, защото знаеха, че всичко трябва да се извърши с общи усилия и под тяхно ръководство 
и всички тръгнахме без да мислим, че идва обяд, че може да останем до вечерта и няма да се 
обядва. Важното беше едно - застрашен е животът на едно детенце и минутите са скъпи... 

Тръгнахме, прекосихме махалата, с нас веднага тръгнаха близки на детето, за да ни 
отведат на мястото, където то бе изчезнало. 

- Ей тука сидели, и то сидело, тръгнали да събират вършини, връщат се, няма го. 
Вихрушка го грабнала... 

Гошо Сонин бе дошъл с кучето си и то бе вперило очи в разказвача. След това 
разпределени по отделения, така както по време на военната игра, разпределихме посоките и 
участъците гора, които трябваше да пребродим и тръгнахме. Бе гъста, многогодишна дъбова 



гора, вървяхме по дебел пласт от ланшна рижа шума, слънцето се провираше едвам през 
клоните и хвърляше отблясъците си около нас. Вървяхме напред и настрани, проверявахме 
всяка шубрачка, всяка хвойничка, всяко закътано ъгълче. Срещахме и други търсачи, неведнъж 
пътищата ни се засичаха с ловджии, които също много старателно търсеха, но от момчето 
нямаше нито следа. Като че ли наистина го бе вдигнала вихрушка. Даже в нас се прокрадна 
съмнението, че може би се е приютило в някоя къща в махалата и от разсеяност стопаните още 
не са обадили това на родителите. Гошко теглеше Роска насам-натам, бе я завързал с повод, но 
не знам защо остана в моята група и се стараеше да бъде колкото може по-близо до мене... 
Мина обяд, слънцето отдавна заклони на запад, след това се скри, но момчето не беше 
намерено. Търсаческата страст бе обхванала всички ни и никому не минаваше и през ум да 
престанем да търсим, защото всички добре знаехме, че се отнася именно за човешки живот, за 
живота на дете като тях, че това вече не бе игра, а една жестока истина, която на всички ни се 
искаше да получи щастлив завършек... Но нощта наближаваше, падна мрак, до училището 
имаше почти час път, трябваше да се лутаме без осветление, ако не се приберем преди пълното 
настъпване на нощта. И се принудихме да се прибираме. Дано други са свършили онова, което 
именно на нас най-много се искаше - да са намерили момчето... По пътя за селото момчетата 
продължаваха да викат, да се взират, втурваха се встрани от пътя, когато причудлива сянка на 
пън ги заблудеше и след това разочаровани се връщаха... Детето не бе открито нито от нас, 
нито от останалите, които го търсеха. То трябваше, ако е живо, да изкара още една нощ самo в 
гората... Обещахме, че сутринта наново ще тръгнем. Но не тръгнахме... За зла участ през нощта 
падна сняг, първият сняг - времето изведнъж се застуди и температурата падна под нулата, 
макар и зимата още да не бе влезла в правата си по астрономическия календар. Вероятността да 
намерим детето живо вече бе сведена до минимум. Закусихме бързо, защото не се знаеше дали 
ще има и днес обяд или не, както вчера... Обяд имаше... Защото горе на билото, преди да се 
спуснем към мястото на произшествието, срещнахме ловджиите. Те носеха със себе си 
мъртвото телце на детенцето. Намерили го между два дънера, отчасти покрито с мокра шума, 
сигурно през нощта, когато е валял снегът, е търсело завивка и именно в шумата я е намерило. 
Бе още топло, починало наскоро. Показаха ни след това мястото, където са го намерили - на 
най-откритото място, където не търсехме нито ние, нито останалите, сигурни, че то няма да е на 
поляна, а непременно е свито някъде сред гъсталаците. И не е чуло на откритото виковете ни, 
защото гората ги е поглъщала и поляната след това ги е разпилявала, а може би не е имало сила 
и да отвърне на виковете ни... Момчетата се умълчаха, посърнаха, започнаха да си отправят 
упреци, че мястото е било до еди-коя си група, чувстваха угризение от несполуката и трагичния 
край на детето, което слепият случай умъртви... Когато се прибрахме, мълчанието наново 
настъпи - гузно, страшно мълчание... В очите на някои момчета имаше сълзи... 

- Уж всичко наопаки преровихме, а не го намерихме... - зад думите искаха да скрият 
вината си. 

На мене също ми бе мъчно за погубеното момче, но ме радваше мъката на момчетата ни и 
именно в този момент разбирах, че сме постигнали немалко в тяхното възпитание, щом като са 
почувствали като своя чуждата болка, както ни бе казал в първите дни Гонов. 

Насрочихме и втора военна игра, този път вече организирана по всичките правила на 
военното изкуство. Цял щаб от запасни офицери - наши учители, я разработваха, направиха 
чертежи, обиколиха мястото на играта, осигуриха отнякъде няколко флоберови пушки, две 
стари бердани и един автомат, поискахме от милицията стари, бракувани пистолети, 
ударниците на които бяха изпилени и които щяхме да носим ние, педагозите, и започнахме 



подготовката с момчетата. Казахме им, че и това наистина ще бъде игра и на шега, но те трябва 
да вложат максимум усилия и старания да се проведе като истинско военно учение. За 
оръжието нищо не споменахме и когато веднага след сигнала за тревога те се строиха на двора, 
много се изненадаха, че всички ние сме с пистолети и то истински, още повече се учудиха, 
когато на някои членове на командирския съвет раздадохме флоберките и двете бердани... и 
поехме... Първа тръгна една група, която трябваше да заеме позиция на определено място в 
гората на цял час път от училището и след това тръгнаха и останалите. Няма да описвам как 
напредваха „червените", как се прикриваха „зелените", как действаха разузнавачите, как се 
приемаха донесенията им в щаба, как се изпращаха разпорежданията, как работеха щабовете на 
двете „военни съединения", как накрая „червените" можаха да открият „зелените" и имаше 
„бой", без да са паднали жертви, защото иначе трябваше да ги носим на гръб до училището... 
Победиха „червените", защото при всяка игра като тая, непременно винаги побеждаваха 
войниците с ален цвят.... Та и при нас... 

Никой от нас не бе мечтал дори, че само два дни след тая наша игра от София ще 
пристигне съобщение: „Предоставят ви се за ползване без летните месеци всички постройки на 
летния лагер на МНО в покрайнините на селото ви..." То беше викане, то беше възторг, то бе 
„ура" когато прочетох писмото пред строя, и когато след това влязохме в голямата стая на общо 
събрание само с една-единствена цел - всеки да изрази радостта си. И наистина да помечтаем за 
бъдещето, защото вече наистина можехме да сторим това... 

И още на следващия ден, вече със съобщението, поехме към станцията. Домакинът ни 
посрещна начумерен, каза, че обектът е военен и влизането в него може да стане само с 
разрешение, представихме му писмото като разрешение, той изпърво се изненада, но след това 
започна без никакво желание да ни отваря отделните помещения и ние, като бъдещи стопани, 
ги оглеждахме и решавахме кое какво да бъде... Сега вече гледахме с критичен поглед и 
изведнъж осъзнахме, че през зимата ще ни бъде много, ама много студено. Но радостта ни 
измести тази констатация и остана само радостта. Можехме веднага да започнем някои 
подобрения, но домакинът ни предупреди, че преди да се извърши официалното предаване за 
наше ползване не е възможно нищо да правим, че след това може да разреши преустройство 
само след получаване на инструкции и разрешение от своето началство. А това началство никак 
не бе заинтересовано от предаването на тази база, защото стопани си оставаха те, а ние щяхме 
да бъдем само зимни наематели... Така те си направиха своя предлагерен ремонт, проведоха си 
летуването през лятото и на първи септември ни съобщиха, че изпращат комисия, която да ни 
предаде станцията за ползване до 1 юни следващата година, когато трябваше да я освободим за 
новия им предлагерен ремонт. Започна ново ходене по мъките, за да може срокът за пролетното 
предаване да не бъде на първи, а поне на 20 юни, за да можем да завършим учебната година... 

Приехме всичко с протокол и започнахме да извозваме багажа. До 15 септември всичко бе 
извозено, не ни оставаше нито минутка свободно време, ако имаше как и през нощта щяхме да 
работим... Но всичко беше свършено навреме. 

Няма да ви описвам как прекарахме дългите зимни месеци, но не мога да не спомена, че 
ми е чудно как момчетата не се превръщаха в ледени шушулки през студените зимни нощи, и 
ми бе чудно, че някои спят само по гащета и сутрин, когато ставаха така както си бяха 
полуголи, обуваха обувките си и започваха да се пързалят по скрежа, образувал се по пътеките 
между леглата... И в столовата храната замръзваше, но недоволство от учениците нямаше, те 
все още бяха радостни от голямото завоевание с превземането на станцията. През свободното 
време играеха на футбол на игрището в центъра на станцията и настръхвах, като ги гледах как 



се въргалят в снега, как гонят топката и ритаха - кога топката, кога някоя ученическа кратунка. 
Имах чувството, че и те, като нас, възрастните, не се оплакваха, защото бяха получили онова, 
което сами бяха пожелали Но основното си оставаше - тука имахме простор за игра, простор за 
разгръщането на много инициативи, можехме да строим каквото си искаме. И наново ще 
изпреваря малко събитията, за да ви кажа, че само след две години и собствениците от 
Министерството на отбраната, и ръководителите на нашето министерство, пък и всички 
заинтересувани от Министерския съвет, които вече се бяха включили в решаването на въпроса, 
бяха убедени в две неща: че не е възможно такова съжителство и че в интерес на момчетата те и 
занапред трябва да останат тук, а военните да го отстъпят. И така - ние станахме пълни 
собственици, а аз бях изгонен от училището. Как, ще ви разкажа по-нататък... 

И така ние сме вече на новото място. До сами него ни отпуснаха 12 декара за опитно поле 
и помощно стопанство. И един ден решихме да го почистим, да очистим сухите клони от 
овощните дръвчета, да го заградим... Макар и да имахме много ангажименти по подготовката за 
живот при зимни условия на новото място, намерихме време да въведем порядък в новото ни 
стопанство. И ето ни всички на опитното ни поле. То е досами шосето. Всички започнаха 
дружно работа и бяха много старателни. От другата страна на опитното ни поле имаше падина, 
по нея течеше малка рекичка, малко след нея се извисяваше хълм с ниви и ливади и по тях 
пасяха овцете от няколко кооперативни и селски стада. Повече от десетина кучета, свирепи и 
едри, охраняваха стадата. Откъде ги съзря Гошко Сонин, може би това стана, когато някои от 
кучетата на едно от стадата залаяха и привлякоха останалите към себе си, та точно това видя 
Гошко и като бесен полетя към тях. Изтръпнах, за кой ли път вече в очакване на най-лошото и 
със свито сърце зачаках да видя какво ще стане нататък. Знаех за досегашната му способност да 
се справя с кучетата и да ги прави послушни като овчици, но не знаех какво ще се получи сега, 
когато не е само едно като нашето куче в училището и онова в производственото предприятие в 
селото, а повече от десет и то много по-зли и по-настървени, готови да разкъсат всеки, който им 
се изпречи, особено когато са вкупом. И Гошко се затича към тях именно, когато бяха вкупом. 
Ето го, слиза в падината, пресича малката рекичка и като на длан всички виждаме отдалече как 
пое по хълма нагоре. Всички бяхме спрели работа и чакахме, гледахме какво ще стане и 
чакахме. Кучетата забелязаха тичащото срещу им момче, настръхнаха, заръмжаха и пак вкупом 
се затичаха към него. И ето ги едни срещу други - малкото беззащитно момче, наречено с 
прозаичното и като че ли вечно повтарящо се име Гошко и най-свирепите овчарски кучета на 
голямото село... Ето, делят ги още няколко метра, после и те изчезват и всичко стана една обща 
купчина от ръмжащи кучета и едно крехко човешко същество. И изведнъж, като феникс из 
общата грамада изскочи Гошко, кучетата подвиха опашки и започнаха да се умилкват около 
него, да се опитват галено да го ръфат и после да се оттеглят от него, за да дадат възможност на 
всички да си поиграят с него, а той ги ловеше за опашките, лягаше под тях, дърпаше ги за 
козината, прегръщаше главите им и ги целуваше по муцуните. Просто свирепите кучета се бяха 
превърнали в малки послушни кученца, които самият Гошко бе опитомявал с години. 

Гошко бе израсъл, източил се бе на височина, годините му минаха 16 и можеше отдавна 
вече да бъде съден. Много неща преди му се прощаваха и единственото нещо, което можеше да 
се счита за наказание за всичките му прояви, бе изпращането му при нас. Помня бяхме още в 
селото, когато навърши тази възраст, веднъж се напи някъде, така и не разбрахме къде и дойде 
в училището напълно пиян, не можеше да се крепи на нозете си и докато лежеше в леглото си, 
където го настанихме като болен, през цялото време, докато стоях до него, ми се обясняваше в 
любов. Когато изтрезня, дойде да ми се извини, че е постъпил неразумно и ми обясни 



причината за това, като без да съм го искал, че никога повече няма да се повтори. Излишно 
беше да му напомням, че от днес нататък трябва предварително да оценява всяка своя постъпка, 
защото прошка повече няма да има, защото самият той ми каза, че се е напил именно в деня 
предел, до който не можеха да го съдят и от който вече и за по-малки простъпки може да влезе 
в затвора. Не го наказах, пък и при такава откровена изповед ми беше съвестно да прибягвам 
към това, затова реших да махна с ръка и да отмина провинението. Но вероятно забрави за 
разговора ни и обещанието, което сам без натиск даде, че повече няма да посяга на чуждо и 
сега, когато вече бяхме на новото място, един ден, точно по време на обедната почивка, поел 
към селото, вмъкнал се в един зеленчуков магазин и там бе заловен. Не само ние, а и от 
районното управление на МВР знаеха, че той вече може да бъде съден и като пристигнали, 
веднага го прибрали. Отидох веднага при тях, искаше ми се да го спася, да си остане при нас, 
обещавах, че това наистина ще бъде последната му кражба, но те бяха непреклонни - 
страхуваха се, че бъдещи негови кражби ще накърнят авторитета на управлението. Заявиха ми, 
че ще бъде изпратен в поправителния дом в Бойчиновци, ще има предварително следствие, съд 
и вероятно след това ще си остане там. И той замина, за да бъде на сигурно място. Но беше 
съдено да се видя още веднъж с него, докато е там... 

Една нощ останах да нощувам в училището. Задържах се над пишещата машина и когато 
погледнах часовника, видях, че вече е минало полунощ. И в този момент в спалните се чуха 
викове „ура", като че ли някой пак беше организирал военна игра и я провеждаше в района на 
училището. Станах и тръгнах към спалните, те бръмчеха като разбунен кошер. Най-много 
момчета се бяха събрали в стаята на най-големите и видях една неочаквана, ама никак 
неочаквана картина - на едно от леглата седеше Гошко, заобиколен от прави ученици. Като ме 
видя, той стана, застана чинно и след това приятелски се ръкува... 

- Ето че пак доживяхме да се видим, другарю директор.  
Попитах къде се намира, как е там, минал ли е срокът на наказанието му, но той отсече 

разговора: 
- Хайде утре да говорим по тия въпроси. Сега да се видя с момчетата, а утре с вас. Има 

какво да си кажем. 
Оставих го при момчетата с изричното нареждане по-бързо да си легнат, те поискаха той 

да остане именно в тяхната спалня и аз разреших... Оттеглих се... 
Сутринта, както вече бе обещал, той дойде при мене веднага след като момчетата бяха 

вече влезли в учебни занятия. Поставих ребром първия си въпрос: 
- За колко дни си пуснат? 
- За николко. Сам се пуснах. Избягах. 
Телефонът иззвъня и от слушалката чух гласа на моя приятел - заместник-началника на 

поправителния дом. 
- Приятелю скъпи, жив и здрав да си. Обаждам ти се по спешност. Вчера от дома избяга 

Гошко Сонин. Знаеш го, нали? Не знаем в каква посока е поел, но има вероятност да завърти и 
покрай вас. Моля те, яви ли се, веднага го задръжте и го предайте на органите на МВР... - със 
загрижен тон ми говореше той. 

-  Вече е при нас... - казах и погледнах седящото срещу мен момче. 
И той веднага разбра за какво говорим... 
-  Така ли? - гласът отсреща изразяваше изненада. - Моля те веднага извикай милиция и 

им го предай. Гледай само да не го изпуснеш... На тебе разчитам... Нека докато дойдат да го 



приберат твои момчета да го охраняват... Впрочем ти по-добре и от мене знаеш какво да 
сториш... 

Да, знаех какво да сторя, но никак не исках да падам в очите на това момче, което е 
избягало, за да дойде да ни навести. Макар и да не бях вече негов директор и да не отговарях за 
постъпките му, бях длъжен да го възпитавам. Та той не е вещ, човек е, расте, ще ме срещне след 
години и какво ще ми каже за тоя случай?... 

От неудобството ме извади самият той: 
- За мене ли се обаждаха? 
- За тебе! - казах му истината, която той вече знаеше. 
- Гепило ги е шубето... И какво вика шефът - дай го на милицията и край! Аз, ако река да 

бягам, и от милицията бягам... Ето, как избягах от кафеза... 
- И защо избяга? 
- Как защо? Ами да се видим - с момчетата, с вас. Домъчня ми - толкова години 

прекарахме заедно... Няколко пъти им виках - пуснете ме само за два дни, ще ида, ще се видим 
и веднага обратно... Ама не! Не, ама да! В случая аз решавам... Там ми викат „тигърчето", та 
никак не ми е трудно да изчезна. Няма какво да се лъжем - и най-способният мильо не може да 
ме спре. Дори и с белезници ще побегна, пък като се шмугна между хората, нека стреля. Ще 
стреля, ама вместо мене ще улучи друг. И тогава ще има решетки... 

Замълча. Мълчахме и двамата. Пак той започна: 
- И сега какво решавате, ще ме предадете ли?  
Ха сега иди отговаряй на тоя убийствен въпрос! 
- Ти какво ще кажеш? - отговор на въпроса с въпрос. 
- Щом оставяте аз да решавам, ще ви кажа: пускате ме напълно свободен, аз си тръгвам и 

нощес съм в Бойчиновци. И ви обещавам - утре ще ви се обадя по телефона. По това време. 
Става ли? 

Реших да рискувам. 
- Става. Даваш ли честна дума? 
- И още как! Та нали за едната чест и за едното име живеем? - каза го с шеговит тон и се 

закиска, все едно, че кудкудяка. 
Уплаши ме несериозността му, веднага помислих, че ще ме излъже, ще хване света и иди 

после отговаряй! Но въпреки всичко продължих: 
- Ето ти пари за път! 
- Имам си. Всичко съм си приготвил - нали знаете, че за мене парите не са проблем... 
После пак замълча, гледаше ме и нещо размисляше и по едно време току изтърси: 
- Ами аз да тръгвам?! 
Реших още малко да го задържа. 
- Ще те питам нещо, но искам вярно да ми отговориш... . 
- Питайте бързо, че животът си тече!... 
- Из София ще се отбиваш ли? 
- Да й пикая аз на Софията! А съм се отбил там, а не съм се прибрал вече в кафеза... 
- Именно за това те питам... 
- И аз точно ви отговарям... Ама и вас сигурно ви е шубе. Не се тревожете, утре ще се 

обадя... 
И замина... И останах сам - да чакам следващата сутрин и да преценявам какви ще бъдат 

последствията, ако... ако не се обади... 



Никога не съм чакал телефонен разговор с такова нетърпение, както сега, на следващата 
сутрин. През времето на случая с изчезналия Калуд бях органически намразил всякакви и всич-
ки телефони, но сега го гледах с нетърпение, с очакване и дори с умиление. В осем и двайсет 
той иззвъня и веднага след това чух Гошковия глас: 

- Другарю директор, добро утро. Тука съм. Малко закъснях, ама пощите не си гледат 
работата. Половин час чакам да ни свържат... 

„Ами ако се обажда от София например, за да ме заблуди и аз да му повярвам?..." Но 
вероятно и самият той бе преценил каква мисъл може да ми щъкне в главата и тутакси добави: 

- Ето, ще ви се обади заместникът на шефа. Той е до мене.  
И след секунда моят приятел вече буботеше с възбуден глас в слушалката: 
- Да, да... Пристигна нощес... Сам си дойде. Каза, че така сте се разбрали... Юнак е той... 

Юнаци сте и двамата... Ето, пак иска нещо да добави. 
- Нали ви казах, другарю директор...   за едното име и за едната чест... 
- Точно така, момчето ми... И благодаря ти. 
- Има защо, има защо... Ама признайте си, че не ми повярвахте, а? 
- Малко се съмнявах... 
- И шубето работи цяло денонощие, а?  
И добре, че гласът заглъхна, получи се смущение във веригата и това ме отърва от 

възможността да излъжа... 
Това беше последната ми среща и последният ми разговор Гошко. След това изчезна, 

загуби се някъде по пътеките на живота, които пред него постоянно се разклоняваха. Винаги, 
когато имах възможност за това, питах за него и получавах или отрицателен отговор или 
повдигане на рамене. Само веднъж един ми подметна: 

- Струва ми се, че като непоправим го преместиха в някакъв концлагер... Нали знаеш, 
времената бяха такива... 

- Но той вече бе излежал присъдата си? 
- Тогава в концлагерите не изпращаха с присъди...  
Продължих да търся, да питам. И когато наскоро започна да се говори и да се пише за 

концлагера край Ловеч заживях с мисълта, че именно там е бил изпратен като „вреден за обще-
ството"... Дано не е. Иначе сигурно наистина не е жив, както ми говори предчувствието, което 
никога не ме е лъгало... 

Именно когато имах най-много работа по устройването на новото място, дойде и онова, 
което най-малко очаквах - по безцеремонен и брутален начин бях изгонен от училището. Как и 
защо стана ли?... 

Може би сте останали с впечатление, че през изминалите години най-яростни противници 
на училището ни бяха селяните и селската общественост. Така беше в първите дни, нека 
признаем - и в първите години. Но местните хора имаха незлоблив характер и умееха да 
оценяват доброто и лошото и постепенно неприязненото чувство премина в разбиране и в 
търпимост. Вече се бях успокоил и не очаквах удари от тях, защото те бяха честни - в гръб 
никога не атакуваха. Когато се случеше неприятност, кражба дори, не се нахвърляха върху ми и 
върху училището, както в първите месеци, а в думите, че и в упреците им, имаше и разбиране. 
Кой е знаел, че лошото се е таело не в средата, а в двата полюса - в училището, и в окръжните 
ведомства... 

Колективът в училището полека-лека се променяше, едни напускаха, други идваха на 
тяхно място с всичките си добри и лоши привички и разнородни характери. В болшинството от 



първите винаги срещах разбиране, но не бе така и с останалите - тия, които идваха. Може би в 
стремежа си да бъда експедитивен и принципен преминах някои граници в човешките си 
отношения с възрастните, като за най-важно мислех не отношенията помежду ни, а 
отношенията ни с момчетата, които възпитавахме. Без да разбера може би сам си създадох 
врагове. Вярно е, и други нарочно ги създаваха, но на това внимание не обръщах... В някои се 
появи и желанието да станат директори на това уважавано училище, което разбрах значително 
по-късно... И започнаха до окръжните институти да се изпращат донесения - явни, подписани и 
анонимни за какво ли не - за финансови нарушения, за високомерие от страна на директора към 
подчинените, за незачитане на човешката личност, за антипедагогически методи на 
възпитание... Едни от сигналите се проверяваха само по веднъж, но тия за финансови на-
рушения предизвикваха постоянни финансови ревизии. Чести бяха и сигналите за 
антипедагогическите методи на възпитание на директора на училището. Повечето от тях, ако не 
и всички, бяха анонимни, защото предполагах кои са авторите, но никога от никой проверяващ 
те не се споменаха. Така веднъж избягаха групово пет момчета. Тръгнах с камиона да ги гоним. 
Случаят бе съвсем неочакван и ми се щеше непременно да ги заловим и върнем, за да мога по-
бързо да разбера кои са причините за това. Беше зима, валеше сняг, примесен с дъжд. 
Настигнахме ги някъде към Пещера. Качихме ги в каросерията, и аз бях при тях. Те бяха мокри, 
защото в това лошо време пешком бяха минали над 30 километра, а снегът и дъждът 
продължаваха да ги мокрят, брулеше ги вятър, защото нямаше брезент-покривало, а заедно с 
тях и мене. Когато пристигнахме, наредих да донесат дрехи да се преоблекат и ги оставих 
всички заедно в едно помещение, където през цялата нощ можеше да гори печка. Сутринта вече 
бяха болни - вдигнаха висока температура. Аз се оказах по-корав и по-кален, защото не се 
разболях... И веднага в окръжната прокуратура пристигнало бързо донесение - след като 
директорът хванал бегълците и ги върнал в училището, ги съблякъл голи, оставил ги без 
завивки в ледено студена стая и сега те са болни от пневмония. През това време момчетата вече 
оздравяваха и имах възможност да потърся у тях причините за бягството. Те бяха именно в тия, 
които пращаха и писмата, но не против себе си, а против мене... 

Получил поредния донос, един от окръжните прокурори пристигна като изстрелян в 
училището, събра целия колектив и започна една словесна тирада за възпитанието, след това 
премина към невъздържани нападки към мене и накрая към брутални заплахи. И това ставаше 
дори в присъствието на помощния персонал. 

- Самозабравилият се директор е помислил, че по право си е въобразил, че училището е 
негово, просто негова собственост, а заедно с това и децата, та си е позволил да съблича 
избягалите момчета голи и да ги остава в стая с температура под минус градуса, които сега са 
болни от пневмония. Ние, другарю директор, дори в затворите не прилагаме такива методи към 
лишените от граждански права, а вие се гаврите с деца, играете си с тяхното здраве. Затова 
трябва да ви призовем към отговорност, под съд трябва да ви дадем, другарю директор... 
Вашето място не е повече в училището, вие трябва да го напуснете. 

Не можех да не му дам отговор: Не можех да не защитя честта си пред хората, които 
ръководех. И започнах: 

- В училището ни в момента няма нито едно момче, което да е болно... 
- Оздравели са... - прекъсна ме той. 
- Не ме прекъсвайте, другарю прокурор. Попитайте лекари и ще чуете, че от пневмония не 

се оздравява за три дни... Освен това, въпреки че ме заплашвате със съд и ми сочите вратата аз 
ви заявявам: още съм стопанин тук, още съм директор на училището и не вие, а аз трябва да ви 



посоча вратата. Но няма да го сторя, защото за разлика от вас все още ценя човешкото 
достойнство... 

- Бъдете спокоен, аз сам ще си отида. И само след няколко дни пак ще се върна. И не сам. 
За да ви посочим вратата, през която обратно никога вече няма да влезете... 

Малко преди това една от ревизиите установи и фалшификация на един документ за 
триста лева, извършена от двама от работещите... И те веднага бяха предадени на следствието... 
Затова, преди да излезе, прокурорът допълни: 

- Пък може обвинителният акт да се попълни с още един човек... Хората в селото на 
всеослушание говорят, че голямата риба стои. А тая риба не съм аз, нали другарю директор. 

Само остана да се нахвърли срещу ми с юмруци... 
Замина си. Беше вече ясно, че ако не се вземат мерки, повече в училището не мога да 

остана. Направих изложение, описах всичко, споменах, че борбата сред колектива се пренася 
вече сред учениците, както стана с петте избягали момчета, на които е казано, и то от 
педагогически работници, че няма повече да бъда директор, че ми предстои затвор, че скоро ще 
бъда изгонен... Посочих имената на четирима, всеки от които живее с мисълта, че ще стане 
директор, след като мене ме ликвидират и още, и още... 

Пристигнаха 12 представители на окръжния град. Болшинството от тях бяха хора, с които 
неведнъж съм имал остри спорове, които след това прерастваха в конфликти. Естествено сред 
тях беше и описаният по-горе прокурор. Когато седнаха в дирекцията, той ме изгледа с 
убийствен поглед, като че ли искаше само с тоя поглед да ме умъртви. 

Започнаха кротко, дори много културно. Казаха, че са получили изложението и веднага 
попитаха: 

- Какво според вас трябва да се направи, за да излезем от създалото се положение? 
Отговорих: 
- В изложението е написано. То е цели седем страници. 
- Но не всеки от нас е чел изложението ви. Кажете основното. С няколко думи. 
- Основното е - или да бъдат извадени от училището четирима, или един - аз. 
- И според вас кое е по-разумно? 
Бях сигурен в авторитета си и не вярвах, че с лека ръка ще бъда изгонен, затова рекох: 
- По-добре е да пострада един, отколкото четирима. 
- И ние така смятаме! - отговори представителят на прокуратурата. 
Тогава между тях се настани различието - едни бяха на моя страна, други на негова и той 

реши да надделее с думите: 
- Ако той не си подаде оставката, аз ще предложа да бъде даден под съд. 
Не издържах и на свой ред скочих: 
- За какво ще ме дадете под съд? Никога нищо не съм откраднал, а за фалшификацията на 

документа научих от ревизорите. - Почти викнах в лицето му. 
Но и той не ми остана длъжен, и той се развика: 
- Вие носите морална отговорност за онова, което е ставало тук!... 
- За морална отговорност още не съдят... 
- Съдят, съдят. Прокурорът е като грънчаря - където иска там слага дръжката на гърнето...   

- тонът му бе ехиден. 
- Жалко, че това го говорите вие, един уж социалистически прокурор... 
И седнах. Те продължиха да спорят, да дават крайно противоречиви мнения, чуваха се 

реплики, че не бива да се вземат решения без предварително обсъждане на окръжно ниво, в от-



говор се чуха закани, че каквито и решения да се вземат, мястото ми е в затвора, а в това време 
аз бях извадил от бюрото си лист и пишех молбата си да бъда освободен по собствено желание. 
Сгънах го и го подадох и незабавно го взе именно той, човекът, който бе решил да ме изпрати 
зад решетките. Станах, разбрал вече, че съдбата ми е решена и заявих: 

- Аз напускам. Спазете срока според кодекса. Ако след 14 дни не бъда освободен, 
напускам без предупреждение. И ако след това има последствия, отговорността ще носите вие. 

Той се изсмя ехидно, другите пак се разделиха - едни мълчаха с равнодушни лица, други 
показваха своето неудовлетворение. 

Излязох. Оставих ги сами. Какво са правили не знам, но те останаха още почти час. Чак 
след години разбрах - съдбата ми е била решена от твърдението: 

- Той не е наш другар. Мястото му не е тук. Да става някъде учител. И това му е много... 
Сгреших с предупреждението си за 14-те дни. Те го решиха само за 24 часа. Още на 

следващата вечер телефонът иззвъня и от съвета ми обадиха: 
- Слез веднага в селото. Заминаваш запас. След един час с торбата пред съвета. Край. 
Навън бе зима, февруари показваше на всички, че има защо да се нарича най-студеният 

месец на годината... След час вече бях на път към мястото на сбора. Включиха ме в част със 
специалност, която никога не съм изучавал и въобще не познавах. Но ме приеха. Ясно бе, че 
така им бе наредено. 

И започна войнишката ми неволя през най-студения месец. Неволя, която и сега помня с 
най-малките подробности... Един ден, десет дни след като пристигнах в поделението, двама 
заедно със завеждащ Специалната служба ме извикаха, качиха ме в един джип, в който имаше 
още един униформен милиционер и поехме към центъра на окръжния град. Познах, че влизаме 
в окръжното управление на МВР. Качиха ме на втория етаж, въведоха ме в една стая и 
придружителят ми остана да стои отвън до вратата. Разбрах, че съм арестуван. Пред мене, на 
бюрото, седеше немлад човек, с прошарени коси и умно лице. Застанах прав пред него, както се 
полага на арестанти, но той учтиво ме покани да седна, установи с въпрос името ми и допълни: 

- Директорът на трудово-възпитателно училище „Максим Горки", нали? 
- Бившият - отговорих. 
- Това други знаят. Моята задача е съвсем различна от тяхната. 
И пак замълча. Гледаше ме в лицето и като че ли ме изучаваше, задържаше поглед в моя 

поглед и чакаше да види дали ще сведа очи. Стараех се да не го гледам, макар и да бях сигурен, 
че няма да ги сведа, защото очите му не бяха като стрели, каквито бяха на оня, който 
фактически ме докара тук - прокурорското величие... Мълча дълго, за да зададе след това 
следващия си въпрос: 

- Вие честен човек ли сте? 
- Винаги съм се считал за такъв. 
- Добре. Тогава направо. Вие ли подготвихте момчетата да вдигнат стачка и да не влизат в 

час, ако вие не сте директор на училището? 
Тутакси разбрах всичко, което бе станало, разбрах защо съм арестуван и ми стана 

едновременно и топло, и студено. Мислено благодарях на момчетата, които по някакъв свой 
начин, може би и незаконен, ако наистина е било стачка, бяха решили да бъдат солидарни с мен 
и да се опитат да ме защитят. Чак когато след месец се върнах, разбрах какви събития са се 
разигравали в училището. За директор бе назначен мой приятел, бивш директор на едно 
училище от подобен тип в Пиринския край, делови човек, пристигнал в нашето село, с 



намерение да се засели тук. Когато за първи път се явил в училището, момчетата попитали 
какъв е и разбрали, че това е новият директор. 

- А къде е старият? - попитали. 
- Освободен е и на негово място е назначен той... - отговорили „доброжелателите" ми, 

които чакаха да заемат мястото ми, но го осигуриха за друг. 
И тогава, за почуда на всички, момчетата излезли от класните стаи и поели навътре в 

гората. Никакви увещания да се върнат не ги склонили. Върнали се на обяд, зарадвали се 
всички, че са се вразумили, сервирали храната, нахранили се и на ново поели към гората.   
Вечерта пак се върнали, било разпоредено да не се приготвя вечеря, но те откачили катинара от 
склада, взели си без разрешение вечеря, нахранили се, легнали, сутринта станали и пак поели 
към гората. Тогава поставили пред тях въпроса ребром: 

- Ще влезете или не? 
- Ще влезем. Когато се върне директорът ни. 
Всичко било отнесено до милицията, милицията го свела до знание на Държавна 

сигурност, за да стигне после чак до София, защото този, който ме разпитваше, беше от 
Комитета за държавна сигурност в София. 

Та ето, сега съм пред него, във вехти войнишки дрехи, с угаснал поглед. 
Та той ме бе попитал дали аз съм ги подготвил за това, което бяха сторили. 
- Да. Аз ги подготвих... - отговорих. 
Той също помълча и после продължи с тихия си спокоен глас: 
- Ясно е, че сте честен човек. Благодаря ви... А сега ми кажете кога и как? Сами разбирате, 

че това, което върша с вас, е разпит. 
- Напълно разбирам, но не мога да отговоря на въпроса ви. 
- Вероятно когато сте разбрали, че повече няма да бъдете директор на училището? 
- Не. Аз не знаех, по право не бях сигурен, че повече няма да бъда директор. И ако го 

очаквах, сигурен бях, че то ще стане значително по-късно... - замълчах и след това продължих: - 
Впрочем аз не ги подготвях ден или два, а през всичките години, през които бях в училището - 
с любовта си към тях, с уважението, което им оказвах, с грижите, които полагах за тях, с това 
че спях при тях понякога по цели седмици, ядях с тях, играех с тях, а бях забравил, че и аз имам 
семейство, че имам собствена дъщеричка, която винаги спеше, когато излизах или когато се 
прибирах. Та и в събота, и в неделя... винаги... 

Млъкнах, защото почувствах неприятни нотки в гласа си, които ми подсказваха, че ще 
проявя една немъжка слабост. 

Мълчеше и той. И мълчахме дълго. Накрая той наруши това дълго мълчание: 
- Вие откога сте там? 
- От началото? 
- И все бяхте директор? 
- Почти... 
Пак мълчание. Дълго, преценяващо и оценяващо за него и мъчително за мене. Накрая пак 

той го наруши: 
- Ами какво... Разбрахме се. И вие сте прав... Благодаря ви... Може би наистина децата не 

бива да ви загубят. 
После натисна някакъв бутон, влезе моят придружител и човекът зад бюрото нареди: 
- Откарайте другаря в поделението. Свободен сте. Желая ви приятна служба!... 



Когато се върнах, никой не ме попита къде съм бил и защо съм откаран с милиционерски 
джип, никой не научи след това и в селото, че съм бил арестуван, макар и за кратко време, дори 
на жена си не казах. Не исках поне нея излишно да я тревожа, защото всеки знае, че такива 
обвинения тогава бяха повече от страшни. И сега винаги, когато си спомня оня случай и разго-
вора ми с човека с прошарените коси и топлия човешки глас, ми се ще да тръгна и да го търся, 
за да му благодаря за човещината. Бях свикнал по време на срещи с такива хора да виждам 
пронизващи погледи, да чувам ядни реплики, провокиращи въпроси. Много пъти след това 
питах в окръжното управление за него, но никой не можеше да ми даде точен отговор и вярна 
посока към него. 

Върнах се. В къщи заварих заповед, че съм назначен за учител в циганския квартал, от 
който изчезна онова малко детенце и ние неуспешно го търсехме... 

Първата награда за всеотдайния ми труд бе връчена. Постъпих в училището. 
- Добър ден, момчета и момичета... 
Добър ден, циганчета мои!... 
Гледат ме много чифтове черни маслинки, като тия на жената и децата на Асан... И с вас 

ще бъдат такъв, какъвто бях в другото училище. Ще ви обичам, обичайте ме и вие. Може би 
всички вече знаете, че съм изгонен, знаят го и колегите, но нека никой дори и с поглед да не ми 
напомня за това. Нека уважението ни бъде взаимно... 

Не се интересувах какво става в предишното ми училище, но не затворих уши, когато ми 
казаха, че след оная детска „стачка" разпратили всички в останалите трудово-възпитателни 
училища в страната - дадат десет, получат десет. Целта е била само една - да им се отмъсти и да 
се забрави споменът за мене. Може и да не е било заради това, но никой не може да ме убеди в 
обратното... Много неща простих на много хора, но това, което сториха с момчетата - да ги 
разпръснат по цялата страна заради мене, никога и на никого не ще простя. 

Още много различни награди имах в живота си след това, но като че ли вече бях свикнал 
и не им обръщах достатъчно внимание или поне не влагах при тях емоции, за да не докарват 
пак нотки на издайническа слабост в гласа ми. За някои ще ви разкажа, други ще спестя - и за 
вас, и за себе си... 

А тук - училище като училище, населено с мургави момчета и момичета, които животът 
бе оставил на по-ниско стъпало на интелектуално развитие, но може би на много високо 
стъпало на стремеж да научат тайните, които ги обкръжават... 

Колко ли време ще остана тук? За връщане в моето си училище не мислех, но все пак ми 
се щеше да науча от ясновидец макар, каква ще бъде по-нататъшната ми съдба... Дано бъде по-
щастлива от досегашната. Но и по-лоша да е, ще я приема, защото това, което ни поднася 
животът, е някаква предопределеност, която никак не зависи от нас или само от нас... Ще 
почакаме, ще видим. Животът е пред нас... 
 
 

ЖИВОТЪТ СИ ИСКА СВОЕТО 
 
Върнах се. И по тяхно искане и по мое дълбоко вътрешно желание. Ако липсваше едно от 

двете, нямаше отново да бъда тук... През време на отсъствието ми се случиха неприятни неща, 
които отново възбудиха общественото негодувание, макар че за директор бе назначен уважаван 
от мене и опитен, пак според мене, човек. Той обаче вероятно не знаеше, че животът сред тия 
деца трябва да бъде без междучасия и бе въвел точно работно време на всеки, в това число и на 



себе си. И започнаха неблагополучията... В мое лице, като в приятел, виждаше помощник, но не 
можех да му помогна с нищо, защото педагогиката е тънка наука, а болшинството от нещата в 
тия училища винаги са непредвидими и само този, който отговаря, трябваше да намери точното 
противодействие... Искаше и съвети, опитвах се да ги дам, но правех това много предпазливо, 
защото не знаех какви са в момента обективните условия там, а те често се променяха с минути, 
какви са възпитаниците... А вероятно и той се бе съгласил с колектива да се извърши размяна 
на възпитаници и това бе основната му грешка, която и доведе до неблагополучията. 
Създаваше се фактически нов колектив, на основата на традициите на няколко предишни 
колектива, в които са били досега момчетата... Давах съвети и чаках след това да бъда обвинен, 
защото често, когато един дава съвет, а друг го изпълнява при различни условия, резултатите 
могат да бъдат и обратни на очакваните. Освен това можеше да бъда обвинен и в саботаж, 
защото никой не ми бе дал право да се меся в работата на училище, от което току-що съм 
изгонен. И тогава прекратих преките съвети и казах: 

- Според условията сами решавайте. Много хора сте там, колективният ви ум ще реши 
най-правилното действие. Основното е да обичате децата, да ги уважавате и да им вярвате, и ти 
да не допуснеш появяването на хора, които да поглеждат скрито към мястото ти... Другото ще 
дойде от вашата инициативност... 

И въпреки всичко там станаха лоши неща, за които няма да пиша, защото те, добри или 
лоши, не са моя работа. Но месеците минаваха, те се умножаваха и очите на някои окръжни 
ръководители, от които вече се искаше сметка за неблагополучията, започнаха да се обръщат 
пак към мене. Започнаха да ме търсят, „за да поговорим”, но аз избягвах всякакви срещи, а 
когато не можех, казвах: „Не искам да се занимавам с неща, които са приключени за мене..." 
Макар и да не бяха приключени, макар и наистина да исках да говоря именно за тях... 
Започнаха да пристигат писма да се явя за разговор в Пазарджик, но не отивах, покани за 
телефонен разговор, на които не откликвах. И веднъж пристигна писмо да се явя при председа-
теля на окръжния изпълком. Вече не можех да откажа. Отидох, но с явното намерение да 
поставя за изпълнение редица условия, много от тях дори и неизпълними, пък ако случайно ги 
приемат и аз приема, това ще бъде от полза за бъдещата ми работа, а ако не ги приемат, ще 
продължа да възстановявам разклатеното си здраве при мургавите ми и послушни нови 
ученици, макар и да ми се искаше непременно да се върна, за да докажа някои неща на някои, а 
може би да докажа някои неща на самия себе си... Окръжният председател бе кротък и разбран 
човек, напоследък много такива вече срещнах, бе и много възпитан, та не започна да ме 
заплашва или навиква, да ми заповяда или пък, не дай боже, да ме моли. Просто призна, че 
комисията, която е идвала, по негово дълбоко убеждение е постъпила нечестно с мене, не 
прибързано, а нечестно, точно така каза, извини ми се от тяхна, а и от свое име - фактически от 
поста, който заемаше, като ръководител на всички, които ме разпъваха на кръст и накрая 
успяха да ме разпнат, като ме изгониха. После добави: 

- Аз добре знам, че вие не можете без тия момчета, както вие знаете, че и те не могат без 
вас. Затова считам, че не бива да продължавате с упорството си, защото момчетата най-малко 
имат вина за това, което стана, и което в момента става... 

Беше прочел мислите ми, бе надникнал в душата ми и ме разоръжи именно с това, че ме 
виждаше като описан на бял лист. Тогава опитах последния коз - ще дам редица искания, които 
искам да се изпълнят. Ще ги представя на следващия ден, искам една нощ време, за да ги 
обмисля. Знаех, че много от тях бяха почти неизпълними, защото за изпълнението им бяха 



нужни средства, а те не са планувани, но и в по-далечна перспектива могат да се плануват. И 
той се съгласи: 

- Напишете исканията си на един лист, оставете ги, ние ще ги обсъдим със съветниците 
ми и вдругиден, по същото време се явете за резултат... 

Ясно беше, че нямам право на една нощ за размисъл, а трябва всичко сега да го напиша и 
да го оставя. И го сторих... В исканията поставих ултиматум - ония, които вгорчиха живота ми, 
да бъдат освободени и преместени в други училища, макар и да знаех, че това е сторено още от 
момента, когато започнаха да ме убеждават да се върна; в продължение на няколко години в 
училището да не се прави никаква анкета, каквото и да стане в него. След четири години нека 
се направи анкета за всичко и да се налагат наказания, но докато колективът не възстанови 
предишния си облик, никой да не ни пречи, защото съставът е променен, условията също и е 
нужна здрава ръка, за да се достигне някакво ново ниво. Следваха искания - да се отпуснат 
средства за закупуване на два телевизора, допълнителни инструменти за духовата музика и 
нови за естраден оркестър, да се проектират и след това отпуснат средства за строеж на учебна 
сграда и ново общежитие, за нова столова и работилници, за киноклуб... И още, и още... И едно 
заядливо условие - оня от местните ръководители, който бе заявявал неведнъж „че той ще умре, 
но мой крак повече не ще стъпи в училището”, да ме извика при себе си и именно той да ме 
убеди, че трябва да се върна... 

Когато след два дни се явих, ми бе казано, че всичките двадесет и две искания се 
приемат... И нека още сега да ви кажа, че всичките тези искания се изпълниха - едни докато бях 
директор, други след като останах в него като учител. И всичко това помогна за бързото 
възстановяване на традициите въобще и на общата традиция всичко в него да бъде интересно, 
за възстановяване на нормалния ход на общата работа в него, за възвръщане на доверието на 
възпитаниците към нас... Каква радост например бе, когато докарахме първия телевизор в учи-
лището. Останалите училища ни гледаха със завист, защото да има телевизор в училище се 
считаше за лукс и бе абсолютно забранено закупуването им от търговската мрежа. С каква лю-
бов момчетата ни пипаха лъскавите нови инструменти, как всеки искаше поне веднъж да се 
опита „само да чукне" по барабаните, с каква готовност участваха в строителството на 
киноклуба, колко интересно им беше при първата копка на новата училищна сграда... 

Но връщането ми не бе като по гладък асфалтиран път, а с немалко сътресения, тревоги, 
главоболия. Малко бяха ония, които ме познаваха, но добре, че все пак някой бе останал, и 
именно те бяха разказали някои неща за мене на ония, които не ме познаваха - неща били и не 
били, та се върнах с много колоритен образ в съзнанието на бъдещите ни възпитаници. Един, 
Алекси се казваше, казал пред останалите: 

- Тоя не си играел на шикалки. Бил много строг. Щом той се връща, аз изчезвам... 
И изчезна, за да ни го докара след седмица милицията и да ми заяви, че той не е опитно 

зайче, което ние ще манипулираме както нам се иска. Реших да бъда наясно с него. 
- Оставаш или не? - попитах строго и почти ултимативно. 
- Ами... такова... щом настоявате... - каза уклончиво, но беше ясно, че желанието му да 

остане надделява... - Ама... все пак нека попитам - ако не искам и ме изгоните, ще ме доведат ли 
пак ония, жандарите? 

- При нас никога повече няма да те доведат... 
- А къде? 
- Това други ще определят... 



- Тогава оставам. Защо да си създавам главоболия... Пък и вие сигурно ме харесвате за 
ваш възпитаник... 

- Добре. Оставаш. А дали те харесвам, ще ти кажа след време... Но те предупреждавам - 
трябва да изпълняваш всичко като всички... 

- С мечка в чувал влезеш ли, щеш, не щеш, приятел ще си... - отговори дълбокомислено и 
ми стана ясно, че е умно момче, което обича да позира, когато намери условия за това... Остана 
в училището и тогава забелязах, че бе също като оня, първият ни Алекси - и гласът му дебел, 
постъпките му чудновати, но винаги интересни и правилни. И добре, че по време на оня първи 
наш разговор не ми рече: „Не, не искам да стоя тук...!”, защото на часа щях да го изгоня... 

...Започна вторият етап от живота ми в училището. Дали той няма да бъде по-труден от 
първия? Дали няма да има и някакъв трети период, трети етап? Ще видим. Бъдещето ще 
покаже... 

И започнахме пак... Вече не можехме както в първото начало, защото условията сега бяха 
коренно различни - имахме вече някакъв колектив със свои привички, традиции - добри или 
лоши, едни от тях трябваше да приемем и запазим, трябваше да насочим този колектив към 
добро, към стремителен летеж нагоре. А това щеше да стане с цената на много усилия и не само 
за месец или година... 

Сега откъде да започнем? Най-напред от работилниците. Предишният директор бе успял 
да уреди изграждането на една постройка за работилници по дървообработване, сега трябваше 
добре да ги обзаведем, да построим до тях и нови и всички да бъдат със съвременни машини, да 
разкрием и работилници по металообработване... Проведохме общо събрание, така както преди 
го провеждахме и на момчетата им стана интересно... В очите на старите ни възпитаници се 
виждаха щастливи пламъчета, които говореха: „Виждате ли, казвахме ли ние, че всичко ще 
тръгне добре и че добре ще ви бъде?..." ...Заинтригувахме ги, приятно им беше, че ще вършат 
нова, непозната за тях досега работа, но най-щастливи бяха ония, които определихме да 
събират и возят с камиона камъни за строежите. Поехме най-напред към един от обектите на 
водносиловия път, където имаше огромна купчина от камъни, вадени от дългия тунел, пробит 
само преди няколко години... И ето ги момчетата, пръснати по огромния насип, да изнасят на 
върха, там, където е пътят за камиона, големи скални късове. Работеха съзнателно и на всички 
ни бе леко, че всичко започва добре. Работеха и възрастните. Бай Христо Гочев, пенсионер от 
Пловдив, вече седемдесет годишен, останал от предишната учебна година като нощен 
възпитател, но пожела да дойде с нас на обекта и ето го сега - с труд мъкне огромното си тяло 
по стръмния насип, но носи скални късове. Не се и спираше, вероятно не се и уморяваше или 
пък не показваше това. Досами него Алекси се загледа в Иван, който носеше по насипа две 
миниатюрни камъчета и му подхвърли: 

- Сигурно те е страх да вземеш по-едри камъни, защото ще се изпотиш и ще пуснеш 
фира?... 

Иван не му остана длъжен: 
- Едно време с тоя пиниз дядо ми е громил византийците... - отговори му невъзмутимо и 

продължи със същите бавни крачки нагоре и със същите миниатюрни камъчета. И си спомних, 
че някога същото бях чул и от друго момче. 

Алекси го изчака да се върне и пак невъзмутимо го предупреди: 
- Предупреждавам те: ако работиш така, довечера ще ти туря в манджата четвърт кило 

сол. Защо ти е да ядеш, ти енергия не изразходваш... Па иди се оплаквай на византийския 
император и на арменския поп, ако искаш... 



Вероятно Иван добре познаваше нрава на Алекси, защото веднага се оживи и започна да 
се ежи на най-големите камъни, които не можеше дори да подмести. 

- То кога човек си е зелен откъснат - вари го, печи го, нищо от него не става... - продължи 
Алекси уж тихичко, но с все по-нарастваща угроза в гласа си. 

Усетил сам това, Иван започна като всички да подбира само онова, което щеше да ни 
влезе в работа... 

...Вечерта разказах пред някои от колегите за разговора, който чух между Иван и Алекси и 
те веднага добавиха, че в училището и сега има много интересни, забавни момчета, истински 
артисти, че по време на час или занимания показвали изумително дарование. И това ми даде 
основание да предложа да подготвим една весела вечер, на която всичко интересно и наистина 
весело да стане достояние на всички... И я организирахме. И я проведохме, с което поставихме 
началото на една интересна традиция - постоянно провеждане на весели вечери. 

Та ето ни в столовата, която поради липса на клуб, който ще построим по-късно, ни 
служеше и за клуб. Пръв започвам аз, като им разправям интересни случки, станали преди 
преместването ни на новото място. Те се смяха от сърце, а на лицата им все повече личеше 
желанието и те да кажат нещо от онова, което се бе случило тук по време на моето 
принудително отсъствие. И започнаха да се вдигат ръце, да се изразяват желания да се разкаже 
нещо интересно. Давахме им думата и те започнаха да разказват изпърво вицове от родните им 
места, които бяха донесли със себе си, след това преминаха на случаи, станали със самите тях 
или с техни близки, но преди идването им при нас. Затова подметнах: 

- А нима тук не е имало нещо по-така, което заслужава да чуем, докато не бях при вас? 
- О-о-о, има. Пълно... Цял биллюк... Ама и това ли да разкажем? - обади се Цветан. 
- Щом е станало с вас и тук, значи ще ни бъде особено интересно. Особено на мене, нали 

ме нямаше и не го знам - казах им. 
Пръв стана Данчо: 
- Един път, беше в час по история и другарят Цеков попита Цанко: „Какво ще кажеш за 

старите гърци?"... Имахме такъв урок. За Спарта и за Атина. И той му отговори: „Ами... старите 
гърци, така... ги учили на разни работи..." Другарят Цеков не остана доволен и поиска друг да 
каже. Стана Макето. „Ами... учеа ги... га ги трепеа... да не умираа..." ...Па когато учихме в 
нашия клас за робството на негрите, един, няма да го кажа кой е, той си се знае, рече: „Робите, 
като ги изкарвали на пазара, ги карали да издуват перки..." 

И един след друг разказаха разни случки, които ще се опитам да ви предам, защото точно 
тогава те най-добре илюстрираха мажорния тон в колектива, който ни бе много нужен и ние се 
стараехме да внесем в колектива. 

Започнали да подмятат на едно от черните ни момчета: 
- Ти си циганин щом си черен... 
- Не е вярно. 
- Тогава, в краен случай, си джуревец.  
Джуревец, на техния жаргон, бе мелез. 
- Не е вярно. И джуревец не съм... Ще ви докажа. 
И доказал... На следващия ден пристигнала майка му. Още като го видяла, се втурнала 

срещу него пред всичките ни момчета и се развикала така, че да могат всички да я чуят: 
- Ох, на мама циганчето!... 
Всички прихнали да се смеят, само той останал напълно сериозен. 
- Мамо, ама ти си била много проста, ма... 



И понеже другите се смеели от сърце, той викнал срещу им: 
- Кво се лезите бе, като че ли ви белят яйце и ви дават черупките да ядете. 
Другите още повече започнали да го дразнят, той пък започнал да налита на бой, а 

майката го гледала отстрани с възхищение и казала на стоящия до нея педагогически работник, 
но така, че да могат да я чуят всички и дори да видят доволната й майчина физиономия: 

- Пишкин момче е нашто момче... Всички му правят евала. И от този случай се получил и 
прякор - нарекли го Пишкина. Когато дойдох веднъж, той ми попадна пред очите и го спрях. 

- Как се казваш? - беше ми харесала неговата постоянно движеща се муцунка. 
- Бианто. 
- Че какво е това име? - изненадах се. 
- То е малкото. А голямото е Боян. 
Но след тоя случай си бе останал само Пишкина... Веднъж, вече по-късно, малко преди 

пускането в домашен отпуск, заявил пред всички: 
- Сега, като си тръгна, купувам барем три шишета одеколон, пръскам се с него целия, та 

белким ме хареса някое момиче, като усети миризмата. 
А пък Първан попитал веднъж учителката си по български език - Цекова: 
- Другарко, какви оценки имам? 
- Две двойки и две тройки. 
- И колко трябва да изкарам, та да имам три? 
- Най-малко още една тройка. 
- Е, тогава ще трябва здраво да се стискам... 
А един ден, като се строявали, Младен, който беше един от най-ниските в училището, все 

се навирал да се строи най-отпред. Другите, високите, го изтласкали назад, но той отново 
застанал до Ценко и чул: 

- Бягай накрая бе, фъстък! 
Той не можал да изтрае обидата, още повече че тя била поднесена на всеослушание и 

силно, да го чуят и него всички, отговорил: 
- Да не мислиш, че само ти си дълъг бе? Охо, какъв висок бях аз едно време, и от теб по-

висок, но от много ходене – от мама при тате, от тате при баба, от баба при другата баба, от нея 
пак при мама, и се изтрих. И е сега какъв останах - фъстък... 

А Борис, когото всички наричаха с галеното Бочко, в това число и;ние - педагогическите 
работници, често губеше писците си - тогава химикалки още нямаше и всеки ден искал от 
класния си по един нов писец. 

- Много ги хабиш бе, Бочко? Шест дни учим, седем писци получаваш. 
- Ама те много бързо се изтощават, затова - бил извинителният отговор. 
И именно него веднъж, в час по история, другарят Цеков го попитал: 
- Кажи ни Бочко, кой е Николай Коперник?  
Не последвал отговор. 
- Казвай де! Не знаеш ли? 
- Малко знам за него. Знам само къде е роден. 
- Добре, кажи тогава къде е роден! 
- В Перник... - бил лаконичният отговор. 
Точно, когато момчетата се смееха, чули за тоя случай, Борис седеше в ъгъла сериозен и 

току повтаряше: 
—  Ай, боже, ай, боже... Е нема що да е... 



А един ден някой подхвърлил на другаря Гочев - възрастният ни нощен възпитател: 
- Другарю, вие имате на главата си сиви косми... 
- Нима? И много ли са? 
- Малко. Ама добре личат, щото другите са бели...  
Тези и още много други неща разказаха и макар смешното в тях да не бе много и да бе по 

детски наивно, те така заразително и с такъв блясък в очите се смееха, докато го разказват, че 
не можеше останалите, па и ние с тях да не се разсмеем и да се смеем от сърце... А такива 
случаи имахме ежедневно и именно те ни развеселяваха... 

...Стана ми ясно, че по времето, когато не бях в училището спортната дейност се е 
развивала много добре. Решихме да я продължим със същото темпо, но да не обръщаме 
внимание само на футбола, както е било през последно време, а и на останалите спортове. И 
бързо, с подръчни средства, изградихме волейболно и баскетболно игрище, гимнастически 
лостове, трапове за скачане, купихме дюшеци, за да развиваме борбата, началото на която 
отдавна бяхме вече поставили, започнахме тренировки, явиха се кандидати и за бокс и веднага 
извадихме от склада хваналите вече мухъл боксови ръкавици. Включиха ни в окръжния 
спортен календар... И ето ни пред състезания... а преди състезанията една интересна картинка, 
действащи лица в която винаги бяха и са борците и боксьорите - по двора тичат надути като с 
компресор ученици с дюшеци на гърба. Спирам един и гледам - освен останалите си дрехи, 
върху костюма е облякъл един върху друг два балтона, завил се е с две одеяла и върху тях един 
дюшек. 

- Какво правиш? - питам. 
- Свалям килограми. До довечера трябва да смъкна шест кила. Утре са състезанията и 

иначе няма да хвана категорията - отговори той и понечи пак да се затича, но го спрях. 
- Килограми се смъкват чрез финландска баня и след това само с две кебапчета. Без хляб... 
- Само две? И без хляб? А друго - второ, десерт? 
- Второ и десерт няма. 
- Брей... Ами аз тогава ще си изям анцуга - заяви ми убедително той и се затича пак 

надолу, понесъл на гърба си новия дюшек... 
Първото, което възстановихме след веселите вечери, бе кукления ни театър, с 

постановките на който преди задоволявахме нуждите на детските градини не само от селото ни. 
Куклите се бяха запазили, от окръжния куклен театър ни дадоха кукли от тяхното „гробище", 
желаещи даровити момчета налице имахме и... театърът започна работа. И сега назначих един 
за директор, за да се знае, че той си има отговорник и новият директор започна с голямо 
старание... Започнахме подготовка не само на куклени пиески, но и на написани в училището 
сатирични сценки... Постепенно и самите ученици вече предлагаха свои сценки, скечове, 
репризи... Така че задоволявахме и наши, и селски нужди... 

Реших и тук да опитам някои от прийомите, които често използвах, когато бяхме в 
центъра на селото. Един ден на една от пътеките, по която минаваха най-много ученици, 
поставих банкнота от пет лева, покрих я с едно камъче, но така, че една макар и малка част от 
нея да се вижда... Застанах до един прозорец в управлението, от който се виждаше целият двор 
и зачаках да видя кой пръв ще мине и ще я вземе. Един след друг минаха неколцина, но зяпаха 
встрани и не видяха банкнотата. Тогава се подаде Понко, съзря червената хартийка, уж просто 
така видя, че никой не го гледа, наведе се и я взе. Бързо я намуши в джоба и тръгна. По пътя си 
срещна Шабан, каза му нещо на ухото и му подаде банкнотата и оня тутакси я напъха в малкото 
джобче на панталона си... Това ми беше достатъчно. Сега започваше предвиденото действие... 



извиках при себе си Алекси. Застана мирно и зачака упрек за някакво негово непристойно 
поведение. Но чу: 

- Слушай и запомняй! И не ме питай за нищо! Това, което ще чуеш, ще го знаем само 
двамата - аз и ти. Завинаги... За цял живот... Разбираш ли ме, много е важно?... 

- Разбирам ви, другарю директор... - каза той и се напрегна в очакване да чуе страшната 
тайна, която никой друг, освен нас двамата, не трябва да знае... 

Продължих: 
- Загубил си пет лева... 
- Не съм... такова... Аха... Загубил съм... 
- Пет лева нацяло, в банкнота. Не са откраднати, а просто си ги загубил. Ясно ли е? 
- Ясно, другарю директор. Загубил съм пет лева. 
- И пак повтарям - знаем само двамата. Свободен си.  
Гледаше ме с интерес и може би в момента си мислеше, дали нещо в главата ми не се е 

разцентровало, защото остана на мястото си. 
- Свободен си. Това е всичко! 
И излезе недоумяващ... След него излязох и аз и казах на дежурния командир да намери 

тръбача и веднага да се свири тревога. След малко тръбата заситни и само след минута 
момчетата бяха строени. Излязох пред тях и с достатъчно убедителен тон обявих, че Алекси е 
загубил пет лева, не знае къде, кога и как, но това са последните му пари, приготвени за пътни 
за предстоящата ваканция, така че моля този, който ги е намерил, да бъде така добър веднага да 
ги представи. 

Всички стояха кротко, спокойно, в това число и Понко и Шабан. Повторих съобщението, 
но вече с допълнение: 

- Нека парите се представят без претърсване. Така ще бъде най-добре и няма да има 
наказан. И трябва да ви предупредя, че при проверка само след пет минути парите ще бъдат 
открити. 

Пак нищо. Пак спокойни, дори наивни погледи. В това число и у Понко, и у Шабан. 
- Вие още не знаете, но сега ще научите - свикнал съм да питам по три пъти. Така че трети 

път - който ги е намерил, да ги представи. Иначе вече може да се таксува за кражба. 
Пак обичайното мълчание. 
- Тогава започваме... Мирно! Първата редица две крачки напред! 
И започнах да изпълнявам третата част от плануваното - минавах пред всеки, гледах го 

втренчено в очите и му казвах: „Не си ти..." и после преминавах към друг. Когато стигнах при 
Понко и го загледах в очите, той също започна да ме гледа с най-милия, честен и наивен 
поглед, с който въобще може да гледа човек. 

- Ти си!... 
Той ококори очи. 
- Моля ви се, другарю директор. Търсете - и обърна джобовете на панталоните си... - Ако 

искате и гол ме съблечете. 
Продължих да го гледам втренчено, като не обръщах внимание на думите му и на 

движенията му. 
- Впрочем парите наистина не са у теб... Излез напред! 
Той излезе пред строя и аз продължих. И пак: „Не си ти!..." „Не си ти...!" Докато стигна до 

Шабан. Спрях пред него и направо му казах: 
- Извади парите! - пак го загледах. - В малкото джобче на панталона ти са. 



Всички гледаха слисани как той, пребледнял, с трепереща ръка, извади банкнотата от 
злополучното малко джобче и ми я предаде. Сигурен бях, че в момента гледат на мене като на 
магьосник, но не дадох възможност дълго да ме съзерцават. 

- Тъй като сега е за първи път - прощавам. Предупреждавам, че при второ подобно 
нарушение прошка няма да има. Свободни сте... 

И вместо да се пръснат, те се вкупчиха около мене и започнаха да ме разглеждат и да ми 
подхвърлят въпроси като: „Как така познавате?", „Хайде да скрием у някой нещо и вие го 
открийте...", но аз ги смъмрих, казах им, че с детински прищевки сега няма да се занимаваме и 
ги оставих. Но още след няколко крачки, уж ненадейно се сетих, извиках Алекси и пред 
погледите на всички му предадох банкнотата. Той ми благодари, прибра я, но след половин час 
надникна в дирекцията: 

- Сега какво да правя - да ги харча или да ги връщам?  
Освободих го, без да му дам отговор. Оставих го сам да реши какво трябва да прави... 

След два дни, при среща на двора, ми каза: 
- В десния джоб на палтото... - и отмина. Бръкнах и намерих там петолевката... 
Беше ми дори чудно, че все още няма кражби, че всичко върви нормално и дори с по-

оптимистичен тон, отколкото очаквах, когато един ден, беше неделя и тръгвах на работа както 
винаги, един селянин ме срещна и каза, че през нощта, било малко след полунощ, видял 
петима, сигурен бил, че са от нашите, които се опитвали да отключат и да вдигнат рулетката на 
централната закусвалня. Когато викнал по тях, те го осветили с джобно фенерче и побегнали в 
различни посоки. 

Отидох в училището и първото, което направих, бе да наредя да се свири сбор. Надявах 
се, че сега, като поставя въпроса, тези, които са били през нощта в селото, сами ще излязат, за 
да не ги поставям пак в неудобното положение да ги откривам по очите... В този момент към 
мене се приближи продавачът в малкото ресторантче досами училището, закътано на скришно 
сред боровете, отведе ме малко встрани от строените възпитаници и ми каза със забързан, 
припрян шепот: 

- Нощес е обрано ресторантчето. Взети са много неща - пари, цигари, шоколади, напитки, 
гребенчета и... какво ли не още. Не е бил сам човек, защото са разбили вратата на избата и са 
отместили една голяма бъчва, пълна с вино... 

Освободих момчетата до второ нареждане и двамата поехме към ресторантчето. Всичко се 
потвърди - стояли са дълго вътре, имаше остатъци от храна, празни бутилки, по пода разхвър-
ляни монети, хартийки от изяден шоколад... Нямаше смисъл да се търсят други, ясно бе, че е 
наша работа, извършена, както и досега, много брутално. Не беше нужно да ми се доказва и 
това, че са петимата нощни посетители на селото. След като не са могли там да извършат 
кражба, са се насочили насам, където е значително по-безопасно... Огледах мястото, където са 
напъвали да отместят бъчвата и видях отпечатъци от грайфери на обувки... Запомних ги и поех 
пак към училището... Този път тръбата вече свири тревога. Както бе прието, строиха се дори, 
по-бързо от обикновено. Съобщих им какво е станало през нощта, че е наша работа, че ако 
крадците не си признаят, сами ще бъдат открити и след това ще понесат цялата строгост на 
закона... Казах и зачаках... Никой не мръдна от мястото си... Надеждата ми, че веднага ще 
излязат петима и ще кажат: „Ние го сторихме", както и можеше да се очаква, след като вече 
знаеха как „безпогрешно" отгатвам, моментално се изпари. Повторих, след това потретих, както 
вече бях казал при предишната операция „познаване по очите", че ще питам до три пъти. Но 



мълчанието продължаваше. И тогава усетих как сам бях паднал в собствения си капан и не 
виждах как мога да се отскубна от него. Но реших да продължа така, както вече бях започнал. 

- Мирно! Първата редица две крачки напред!  
Започнах точно така, както бях направил тогава, когато „безпогрешно познах"... Минах 

няколко крачки и очакването ми, че ей сега някой ще се разтрепери и ще си признае, ме 
завладя, но никой не се разтрепери, никой не вдигна ръка, никой не отвори уста. 

- Първата редица - вдигни десния крак! 
Вдигнаха. Проверих грайферите на обувките и само от първата редица извадих 15. После 

втората редица - там бяха 18. Строих отделените, освободих останалите и започнах втората 
част на операцията „познаване", която целеше не само да открие крадците, но първо да спаси 
авторитета ми. Тогава започнах да се приближавам към всеки, хващах пулса му, гледах го 
право в очите. Продължително, дръзко... Ако пулсът през това време се учести, отделях 
момчето. Учести се пулсът на 12 момчета. И продължих с тях... Ща не ща, трябваше да 
продължа със следващата, както се оказа, най-трудната операция... Поставих момчетата в 
отделни помещения, всеки сам със себе си и започнах разпит един по един. Не им дадох 
възможност да се съберат заедно, да разговарят, дори и погледи да разменят... Идваха в една от 
спалните, задавах въпроси, като се стараех да бъдат изненадващи, но минутите вървяха, а 
резултатът бе никакъв. Всеки отричаше да е ставал, спал е през цялата нощ и не знае нищо за 
никаква кражба. Дори единият от тях, най-големият, ме заплаши, че ще се оплаче, защото 
напълно безотговорно и несправедливо го обвинявам в кражба. Не се ядосах, не му и 
отговорих, а продължих разследването... Минутите се навързаха в часове, дойде обяд, но 
разпоредих тръбата да не свири за храна, докато не наредя това. И продължих... Единият от тях, 
не най-малкият, по едно време започна виновно да мига и разбрах, че при него трябва да 
увелича натиска. Не, не да го бия или заплашвам, а по човешки да поговоря за опасността от 
това, което е станало, не само заради самата кражба, а главно заради тяхното, на петимата, пък 
и на всички останали, бъдеще. Казах му също, че съм разпознал кои са, но не искам направо да 
ги посоча поради мои лични съображения и че ще чакам те самите да си признаят, щото тогава 
и вината им ще бъде наполовина... Тогава той ме изгледа извинително и разбрах, че вече е 
капитулирал... 

- Ще кажа, ама... много ме е страх... защото разберат ли, ще ме ликвидират... Така се 
заклехме, когато делихме краденото. - на пресекулки докладва. 

- Никой няма да разбере кой ми е казал. Къде скри твоите продукти? 
- В гората... Всеки поотделно... 
Прескочихме през прозореца откъм задната страна на спалното помещение и гората ни 

погълна. Никой не ни видя. Минахме по една пътечка оттатък оградата, после по друга и след 
малко той посочи към един храст: 

- Тук... 
Беше ги заровил с шума. Сложихме ги в една калъфка и отново, пак без да ни види някой, 

по същите пътечки и пак през прозореца, се върнахме в спалнята. Вече знаех кои са останалите 
четирима. Извиках втория. Той се държеше нагло, също се опита да ме заплашва, че ще се 
оплаче, но се обърнах, отметнах одеялото и под него се показаха част от крадените продукти. 
Пак го обърнах в предишното му положение. 

- Казвай! Чакам... 
И той призна всичко, но след обещанието, че никой от другарите му няма да разбере кой 

ги е предал. По същия начин както с първия, прибрахме и неговите продукти и пари и пак го 



изпратих в помещението, в което го бях въдворил. Същото се повтори и с останалите двама и 
нямаше никакви изненади. Оставаше най-едрият, най-умният, вероятно и най-опитният, може 
би главатарят, организаторът, който пръв ме заплаши, че ще се оплаче. Отначало продължи да 
отрича, но след като видя, че всичко останало вече е прибрано и че е безполезно да се лъже или 
да се мълчи, той също призна. Тръгнахме да приберем и неговите продукти. Вървях отпред, 
защото вече знаех местоположението на техните укрития, които бяха почти едни до други, той 
вървеше зад мене, защото пътечката не позволяваше да вървим един до друг. По едно време 
внезапно спрях и мигновено се обърнах - той държеше дясната ръка джоба си. 

- Какво държиш в ръката? 
- Нищо!... - и я извади. 
Бръкнах. В джоба му имаше един от ония ножове, които се отварят само с натискане на 

едно копче. Отворен... 
- Твой ли е тоя нож? 
- Щом е у мене... 
- А защо е отворен? 
- Аз винаги така го държа. 
Извадих го, затворих го и му го подадох. Наново тръгнахме, прибрахме краденото и 

поехме обратния път. И точно на онова място, където бяхме спрели, видях на пътечката 
затворения нож. 

- Защо е тук? 
- Ами... сигурно е изпаднал из джоба...  
Взех го и пак му го дадох. 
Не зная, може би е искал да го използва, защото беше зад гърба ми, и когато му го дадох 

първия път нарочно го е изпуснал, за да няма веществени доказателства, ако реша и това да 
разследвам или да поставя въпроса на разследване. Може би. Истината не я разбрах, а и не ми 
се искаше да я разбера. Ей така, бях по-спокоен да не знам какво е можело да стане. Пък може 
би и занапред ми предстоеше още дълго да работя с това момче и ми се искаше да ми изглежда 
по-чисто, отколкото е всъщност. 

Прибрахме се. Освободих всички, включително и крадците. Оставих те сами да разкажат 
на останалите онова, което аз трябваше да сторя. И те начаса го разказаха. Едва тогава тръбата 
свири за обяд. Оживените разговори в строя показаха, че именно това, което трябваше да стане, 
вече е станало - резултатът се знаеше от всички. 

Тази история има и свое продължение, което искам да ви доразкажа. Забелязах, че 
петимата започват да се държат предизвикателно, като някакви герои, че като такива на тях 
гледат останалите момчета, че с държането си все едно казваха: „А сега да видим какво ще ни 
направи?" и реших, че трябва да хвана здраво юздите в ръцете си и да действам 
безкомпромисно, като за целта си привлека и съюзници. Видях ги на първо време в лицето на 
районното управление на МВР, на прокуратурата и на съда... И веднага поех към районния 
град. Обясних какво е положението и допълних: 

- Ако искате занапред всичко да е както беше преди, помагайте. 
И представих план с молба да бъде изпълнен. Прие се. А какъв беше планът? 
Само след два дни от управлението се обадиха, че тръгват. Знаех - точно след половин час 

ще са при нас. Малко преди да мине тоя половин час, наредих да се свири тревога. Излишно е 
да казвам за колко време се строиха. И точно когато дежурният командир каза: „Мирно!", 
откъм шосето се показаха два джипа, минаха през входа и спряха досами строя. Слязоха един 



лейтенант и един старшина, шофьорите останаха до колите си. Лейтенантът се приближи до 
мене, козирува и ми предаде запечатен плик. Отворих го. Вътре беше заповедта на прокурора за 
задържането на четирима от петимата крадци. Прочетох първото име, той казваше „Да", 
заповядвах му да се яви пред старшината, той идваше, оня му нареждаше: „Ръцете!", той ги 
подаваше и белезниците щракваха на тях. После го повеждаше и го вкарваше в единия от 
джиповете. Така и четиримата. Когато дойде ред на петия, най-малкия, аз също прочетох името 
му, макар и да го нямаше в заповедта, той тръгна към старшината с клатушкаща се походка, но 
когато застана и подаде ръцете, аз го спрях: 

- Чакай! Ти можеш да останеш... Останалите - води! 
Колите тръгнаха веднага. Георги остана на мястото си като забит в земята телеграфен 

стълб и малко преди да кажа „Свободни сте", приседна. Момчетата се пръснаха, а той остана на 
мястото си. Приближих се и вече кротко му казах да стане, той неохотно се повдигна и когато 
тръгна на мястото, на което седеше, на земята имаше малко мокро петно... 

Читателю, недей да мислиш, че издевателствах над момчетата. В характера ми насилието 
не е присъща черта. Но отговарях за училището и без здрава ръка то нямаше да се изправи на 
крака и да бъде такова, каквото на всички ни се искаше... Не, не исках с това да възпитавам 
роби, просто исках да разберат, не само крадците, но и ония, около тях, че не всичко им е 
разрешено, че всяко престъпление ще получи възмездие. С чинното козируване на лейтенанта и 
с връщането на най-малкия, който не фигурираше в списъка, исках да се внуши на момчетата, 
че имам големи задължения, но и големи права, които мога да използвам както намеря за 
необходимо. И много години занапред това задържане бе предмет на коментари и от тях 
личеше, че учениците наистина са се уверили напълно в моите „неограничени пълномощия"... 

Сценарият не свършваше дотук, той продължи и след това. След по-малко от месец бе 
насрочено делото. Бях призован и аз, заедно с родителите на момчетата, но те не се явиха, само 
две немощни баби на двама от подсъдимите, които като че ли имаха само една задача - да питат 
как ще се приберат след това и ако не могат, има ли място къде да спят... Малко преди да се 
произнесе присъдата председателят на съда се обърна към мене: 

- Чакаме вашето мнение, другарю директор. Какво предлагате? 
- Каква ще бъде присъдата е ваша работа, но за двамата - и казах имената им, - ако ги 

оставите пак при нас, ще ви бъда безкрайно благодарен. 
И присъдата беше именно такава - двамата остават при нас, а останалите двама се връщат 

в Бойчиновци. Не минаха два месеца и поставих пред общо събрание да се вземе решение се 
обърнем с молба към съответните органи и тяхната присъда да се замени с „настаняване в 
ТВУ". И те се върнаха при нас. И никога не им споменах нищо за онова, което е било. И 
постепенно станаха едни от най-добрите ми помощници.  

Този случай се запомни, предаваше се и на ония, които идваха и авторитетът ми се 
издигна неимоверно много, дори се страхувах някога да не стане като с „познаването по 
очите”... Съдете ме, ако искате, но резултатът, който постигнахме, бе достатъчен да нямам 
угризения на съвестта, че съм постъпил антипедагогично, дори брутално, незаконно. Цели 15 
години след това, не само в селото, но и в целия ни район, наш ученик не извърши кражба и 
районното управление на МВР стана първенец по ефикасна работа в страната. И то при 
положение, че в района му има трудово-възпитателно училище. Тези пет момчета останаха в 
училището ни още по една, две, че и три години и, както вече ви казах, никога не се върнахме 
„на случая"... И съм им благодарен за това. Не знаех дали и те са ми благодарни, но никога при 
бъдещите ни срещи не показаха обратното... Бях, и сега съм благодарен и на работещите в 



МВР, прокуратурата и съда за педагогическия им такт без да са педагози и съжалявам, че няма 
да прочетат това, защото вече ги няма на този свят. 

А през това време пристигаха един след друг нови възпитаници и нови педагогически 
работници. Най-колоритен сред учениците бе Колича. Името му беше Николай, но всички на 
галено си го наричаха Колич. И изведнъж се събраха десетина подмокрящи се. Между тях и 
той. И ето го при мене: 

- То... такова... е малко неприятно... повече за мене си... защото мойте гащи по цял ден са 
мокри,... та предлагаме да ни отделите в една спалня... да не пречим на останалите момчета и да 
ни душат пикните... И така ще може всеки ден да оставяме дежурни... да подменят всичко и да 
спим на сухо - Каза го с неговия малко гьгнив, но характерен говор, бавно и авторитетно, както 
само той умееше да го прави. 

Беше прав. Веднага разпоредих да се приготви една от свободните спални, да се оборудва 
и една от прислужничките всеки ден, с двама помощници - ученици, да подменя всичко мокро 
и да застила сухо. И казах на Колича: 

- Ставаш командир на групата. Заминавай и действай! 
Когато след два часа отидох да проверя, всичко беше приключено. На вратата се мъдреше 

табела: „Внимание - моряшко отделение!..." Тутакси се яви Колича: 
- Другарю командир... – реших да му изразя служебна благодарност, а той веднага ме 

прекъсна: 
- Моля, моля, боцман... 
Най-интересен измежду пристигналите педагози беше Атанас Минов. Пристигна от 

полските села, долу в равнината. Бе майстор в какво ли не - поправяше радиоапарати и 
телевизори, бе специалист градинар, зайцевъд, по-късно разбрах, че в селото, от което дойде, е 
създал съвременни кабинети по математика и физика и добре обзаведена работилница. Но се 
захванал и с нещо, което местните ръководители никъде не харесват и не прощават. А той 
веднъж дори критикувал и в окръжния вестник... И започнало ходенето по мъките. Прогонили 
го от селото. И се озовал в Батак - там имали нужда от специалист по радиоремонти. 
Работилницата му служела и за дом. Една нощ, след полунощ, на вратата се почукало силно. 
Отворил. Възрастен батачанин стоял на вратата с вързоп в ръка. Влязъл. 

- Нося ти едно радио да го поправиш. И изсипал върху масата куп радиочасти. 
- Остави всичко и ела утре. Ще видим може ли да стане нещо или не. 
- Сега, сега ще опиташ. 
- Време е за почивка. Дори бях заспал. 
- Тогава аз ще опитам. Да видя дали си страхлив. 
И измъкнал от задния джоб пистолет, насочил го към него и спокойно заявил: 
- Сега ще те yтрепа мъничку... 
И стрелял. Наско се хванал за гърдите, притиснал длани и чакал из пръстите да потече 

кръв. Не паднал и не припаднал, а кръв не потекла... Оня срещу него се закискал: 
- Видиш ли сега какъв съм майтапчия. Често ги правя такива работи... Ама и ти си корав... 

Хич не ти пука... 
Колко му е пукало само той си знае, защото още на сутринта си събрал багажа, поел за 

Пазарджик, явил се в отдела и поискал да го изпратят учител където и да е. И веднага го 
назначили при нас... И така бройката на прокудените се увеличи с още една... Остана в 
училището до пенсионирането си, повече от четвърт век и бе достоен за подражение в работата 
си, но младите не се опитваха да му подражават. И при нас кабинетите, които създаде, не само 



със собствен труд, но наполовина и със собствени средства, бяха едни от най-добрите в 
окръга... 

Измежду новите момчета имаше и много интересни и разнообразни екземпляри. Един от 
тях бе Мерджан, от едно толбухинско село, Георги от Плевен, Иван Бухлев от един пирински 
град. Първият бе син на катунари, вторият имаше само майка, която изнемогваше, а третият бе 
син на директора на гимназията и известен общественик в родния си град. Веднага след него 
пристигнаха още двама от района на Пирина - Костадин и Владимир - синове на партизани... 
Като че ли стана традиция много от момчетата да бъдат именно синове на ятаци, концлагеристи 
и партизани, но сами разбирате, че това бе в реда на нещата. Костадин бе истински красавец - 
висок, строен, винаги усмихнат... Такъв бе и Владо, само че не беше рус и по-рядко се 
усмихваше... Бяха мълчаливи, скромни и трудолюбиви. Знаех нещичко от онова, което е било, 
знаех, че в характеристиките много неща са описани, но нарочно не надникнах, защото не 
исках да видя написан лист хартия от други хора, исках самите ние да си го напишем. Знаех 
добре защо стигнаха до нас, съчувствах им. Когато родителите идваха на свиждане и почти със 
сълзи на очи молеха да спасим децата им, и аз, пък и всички в училището, всеки ден се 
убеждавахме колко много доброта има в душите и сърцата на тия две момчета, но не смеехме 
да го кажем на бащите, та да се гордеят с децата си, защото нямаше да ни повярват, А през 
неколкогодишния си престой при нас те наистина не извършиха нито едно нарушение, дори по 
една цигара не запалиха, защото в Правилника ни това беше забранено... Когато завършиха ос-
новното си образование при нас, решихме да ги предложим да продължат в средното трудово-
възпитателно училище в Казичене в близост до София, за да завършат там и средното си 
образование. И там бяха безупречни и получихме благодарствено писмо от колектива... За 
всичко това те получили награда - екскурзия до Алжир. Започнали да се стягат, но не знаели, че 
най-лесното е да се зачеркнат имената им. И така стана - когато имената им стигнали до 
учреждението, което трябвало да ги одобри и да даде съгласието си за всеки човек поотделно, 
още щом видели от какво училище са двамата предложени, веднага една дебела черта заличила 
имената им. И те не заминаха. Огорчението за дълго остана в тях, но се опитваха да не го 
изразяват, за да не би да обидят някого. Когато след време започнахме разговор по този случай, 
казаха: 

- Ами опасяват се хората... Лошо звучи трудово-възпитателно училище... Знаеш ли на 
какъв ще попаднеш... 

Да, не искаха никого да обидят, макар че тях жестоко ги бяха обидили... На тяхно място 
заминаха други, но не от „такова училище", а може би синовете и дъщерите на ония, които ги 
бяха зачеркнали... 

Дойде време, когато решихме, че и тук много от помещенията ни могат и да не се 
заключват, за да гласуваме по-голямо доверие на момчетата. Започнах с дирекцията. Заключвах 
само чекмеджето с печатите, защото за това имаше изрично разпореждане. В една тетрадка, 
встрани от бюрото, държах парите на момчетата, които идваха със записи, поставени в отделни 
страници, за да ги предавам след това на възпитателите срещу подпис. Тази тетрадка също не 
се заключваше... И една нощ изчезна. И което беше най-куриозното - крадецът или крадците не 
бяха влезли през отворената врата, а през прозореца - извадили едно от стъклата, след това 
отворили едното крило, вмъкнали се вътре и взели парите. Така, както ставаше и преди години 
долу, в селото... Този път реших да действам по друг начин - на общо събрание обявих за 
кражбата, казах, че парите, откраднатите пари са техни, а не мои или на училището, че тези, 
които са го извършили са ограбили не мене, а себе си и своите другари, но тъй като те са при 



мене на съхранение, именно аз съм длъжен да ги възстановя. Казах също, че крадците, нарочно 
наблягах на тази грозна дума, която никак не ми се искаше да употребявам, не е трябвало да си 
създават толкова труд да влязат с взлом, след като вратата е отворена постоянно, дори и през 
нощта и, че добре ще бъде тези, които са извършили тази грешка, наблегнах на думата 
„грешка", за да не помислят, че и сега ще последват задържане, съд, затвор, нека сами си я 
поправят... И я поправиха - още през следващата нощ парите бяха върнати на мястото си до 
стотинка и вече не през прозореца, а през вратата, която и през тази нощ си остана отворена. 
Вероятно много момчета знаеха кои са крадците, защото на заседание на командирския съвет 
ме помолиха да обещая, че никога няма да се интересувам кой или кои са извършили това... 
Обещах, изпълних го и досега не знам, кой е той. Може би ми идва на гости, може би му се 
иска да подхване разговор за това, за да му олекне, но всички мълчат, мълча и аз... Само 
наскоро Георги Делчев, след като се бе поразнежил в дома ми, каза: 

- Помните ли оня случай с изчезналите пари от влака? Отивахме на екскурзия, в момента 
пътувахме за Видин. 

Спомних си ги. Беше още преди изгонването ми... Екскурзията беше петнайсетдневна, 
пътувахме всички ученици и половината педагози. И във влака от Пловдив за Видин една жена 
започна да плаче, че са изчезнали парите й с цялото портмоне. Спомена за доста голяма сума. 
Пръснахме се по купетата, за да наблюдаваме момчетата и да се опитаме да разберем наш ли е 
или не. Не казахме никому от какво училище сме, иначе да ни свалят още на следващата гара и 
щеше да започне щателно и унизително претърсване от органите на МВР... Само с гледане и 
наблюдение нищо не установихме. Пристигнахме във Видин. Щяхме да спим в един детски 
дом. И именно веднага след пристигането в него решихме да търсим, защото вероятността да е 
наш ученик беше голяма. Опитахме без обиск, не се получи. И започнахме унизителен, 
наистина унизителен пълен обиск, колкото и той да ни бе неприятен и нежелан. Всеки взе 
багажа си, предадоха малкото дипломатическо куфарче, което носеха, то бе на Гелин, но в него 
се намираха пижамите на двама ни, и обискът започна. Не открихме никакви пари и се 
успокоихме, дори се извинихме... 

И сега, след толкова много години, Георги започна: 
- Помните ли случая с изчезналите пари от влака... Добре, че помните... Успокоихте се, 

извинихте ни се дори, че сте ни обискирали, а наистина наш ученик ги беше откраднал. И то 
един от активистите. Един от силните... Защо не ги намерихте? Та те бяха при вас, в 
дипломатическото куфарче на другаря Гелин и в един от джобовете на вашата пижама... Само 
не ме питайте кой беше... Няма да ви го кажа. Добър, уважаван човек е сега и ви е приятел... 

По едно време бързо и като че ли изведнъж се появи „епидемия". Не, не болест, не чума и 
холера... Нещо по-приятно и полезно: изведнъж почти всички момчета прописаха. Бихме били 
доволни, ако се опитваха да пишат стихове, басни или разкази например, каквито случаи 
винаги сме имали, а те се хвърлиха в търсене и преписване на разни любовни спомени... 
Причината бе, че болшинството от момчетата бяха, както се казва, във възрастта на любовта, но 
покрай тях се запалиха и по-малките - не от любов въобще, а от любов да подражават на по-
големите. За кратко време от селската книжарница бяха изкупени всички по-големи тетрадки с 
твърди корици, получаваните илюстровани списания в училището започнаха да изчезват или от 
тях просто да се изрязват цели страници, а по страниците на тетрадките започнаха да се 
появяват снимки на момичета, на жени - просто на представителки от противоположния пол, 
към който у нас вече се появи особено влечение. И под всяка изрезка или снимка, винаги 
имаше текст, който никога не отговаряше на онова, което се намираше на снимката. Това 



възбуждаше у нас, възрастните, смях, но не ги спряхме, защото никой друг освен нас нямаше да 
надникне в тези тетрадки, наречени и надписани с фрапантното „лексикон", а освен това 
имахме възможност да виждаме правописните им грешки и да ги поправяме, имахме 
възможност да ги насочваме, да им казваме и сносни текстове, които могат да записват... И ето 
ви мили родни картинки, с още по-мили текстове, които всеки пазеше от чужди, не от наши очи 
като нещо много тайно и много съкровено дори: 

Под снимката на хубава девойка, изрязана от списание „Огоньок", се мъдреше текст: 
„Ходи, люби, обичай,  
но не се увличай,  
че любовта е сладка,  
но прави човека патка..." 

За кого се отнасяше този текст - за красивото момиче от снимката или за оня, който го бе 
написал, не бе ясно, но като факт съществуваше. На следващата страница вече имаше майка с 
дете, прегърнали се в целувка. И под нея: 

„На земята дъжд, 
на жената мъж, 
на детето милувка, 
а на тебе, мила, цалуфка..." 

Да, точно така беше написано - „цалуфка". И под всяка снимка обезателно текст, в който 
винаги присъстваха „мила", „обич", „любов", „сърце", „целувка" и какво ли не още. Запомнил 
съм някои от тия бисери и не съм ги забравил, макар и да минали толкова години. Ще ги 
напиша и за вас: 

„Да би гората писалки, да би морето мастило, да би небето хартия, бих извадил от гората 
един бор, бих го потопил в морето и на небесния свод бих написал с големи букви - обичам 
те!!!" 

„Ти бръкна с твоята ръка в моето сърце, дълбока рана там отвори, от която кръв тече и 
към тебе ме влече..." 

„Кравата пасе и моята обич към тебе расте..." 
„Аз те търся в Рила, но ти си се скрила под тиква изгнила мила..." 
„Искам да стана на вода и всяка сутрин да тека през вашата чешма и да целувам твоите 

уста..." 
„Отиди в гората и преброй листата, ако са един милион и пет, обичам, мила, само теб..." 
Имаше и критични, като: 

„Ти си клонче от кисело лимонче..." 
Провеждаше се интензивна кореспонденция с момичета от цялата страна, важното беше 

само да получат от някъде адрес на момиче и към него веднага литваше писмо с няколко от 
„бисерите". Пишеха си и с момчета, но при едно условие - че в отговора и те ще напишат някои 
от тези „спомени". И броят им постоянно се увеличаваше, преминаха на взаимстване по 
системата „На ти, дай ми!" А тези, които нямаха какво да дадат в замяна, започнаха да 
предлагат вещи или част от храната си. Когато последният факт стигна до мене, извиках 
Милош да се посъветвам с него - не би ли било редно да изземем тия „детски залъгалки", както 
се изразих, но той категорично застана на друго мнение: 

- По никакъв начин! Това е присъщо на възрастта им и ще бъде престъпление да ги 
лишим от него. Освен това така ги ангажираме с преписване на толкова много текст, при което 
влагат старание да се препише колкото се може по-красиво, така че полза има. А че наистина се 



пишат и глупости е също вярно, че чрез тях се посяга и на храната на някои също е вярно, но 
наша задача е да оправим първото и да предотвратим второто. Освен това аз поемам 
ангажимент да търся добри „спомени", ако трябва и ще напиша самият аз някои, но по никакъв 
начин не бива да ги спираме... 

Така и направихме и това тяхно увлечение, което нарекох „епидемия", ако не даде 
особени резултати, то поне не донесе никаква вреда... 

През есента пристигна нов пети клас - изцяло от новонастанени ученици. В началото бяха 
само осем и точно тогава, като проверявах документите им се оказа, че всички до един са 
„чужденци" и макар че до един бяха български граждани, нямаше нито един българин. Имаше 
немец, унгарец, грък, татарин, турчин, циганин, сърбин и руснак. И веднага учениците му 
поставиха най-подходящото име - „интернационалният клас" на другаря Зарев... та с него, с 
другаря Зарев, искам сега да ви запозная и не да ви разказвам как е работил със своя 
„интернационален клас", макар че отлично работеше, защото беше опитен дългогодишен 
преподавател и директор в едно от училищата на града, а въобще за престоя му при нас... И за 
следата, която остави... Бяхме връстници и приятели и може би това бе една от причините, за да 
поиска да се премести от същото училище, което аз напуснах и да дойде при нас. Заедно бяхме 
завършили гимназия и учителски институт, заедно участвахме в самодейността на селската 
читалищна сцена... Веднага след пристигането му при нас получих упреци от директора на 
селското училище, че му „крада" кадрите... Нищо, нека помисли, че тая привичка съм придобил 
от работата и съвместното съжителство с настанените при нас момчета... Когато след години 
почувствах, че вече съм почти изчерпан, рухнал и не съм в състояние да продължа да бъда 
повече начело на училището, и ми бе поставено условие, че ще бъда освободен и ще стана 
учител в училището, само след като си намеря достоен заместник - опитен, с много стаж и то 
непременно от тия, които сега са в училището, аз веднага се обърнах към него, защото именно 
той отговаряше на всички условия. Прие след дълги, неколкомесечни увещания, стана директор 
на моето място, а аз се стараех да му бъда първият и най-добър помощник... Вложи ум, сърце и 
нерви в работата си, редица години бе всеотдаен и направи много за училището. И сърцето му 
не издържа - умря в автобуса, отивайки на работа. И ни завеща на първо място всеотдайността 
си... 

Един ден бяхме с него на път за Смолян и малко преди Пловдив колата му се задъха и 
спря. Довлякохме се до сервиза и там той присъства на една мила среща с бивш възпитаник, 
която на него - новият в училището, направи силно и неотразимо впечатление. Явихме се при 
диспечера, обяснихме му положението, в което се намираме. И той ни отговори усмихнат с 
обезкуражаващото; 

- Трябва да оставите колата и да дойдете след седмица, но... за вас услугата ще бъде 
извършена моментално, защото може би заслужавате... - после помълча малко, погледна ме 
косо и с усмивка и току добави: - Веднагически... 

Веднага си спомних, че тая дума съм я чувал само в училището през ония трудни първи 
години и започнах да се взирам в чертите на лицето му и моментално пред мене изскочи лицето 
на някогашното ни момче Стефан Иванов, който бе чул от друго момче тая дума, бе му 
харесала и често я употребяваше... През това време записваше поръчката в документа, който 
трябваше да издаде и когато завърши, добави: - Стана секундално! 

И пак си спомних, че и тази дума му бе харесала и също я употребяваше. А бе умно 
момче, с много знания, трудолюбив и първият, който до този момент бе завършил основното си 
образование при нас с пълно отличие. 



-  Здравей, Стефчо. Знаеш ли по какво те познах? По веднагически и секундално. 
Засмяхме се и се ръкувахме едва тогава. Докато колата излезе от халето, той не ни остави 

нито секунда и изтри киселата физиономия на един от монтьорите с думите: 
- Това го правите за мене, а аз за него. Защото е бил мой директор и в неговото училище 

взех хляба в ръцете си. 
Когато след това продължихме за Смолян, Зарев след дълго мълчание, не бе забравил 

онова, което стана преди час в Пловдив, каза: 
- Умеят да бъдат благодарни нашите момчета. Не като ония - ситите, задоволените... 

Удоволствие е да се работи с такива... Знаеш ли, някои от моите бивши ученици вече не ме 
поздравяват по улиците... 

Той разсъждаваше точно така, както аз след напускането на селското училище. И 
вероятно много му хареса работата при нас, защото остана до последната си минута... Като 
учител и след това като директор... 
 
 

ОТКЪДЕТО ЧАКАШ СЛЪНЦЕ, ОТТАМ ТЕ БИЕ ГРАД 
 
Пристигна ново момче - Георги. Миловидно, симпатично набиваше се в очи. Имах 

чувството, че сме го спечелили още преди да постъпи при нас... Приех го, поговорихме си, 
дадох го на командира на класа... за да дойде само след час и да ми каже, че Георги е избягал... 
Пуснахме веднага по-големи възпитаници, откриха следите му и го заловиха... И ето го в ди-
рекцията - аз зад бюрото, той пред мене, стои и гледа в пода в краката си или рее поглед през 
прозореца... Аз питам, а той мълчи и само очите му се пълнят със сълзи. Не изкопчих нищо от 
него. Накрая, без да е казал нито дума, спокойно му обясних какви са последствията от 
бягствата, казах също, че ми се ще да вярвам, че това ще бъде първият и последният му опит да 
избяга от училището, извиках един възпитаник, когото определих за негов пазач и му го 
предадох... И когато следващата сутрин пристигнах на работа, заварих пред дирекцията пак 
Георги, застанал мирно до стената да ме чака и до него пазача му. Той ми обясни, че през 
нощта наново е избягал и цялото училище се втурнало да го гони и бил заловен на гарата... И 
пак застанахме един срещу друг, и пак аз говорех, а той не обелваше нито дума, и пак се получи 
един от хилядите случаи във всекидневието на ТВУ, когато единият, възпитаващият, говори, 
говори, а възпитаваният мълчи и само мълчи. Знаех несъстоятелността на тоя разговор и 
неговата неефикасност, но какво друго можех да направя? Пълно мълчание, никакви обяс-
нения, а оттам и пълно безсилие от моя страна... Не бях имал досега такъв случай и не знаех 
въобще как да постъпя. Започнах да му говоря напълно приятелски, почти бащински, обясних 
че момчетата са много лошо настроени към него, че може да се получат и неприятни 
последици, които след това от някои проверяващи ще се стоварят върху мене, че заради него 
ще страдам аз, ще страда управлението. И видя, че не викам срещу му и не замахвам да го 
ударя, а посегнах и го погалих по остриганата глава... Знаех вече от бегло прочетената 
характеристика, че няма баща и ми се прииска поне за момент да заема мястото пред момчето... 
Сълзите му ме увериха, че той няма да потрети опита си за бягство, но ме тревожеше 
мълчанието му, защото и този път не пророни нито дума... И по време на голямото междучасие, 
новият му пазач, уж по-сигурен и по-внимателен съученик от класа му се втурна при мене 
разтревожен и разгневен: 

-  Па фъсна... 



Скочих веднага, взех със себе си трима, качих се на училищния камион и поехме по пътя 
за гарата. Знаех, че този път той вероятно няма да поеме пак натам, но както и да е, за да стигне 
до родния си град, той непременно ще мине през тази гара. Значи трябваше да се проверяват 
всички влакове, които идваха откъм районния град, трябваше да се проверяват дори колите, 
които преминават по шосето досами гарата... И в момента, когато обмислях къде първо да 
отидем, на кабината на колата се чукна и спряхме. Учениците от каросерията един след друг ми 
заобясняваха: 

- Ей го е-е-е, горе на оня баир над циганската махала. Тръгнал е към града... 
Видях фигурата, която се движеше по билото, но не различих в него беглеца. 
- Може и да не е той... 
- Как да не е? Вижте му панталоните, карирани са... 
Те, със силните си и зори очи, бяха различили дори каретата на панталоните му, на което 

досега аз никакво внимание не бях обърнал... И бавно, в унисон с неговия вървеж продължихме 
успоредно с него, като внимателно го наблюдавахме. Но вероятно и той ни забеляза, защото 
промени посоката си. После влезе в някаква елхова горичка, проснала се по протежение реката 
и трябваше да спрем, за да изчакаме появяването му, но той не се показваше. Вероятно някъде 
на скришно изчакваше... Но по едно време един от придружителите ми го съзря как изскочи на 
шосето на километър по-надолу, точно където горичката се приближаваше най-много до 
шосето. И за минута пресече асфалтовата лента и пое нагоре по отсрещния баир. Трябваха му 
не повече от петдесетина метра, за да влезе в гъстака на гората и никой повече да не го 
намери... И аз пуснах след него момчетата, които като хрътки го последваха Не го стигнаха 
преди да влезе в гората и той изчезна и от моя и на двама от преследвачите си поглед. Но не 
беше се изплъзнал от третия, от Сали, който не бе го изпуснал от очи и като тренирай спортист, 
набързо скъси разстоянието помежду им. После научих, че когато го стигнал и двамата били 
изчерпали силите си вече до краен предел, преследвачът решил да използва хитрост, за да го 
залови: 

- Спри... изчакай ме... и ще... ще бягаме заедно... 
И Георги спрял, и Сали го хванал здраво и още по-здраво му завързал ръцете... И така го 

доведе при нас и ни разказа хитростта, която използвал, за да го хване. Георги беше между 
тримата - седнал на каросерията, в очакване на онова, което вече трябваше да се случи с него... 
самият аз чувствах, че тоя път наистина няма да издържа, че наново ще се продъни почвата под 
краката ми и пак ще изпадна в безвъздушно пространство... Предупредих момчетата отзад да не 
се опитват да издевателстват над него и мълчах - събирах сили за поредната ми среща с това 
безмълвно и бездушно момче... 

И ето ни един срещу друг в дирекцията. Само че тоя път не седях зад бюрото и не говорех 
кротко и бащински, се бях накокошинил срещу него и ръцете ми трепереха. Учениците от 
цялото училище се бяха скупчили пред управлението и чакаха да видят какъв ще бъде 
резултатът от третата ми среща с възпитаник... И започнах срещу му със съскащ глас: 

- Сега вече няма да има прошка, момче! - викнах право в лицето му и в очите му видях 
страх. - Казвай!  

И той разбра, че наистина повече няма да има прошка и започна една малка, простичка, 
детска изповед, че е сам, с майка си само, че бащата ги напуснал, когато бил още пеленаче, че 
имал брат, значително по-голям от него, който преминал границата и станал невъзвращенец, 
заради което получил присъда, но присъдата като че ли не е била за него, а за майката и за 
Георги, защото на нея не давали подходяща работа и вършела най-черната работа в градския 



месокомбинат, че малко преди да го доведе милицията при нас, майката получила писмо от 
брата, че ще пристигне в Югославия, при техни близки, дал и нужния адрес, където я чакал, за 
да се срещнат, че той знаел от писмата на брат си, че чака от него да му съобщи какъв подарък 
да му купи, а той най-много мечтаел за японски подарък, но не можал да предаде на майка си 
поръчката, защото милицията се намесила не навреме и го докарала при нас... А на мене не 
смеел да каже истината, защото бил сигурен, че по никакъв начин няма да го пусна най-вече 
заради брата беглец... Разказа всичко с много тих глас и млъкна. 

- Това е... Бийте ме! - и намести пред ръката ми по-добре бузата си, за да мога по-
сполучливо да го ударя. 

Мълчах и стоях пред него, засрамен от себе си. Тогава седнах пред бюрото и измъкнах 
досието му - исках да разбера наистина ли брат му е зад граница, че си кореспондира с майката, 
че е във Франция... Там всичко беше написано точно и ясно, но преди макар и да го бях вече 
разлиствал, не го бях видял. И тогава извадих от чекмеджето си една карта за отпуск, попълних 
я, извадих и пари и станах: 

- Ето ти карта. Заминаваш за пет дни в отпуск, да видиш майка си и да й кажеш каквото 
трябва... И пари за път. 

Гледаше ме изумен и не смееше да пристъпи. 
- Хайде, тръгвай!  -  и пак го погалих по голата детска глава, както сутринта. Тръгнах пръв 

навън, той след мене, и без да кажа нищо на момчетата, които чакаха навън да видят резултата 
от срещата, му дадох възможност да мине пред мене. 

- И поздрави от мене майка си... 
Замина под слисаните погледи на присъстващите, а аз наредих тръбата да свири за общо 

събрание, на което след малко обясних, че си е заминал в отпуск, защото така е трябвало, 
поисках извинение от командирския съвет, защото не съм поставил този въпрос за разискване и 
пред неговите членове... и ги освободих. Когато излизаха, чух само: 

- Ами... щом е трябвало, значи... трябвало е... 
Георги се върна точно навреме... И пак чух оня, може би е бил същият: 
- Трябвало е... Ясно! 
...Още преди връщането на Георги имах интересна и запомняща се среща с майката на 

Мерджан. Когато влезе, видях жена, облечена изцяло като ония врачки, които обикалят до-
мовете ни - с яшмак на главата, голям наниз от жълтици на шията и с шалвари. Седна така 
свойски, сякаш бе моя отдавнашна позната. А я виждах за първи път. 

- Мерджановата майка съм. 
- Знам. Той на тебе прилича. 
- Знаеш... Ама не знаеш за какво съм дошла? 
- Е, това не знам. Казвай! 
- Нали никой не ни чуе от съседните стаи? 
- Там няма хора... 
- Тогава да кажем... Дойдох да го откупим. Колко искаш? 
- Какво колко искам? 
- Жълтици... Три стигат ли? 
Онемях. Не знаех какво да кажа. Чувствах как в мене се надига буря, как нещо ме повдига 

да скоча и да изхвърля нахалната посетителка, защото това бе първата ми среща с подкупа... Но 
тя неправилно прецени мълчанието ми, защото добави: 

- Айде четири... 



Станах и отворих прозореца, защото нещо ме душеше.  
- Повече от пет не давам... Това са много пари... Аз за пет от затвора мога да го изкарам... 

И най-важното - никой няма да знае.. - повдигна тя цената. 
Тогава отидох при вратата, отворих я и викнах силно: 
- Вън! И ако още веднъж прекрачиш тоя праг, ще те изхвърля през прозореца. И ще те дам 

под съд... 
Знаех, че не мога да я дам под съд, пък и тя вероятно добре знаеше това, защото никой не 

можеше да докаже, че ми е предлагала подкуп... В коридора чакаше Мерджан... Той ококори 
очи, впечатлен от сцената, която се разиграваше пред него... И каза на него за мене: 

- Шантав човек... 
Той се стъписа - как може да се говори така за директора му и реши да позаглади 

положението: 
- Мамо, ама ти само глупости говориш... 
Тя не му обърна внимание, насочи поглед към мене: 
- Директоре, ще се намери кой да ми свърши работа. Знаеш колко са, под път и над път. 

Ще ти наредят и ще го освободиш. И хоро ще играеш... Ама твоите ръце ще останат празни... — 
наблегна на „твоите ръце"... 

Ако не беше Мерджан сигурно щях да я блъсна по стълбата надолу, но успях да се 
овладея и влязох в кабинета си. 

След това неведнъж пред приятели съм разказвал тоя случай и не много рядко, особено 
когато е било само на четири очи, съм чувал и осъждащи слова: 

- Права е била жената - шантав човек... Такива вече с фенер трябва да ги търсиш... 
Дали наистина бях шантав не знам, но съм сигурен, че и сега, когато нравите толкова 

девалвираха, когато подкупът стана ежедневие, аз щях да продължа да си бъда шантав... 
А тя се оказа права. След шест месеца дойде нареждане, че поради еди-какви си 

уважителни причини, лицето Мерджан Мерджанов да бъде освободен от училището. Как е 
станало не знам, но аз го освободих... 

...Точно в най-трудните дни, когато се правеха класните работи, точно когато напрягахме 
сили да приключим навреме с поръчките в работилниците, защото идваше краят на учебната 
година, пристигна кинорежисьор и ми заяви, че идва да се договорим за снимане на филм за 
училището. Даде ми да прочета и приготвения от него сценарий, в който бях представен слаб, 
изнемощял от грижи и тревоги човек, с бяла като сняг коса, а аз, както вече знаете, никак, ама 
никак не съм мършав и на главата си нямах още нито един бял косъм... Нямаше как, трябваше 
да се съглася, въпреки неприятния спомен от първото запечатване на филмова лента на част от 
живота в училището... Той замина и само след два дни снимачният екип пристигна... И започна 
едно ново ежедневие, доста непонятно за нас, но интересно за всички ни, но и немалко трудно, 
защото искаха да бъдем и артисти, а поне що се отнася до киното, то никак не ни се удаваше... 
Пристигнаха Васката и Сербезов от първите ни възпитаници и те бяха главните герои. В 
момента Васил бе на служба в едно авиационно поделение, а Сербезов - миньор, така че във 
филма имаше и изтребители, които летяха като стрели, и железни бургии, които се забиваха в 
твърдата гръд на земята... Филмът бързо бе готов, най-напред го прожектираха в читалищния 
салон пред селяните и пред нашите ученици и след това обиколи цялата страна. И сега още, 
когато някой мой съгражданин се върне от някоя дългосрочна командировка по страната, току 
рече: 

- Гледах филма. Във Видин. И викам на тия около мене - това е нашето училище... 



И сега, когато го гледам, си спомням за онези метежни, трудни, но щастливи години, 
когато пътят пред нас изглеждаше трънлив, а сега ни се струва, че е бил посипан с рози... 

Не бяха минали малко години от идването ни на новото място, но въпреки желанието ни, 
не можехме да се преборим с прякорите, както сторихме това долу, в селото. И те не отминаха 
нито един ученик. И щем не щем, тихомълком се отказахме от намерението си, за да не 
претърпим поредния си провал, защото условията сега бяха други и не се виждаше ще бъде ли 
успешен резултатът. Някой се опита да наказва ония, които говореха на другарите си на прякор, 
да стоят известно време прави до стената и веднъж видях там наредени като за разстрел над 30 
ученици. Наредих да ги освободят без да стане дума пред учениците, че е станало по мое 
нареждане, да се правят бележки, но да не се наказват, а можем ли да си правим оглушки - 
просто все едно, че не сме чули... Гаджев имаше за това и интересно оправдание: 

- Ние другото да оправим и това да остане... Ехе-е-е... 
И ето ви пак мила, наша, родна, училищна картинка. Вървя по двора и чувам гласа на 

Георги от Пазарджик, който се обажда на Илия от Сандански: 
- Чапла-а-а, ела, че те вика другарят Цеков. 
Илия бе висок, с тънка шия, с леко наведена напред глава и наистина приличаше на 

истинска чапла. 
- Бачи Гут, кажи му на другаря ти Цеков много здраве от бай ти Илия-Чеплето... - чу се 

отнякъде гласът на Илия... 
Но само след минутка се оказа, че учителят наистина го е викал и когато оня разбра и се 

затича, мина покрай Георги и чу: 
- Чапличке, па настъпи котето за опашката. 
- Ами мисля, че се бъзикаш? - отговори му оня. 
- Кой, аз? Никога Бачи Гут не може да направи такова непозволено нещо... 
И ето го, застана пред нисичкия Цеков и зачака. 
- Какво да те правя сега? - попита Цеков. 
- Ами освен да ме набиете... - беше отговорът. 
- Ама много си израсъл и не мога да те стигна...  
Веднага се намеси и Георги в услуга на учителя си: 
- Наведи се да те удари другаря, бе! 
Цеков се засмя от сърце, обърна се и ме видя. Стана му като че ли неудобно, че съм бил 

свидетел на тая сцена, но се усмихна, макар и малко виновно, аз също се захилих насреща му и 
отминах... Продължих нататък и чух зад спалните приятния глас на Иван Петров, който 
дрънкаше на неизменната си китара и пееше: 

Бай ти Ангел отпуска не бута, 
фелдшерът се хили под мустак: 
„няма отпуска за вази,  
макаренковски хайлази, 
о, китаро, чуй тъгата ми!"... 

„Бай ти Ангел" бях аз и реших да го изненадам. Свих зад спалните и видях купчина 
момчета, които го бяха заобиколи... Застанах зад него, той не се обърна да ме види, но някой 
вече му бе дал знак с очи, защото той захвана наново песента, но вече в нов вариант: 

Директорът отпуска не бута... 
Вече стана дума, че Иван бе син на директор на училище и на авторитетен местен 

общественик, бивш народен представител. Доведе го съвсем ненадейно, когато бях на събрание 



в селото, намери ме, не се представи, само каза, че е довел нов ученик и че дежурният 
възпитател искал от мене разрешение, за да го приеме... Дадох бележка и той се качи в 
училището. Пристигна отново след две седмици. През това време Иван се държа много добре, 
беше спокоен, свиреше и пееше, учеше нормално, само че на всички говореше на „ти" и за 
всяка бележка, която получаваше, отговаряше неизменно със: 

- Е, голема работа. Айде сега да вземем да си избием децата...                                   - 
А когато го карахме да работи по благоустрояването на двора, заявяваше: 
- Работата не е заяк да избяга. И утре е ден... 
Често почукваше по кратунките малките си слушатели, които винаги бяха около него, 

точно както се чука диня, за да се види узряла ли е и когато те се сърдеха като ги заболи, дълбо-
комислено им казваше: 

- Защо ти е глава, момчето ми, като е празна? 
И веднага започваше някоя тъжна песен с китарата си. 
И сега, при първото си свиждане, за наше общо изумление, той изведнъж се промени и 

стана съвсем друг човек. Като видя баща си се спря, замръзна за няколко секунди, вероятно, за 
да може механизмът в него да премине на нова програма, приближи се и изведнъж започна да 
плаче, да вика силно, да се окаля по земята и да крещи неистово: 

- Умира-а-ам... Кра-а-ай... Ако не ме вземеш оттука-а-а... ще се обеся-я-я... И ще ме 
закараш на майка студе-е-ен... 

Гледах изумен тоя цирк и недоумявах, след момчето погледнах бащата, който мигаше и 
започна да повтаря: 

- Добре... добре... добре, момчето ми... както кажеш... веднага ще те взема... Другарю 
директор, наредете да му донесат багажа. Вземам си го... 

Сега вече беше мой ред - не изтраях и викнах: 
- Никакво вземане! Той е настанен с решение и само с решение може да бъде взет... 
- Ама ще се обеси, ще видите! 
- Да се беса, още сега. Донесете въже!... 
Момчетата се разтичаха и след секунди ми подадоха дълго въже - просто се учудих как 

така бързо го намериха, а се оказа, че са свалили въжето от простора за прането. 
- Ето ти въже! Върви и се беси. Ние с баща ти ще изчакаме докато свършиш... 
И веднага изчезна зад спалните, за да се чуе след малко звънът на китарата му и 

неизменното: 
Бай ти Ангел отпуска не бута... 

Бащата бе пребледнял, чакаше да види изпънатото на въже тяло на сина си, а чу веселия 
му глас и се успокои. Тръгнахме заедно към колата му и там ми се изповяда: 

- Целият град трепери от мене, хиляда и петстотин деца минават на разстояние не по-
малко от два метра от мене, а аз треперя от него... дотам я докарахме... 

Тогава именно разбрах, че е директор на средно, че синът добре е разбрал как да го 
плаши, че виновна за всичко това е майката, и коя е причината, за да стигне до нас... Вече 
можех да говоря като с колега, който най-добре може да разбере, но усетих, че страхът, който 
го бе обхванал от едно предстоящо нещастие със сина му, няма да го напусне чак до последния 
ден на престоя на сина му при нас... И го доказа – замина и от селото позвъни, за да попита как 
се държи сега отрочето му, да не би след заминаването пак да е опънало някое въже? Казах му, 
че е жив и повече от селото не се обади... А Иван, разбрал, че вече няма кого да плаши, мина 
покрай мене с китарата. Попитах го защо прави така с баща си. 



- На него кажа ли му, че ще се обеся, готов е да изяде всички прибори за хранене на 
масата... За да остане мама жива... 

Иван остана при нас три години и сами разбирате, че срещите ми с бащата през това 
време не бяха една и две. И тогава ми каза, че жена му не е добре със здравето и той е готов 
всичко да стори за нея, за да не я разстрои. Но това разбрал и синът и затова давал постоянни 
заявки за бесене... 

След години, когато веднъж бях на почивка близо до техния град, реших да се отбия и да 
видя как се е устроил Иван. От некролог на вратата разбрах, че бащата е починал, а минаващи 
граждани допълниха, че смъртта го е покосила ненадейно - получил инфаркт... И тогава си 
спомних как в нашето село казват: зачукал камбанът на умряло, попитали кой си е отишъл и 
получили отговор: „На оная, болната жена мъжът й..." ...Не, не искам да кажа, че тя е станала 
причина за неговата смърт, защото добре знаех от разговорите си с него и с негови бивши 
ученици колко много тревоги от хиляди хора е поело сърцето му, за да не може накрая да 
издържи. И тя идва няколко пъти - беше културна жена, с всяка дума искаше да се почувства 
благодарността й за онова, което сме направили за момчето й, което „вече се успокоило и 
станало почти нов човек..." Позвъних... Никой. После втори път. Тогава от прозореца на втория 
етаж се чу глас: 

- Кой е? 
Обясних кой съм, тя не се изненада, и попитах къде е Иван и мога ли да го видя. И 

получих отговор: 
- Няма го. Той е тексимовски шофьор и е извън България. Друго? 
- Друго няма... 
И тя затвори прозореца... 
Но за сметка на това никога няма да забравя друг случай с момче по времето на Иван, 

турче от Хасково, Рахми се казваше... След завършването му семейството им се изселило в Тур-
ция. И няколко години след това поел към България, за да си вземе невяста. Беше уредил 
всичко, двамата се връщаха от София, след като са взели всичко необходимо от турското 
посолство и на връщане пристигнаха у дома. Просто решил да ни види - мене и класния си 
ръководител Милош. Гостуваха ни и ни беше приятно да разговаряме с него и с нея, да си 
спомняме онова, което е било и немалко неща именно той ни ги напомни, защото ние, двамата 
негови учители, ги бяхме забравили... Заминаха си и остави адреса си, та когато идем в Турция, 
да го посетим в Цариград, където тримата братя и бащата имат малък ресторант. Милош си 
отиде и никога вече не го видях, аз също не се възползвах от поканата му, но в съзнанието ми 
той остана именно с това, че не е забравил училището дори и когато е вече в друга страна. 

Стотици са момчетата-турчета, преминали през училището. И за всички пазя най-топли 
спомени за честността им, за изрядността им, за изпълнителността им. Идваха с 
характеристики, „които изправят косите" и винаги след това показваха точно обратното на 
онова, което бе посочено в досиетата им. Интересното беше например това, че всички 
възпитатели поставяха за отговорници на складовете си почти винаги турчета без да се 
наговарят за това... Много от тия момчета и сега наминават към дома ми, но не знам защо, и 
още не мога да проумея причините, макар и да съм ги търсил, те са много от ония, другите, 
които при всяка възможност се отбиват. Може би защото повечето от тях бяха от села, 
чувството за неудобство у тях е много по-силно развито, отколкото у градските момчета... 
Може би... Но когато се срещнем случайно на улицата или при редките посещения в дома ми, 



от очите им винаги лъха само едно-единствено нещо - искрена, истинска благодарност... 
Човешка благодарност... 

...И пак, като че ли за да се повтори за пореден път истината, която толкова пъти вече ви 
казах, че директорите на трудововъзпитателните училища като че ли именно за това са родени - 
да търпят превратностите на съдбата и винаги когато чакат слънце и ясно време, безмилостно 
да ги бие град, стана и поредния случай веднага след изпращането на двамата ми гости за 
Турция... 

Бях в дирекцията, досами моя кабинет бе кабинета на медицинския ни техник. 
Преглеждах пощата, когато се чуха силни викове, после вратата ми с трясък се отвори и 
връхлетя медицинският техник. 

- Умря, бе, умря!... - и пак се втурна към своя си кабинет  
Изтичах след него и сега на свой ред връхлетях в медицинския ни кабинет и там видях 

почти бездиханен Тошо Захариев - черничко, бузесто, мълчаливо и крадливо на дребно и на 
едро момче, настанено само преди месец... Той лежеше на кушетката и не дишаше, 
медицинският техник му правеше изкуствено дишане и без да ме погледне ми обясняваше: 

- Преди десетина минути... дойде... и каза... каза, че много му се спи, след това започна... 
започна да пелтечи и накрая занемя... И сега вече не диша... Да, да, наистина не диша... - 
говореше, долепил ухо на гърдите му. - Ама какво чакате... викайте линейка, де!... Бързо... 

Втурнах се към телефона и поисках районната болница, обясних положението и линейка 
веднага тръгна. И не минаха и двайсет минути и те бяха при нас. А когато вече изнасяхме Тошо 
с носилката, едно от медицинските лица отвори клепачите му и направо ме смрази: 

- Няма полза от бързане... Той е умрял... 
Но въпреки това линейката изфуча сърдито и с голяма скорост замина, за да ме остави в 

недоумение коя бе причината за това. Медицинският техник замина с линейката и нямаше вече 
кого да питам и тогава изведнъж ми хрумна отново да се отнеса към общественото мнение. 
Наредих да свирят тревога и сега именно тя спаси момчето. Ако кажа, че се строиха за половин 
минута, няма да сгреша, обясних им какво е станало с техния другар и помолих ако някой знае,  
нека каже коя е причината за това. И една ръка се вдигна: 

- Видях го да тарашува из спалните, след това излезе от втора спалня и носеше някакво 
шишенце. В него, в шишенцето де, имаше хапченца и той набързо ги изгълта. Каза, че били 
много сладки... 

И всички се втурнахме към спалните и по двора да търсим въпросното шишенце. След 
малко друг ученик, който често ходеше на изследвания, прегледи и лечение в една 
психиатрична болница в София дойде и каза, че оставил в същата спалня лекарството си под 
възглавницата и то сега липсвало. Пиел само по едно на ден и досега е изпил само три хапчета. 
Друг намери шишенцето и го донесе... Съобщих всичко в болницата преди още линейката да е 
пристигнала... И именно това спаси момчето, иначе щяхте да четете друг завършек на случая и 
може би за края на моята педагогическа кариера... И след седмица Тошко наново беше при нас, 
за да играе по двора, да търси неща под възглавниците или под дюшеците, които да направи 
свое притежание... 

... Едно от големите ни достижения през тези години беше художествената самодейност. 
Вече имахме естраден оркестър от осем души, двамата с Милош написахме естрадно-сатиричен 
спектакъл, който озаглавихме: „Хайде да се възпитаваме" и бе изцяло посветен на работата в 
училището ни. Изнесохме го повече от 15 пъти в селото и района и накрая пред учениците от 
всички трудово-възпитателни училища, събрани на спортно-туристически събор в 



Копривщица. И там специалисти от София също дадоха ласкави оценки, за каквито споменах и 
преди... Но най-голямото желание на всички участници да посетим едно от трудово-
възпитателните училища за момичета... 

И ето ни на път за едно от тях. Очакваха ни с интерес и нетърпение, дори ми се стори, че 
интересът у момичетата беше по-видим и по-изразен, отколкото у нашите момчета. По пътя, 
както е било винаги досега, те се ежеха, хвалеха се, разказваха кой какви успехи е пожънал сред 
представителките на нежния пол, а когато пристигнахме, вместо да се впуснат и да изпълнят 
заканите си, се вкупчиха като моми на хоро преди половин век и не смееха да се откъснат. 
Обратно на тях, момичетата се вмъкнаха и започваха разговор, питаха има ли момчета от тех-
ния край и искрено се радваха, ако откриеха „градски" или „селски"... Изнесохме им спектакъла 
и момчетата ни веднага станаха два пъти по-красиви в очите на момичетата, но любимец на 
всички бе Добри Царев - красив блондин, строен като Аполон, с властен поглед и паднал на 
челото му къдрав перчем... Свиреше на саксофон, изпълняваше виртуозно за нашите условия 
някои сола, на сцената се държеше непринудено и свободно и така спечели общата любов на 
всички. Вечерта, по време на танцовата забава, нямаше никаква възможност да покани някоя 
девойка за танц, защото те го обсаждаха на групи и неговото задължение бе само едно-
единствено - да избира. Вторият всеобщ любимец бе Христо Пейков от Пловдив - вокален 
изпълнител със собствен и характерен стил на изпълнение, не подражаваше никому и именно 
това бе най-ценното в него и привлече почитателите му. Още тогава знаехме, че има сърдечно 
заболяване, че животът му няма да бъде дълъг и затова не му възлагахме физическа или друга 
дълготрайна и уморителна работа и му оставяхме достатъчно време за дълги репетиции, което 
се отрази и на качеството на неговото изпълнение... След казармата се ожени, родиха му се 
деца и минеше ли наблизо, винаги се отбиваше да се видим, а когато не можеше - пишеше. Но 
през една година писмата изведнъж секнаха. И когато на Нова година му изпратих картичка, 
получих от неговата майка тъжно известие, че Христо вече го няма, че си е отишъл от тоя свят 
заедно с прекрасния си глас и тъжната си усмивка. След месец тя вместо него дойде у нас, 
остана на гости, изплака мъката си, а аз дори не се стараех да я утеша, защото и на мен ми беше 
много мъчно за рано прекъснатия му живот и талант... 

С увеличаването на самодейните състави нарасна и нуждата да имаме собствено място за 
изяви - училищен клуб. Решихме да го построим със собствени сили и средства - работна ръка 
имахме, опит вече не ни липсваше, средства можеше да отделим, защото извънбюджетната ни 
сметка бе набъбнала достатъчно. По време на строежа Кодексът на труда въобще не се 
спазваше - възпитателите до обяд зидаха или работеха обща работа, а след обяд за три часа 
провеждаха заниманията за самоподготовка, а учителите - до обяд провеждаха часовете си, а 
след обяд зидаха. Момчетата също се редуваха - съкратихме времетраенето ни заниманията и 
часовете, за да има време и за строежа... И за кратко време вече имахме собствен клуб за 
културни прояви... 

Не знам как, но веднъж ми щукна идеята да създадем и състав „Буфосинхронисти". 
Споделих това с Милош, и той веднага я прие. И създадохме такъв състав. Той стана наш 
постоянен представител по време на туристическите събори, при цялостните самостоятелни 
училищни програми и винаги се очакваше с най-голям интерес, който и досега не е стихнал. 
Започнаха дори да го канят за изяви на окръжни празници в страната... Но основното за нас бе, 
че този състав бе помощник във възпитателната ни работа - за да станеш участник в него, не се 
искаше само талант, но и безупречно поведение. 



Много интересни и запомнящи се неща ставаха в тоя състав и ми се ще да ви разкажа за 
един от тях... 

Бе се променил много съставът ни, кожата на момчетата постоянно потъмняваше, онова, 
което пишеха във вестниците показваха от екрана за трудово-възпитателните училища 
плашеше хората и те търсеха връзки децата им по никакъв начин да не бъдат изпратени при 
нас, още повече, че за това вече се искаше и тяхното съгласие. За сметка на това се увеличи 
броят на циганчетата. И именно те увеличаваха броя на бягствата, затова търсехме 
всевъзможни начини да ги задържаме... И заради черната кожа създадохме такъв номер - 
диваци в джунглата, с нашарени тела и полуголи, играят под звуците на негърска мелодия, 
въоръжени с копия. Беше интересно, публиката ги хареса и бяхме доволни. И точно по това 
време пристигна ново момче - дребно, черно, пъргаво и хитро същество от покрайнините на 
Пловдив с интересното име Ашим. Бе изцяло педагогически занемарено - не можеше да говори, 
да чете и да пише. Но едно нещо знаеше прекрасно - да бяга, И още с пристигането си само 
десет минути след като го доведе милиционер, се изскубна от пазача си и изчезна. Повтаряше 
се историята с Георги, но оня поне преспа в училището, опита храната ни, а този направи 
повече от десет поредни бягства без нито веднъж да спи при нас или поне веднъж да влезе в 
столовата. Тактиката му беше проста - тръгваше с определения пазач по района, държеше се 
хрисимо като малко кученце и достатъчно беше само да минат покрай някоя шубрачка или 
близо до оградата, той скачаше като пантера, шмугваше се из шубраците и изчезваше - бягаше 
по стръмното нагоре, а не надолу, към селото, както другите и когато намери сигурен пристан 
се затаяваше там и преспиваше, защото знаеше, че в момента го търсят по влакове и коли, и чак 
на следващия ден поемаше за Пловдив. И добре, че родният му град го привличаше като 
магнит, та веднага го откривахме и поемахме обратно към училището, за да поеме само след 
час или два обратно, а на следващия ден и ние да поемем към него... Винаги го намирахме под 
леглото, на което спяха многобройните му братчета и сестричета. Никакви мерки не бяха в 
състояние да го спрат и това разстрои работата ни. Не го спря дори и инициативата на трима от 
неговите пазачи - два пъти го събличаха по гащета и потник, но това не го спря и третия път без 
някой от нас да знае, го съблекли изцяло гол и го завили с един чаршаф като бедуин... Така го 
задържахме почти четири часа и веднага след това пак хукна през гората. Пазачите му хукнаха 
по него, намериха чаршафа захвърлен, но от човека, който бе увит в него, ни помен... Като 
знаехме вече неговите привички, че остава да спи в гората, а след това на сутринта поема и още 
повече, че сега когато е напълно гол няма в светло да предприеме придвижване до Пловдив, а 
ще стори това през нощта, решихме да блокираме гората. Едни стояха на пост на скрити места, 
други претърсваха и по едно време дотичаха от училището и ни съобщиха, че той преминал 
съвсем гол през селото, видял го наш педагогически работник, подгонил го, но оня изчезнал 
като фантом, прекосявайки хорските дворища под учудените погледи на собствениците им... И 
пак успя да избяга... И пак го доведохме, и пак се чудехме какво остава още да направи, та дано 
поне веднъж преспи в училището. И тогава Милош ми подхвърли: 

- Да опитаме да го привлечем в буфото. Белким пък стане нещо... 
- И какво ще прави? Него за нищо го не бива, освен да бяга... 
- Ще увеличим танцьорите с един. Друго ако не умее, поне кючек играе... 
Веднага направихме репетиция, но се оказа, че той и кючека не го умее. 
- Ясно, той си е чисто дърво... - заключи Милош, но изведнъж се досети: - Защо пък да не 

го поставим в центъра на дивашкия кръг в ролята на дърво и негрите да се целят с копията си в 
него... 



Завихме му един бял пищимал, нашарихме го като останалите, обяснихме му какво ще 
прави и го поставихме в центъра на кръга. Стоеше като хипнотизиран и видимо личеше, че е 
премного доволен в ролята си на дърво, дори се опитваше да прави леки движения, но му 
казахме, че дърветата не се движат и той премина само на гримаси, които одобрихме, макар и 
да не бяха нужни... След репетицията го пуснахме вече само с един пазач... И до вечерта не 
избяга... И прекара първата си нощ в училището... И на сутринта, още преди да сме влезли в 
клас ме попита: 

- Кога... па?... 
- Какво „па?" - не разбрах въпроса му. 
- Гюбек... 
Ясно беше - питаше кога ще е следващата репетиция. 
Отговорих му, но по време на голямото междучасие го видях, но сам, без пазач. Веднага 

отидох при него и преди още да го попитам той ми даде отговор: 
- Пазач... нема... Фъс... къде найдем друг? 
Казах му да не го търси, че от този момент вече е напълно свободен. Предадох това и на 

пазача му... И той, нашият Ашим, пръв идваше на репетициите, последен си отиваше, дори му 
разрешихме и движения да прави, като заявихме, че няма да е дърво, а пленник, завързан на 
дърво. Номерът нарекохме „Остров Тамбукту" и бе изигран отлично и получи още по-отлична 
оценка. И Ашим не избяга нито веднъж. Понаучи се и да говори, когато посещавахме и околни 
селища го пускахме сам и вече бяхме сигурни, че няма да играем без него. По време на 
пролетната ваканция го пуснахме в десетдневен отпуск, но той се върна на осмия ден, за да ни 
каже: 

- Ашим не знае кога има представление... и дошъл по-рано проверка прави... Щото лошо 
иначе... Резил за хората... 

И остана в училището ни три години. Остана един от най-дейните участници в състава и 
вече спокойно изпълняваше и човешки роли... Пооправиви говора си, но когато си замина, хем 
ни разочарова, хем ни зарадва: 

- Ашим чака вас гости... има къщи заяк... дойдете, коли на главата и посреща вас... 
... Някога завърших гимназия в районния град. И там имахме за директор интересен, прям, 

обаятелен човек, който спечели уважението на всички ни. Минаха години, станах учител, след 
това директор, а той се пенсионира. Улисан в почти непрекъсната работа, аз го бях забравил, но 
не и той - често идваше в селото, търсеше ме, мене и още двама, изваждаше от джоба си старо, 
плоско шише, пълно с ракия с думите: 

- Да се почерпим, та да си спомним хубавото младо време... 
Но веднъж, бе вече навършил седемдесетте, се яви при мене в училището, за пръв път ми 

се представи по военному, защото беше запасен капитан и ме попита чинно, няма ли при нас, 
не при мен, а при нас някакво място за него, нощен възпитател да стане например... Прецених - 
щом бай Христо Гочев на неговите години се справи, защо да не се справи и бившият ми 
директор, когото добре познавах... И го назначих. Но не знаех, че след пенсионирането, за 
сметка на жените е обикнал повече чашката, и по време на заседания на командирския съвет се 
докладваше уж така, между другото, че „е бил в настроение", след това, че се е клатушкал и 
накрая, че е бил пиян. Вече в единични разговори с членовете на съвета стана ясно, че в от-
делни вечери се е налагало да го оставят да спи и те поемали „ръководството", защото той, моят 
бивш директор, уважаваният от мене човек, не е бил в състояние да върши това... Ясно, упрекът 
не бе само към него... Опитах се на няколко пъти просто да му подхвърля част от разговорите 



ми с момчетата, той казваше, че ме разбира и „занапред всичко ще бъде наред", но след това 
всичко вървеше по-старому... Докато на едно заседание председателят на командирския ни 
съвет, макар и с извинителен тон, съобщи, че всичко вече е преминало всякакви граници, 
защото предната вечер той пристигнал много пиян, застанал пред строя, подпрян на 
неизменната си тояжка, изкомандвал „мирно", след това добавил „О понимать", както винаги 
обичал да казва, когато е бил „в настроение", после залитнал, паднал и не можел вече да стане 
без чужда помощ. Наложило се да го вдигнат и почти да го отнесат до стаята му... 

Не ви пожелавам да изпитате колко е трудно да правите остра бележа на уважаван от вас 
човек, от когото сте зависели и който сега от тебе именно зависи, особено когато ти е бил 
учител или директор по време на ученическите години?... Но аз бях длъжен да взема мерки и 
една сутрин го извиках при себе си... И тогава може би за първи път разбрах, че нещо 
неприятно става с мене, че не мога да сдържам нервите си, както правех това преди, че след 
завръщането ми имах силно и продължително главоболие, че имам световъртеж и когато идвах 
на работа, ако ми се наложеше да се наведа да си вържа връзката веднага губех равновесие и 
падах, което се случи веднъж и в дирекцията и, макар паднал, успях да затисна вратата с крак, 
за да не влезе някое момче и после да каже на останалите, че и аз съм от тия, които като пийнат, 
падат... Преди да влезе поех на няколко пъти дълбоко въздух, правех го често и имаше 
резултат, за да мога кротко и възпитано да му кажа какво е станало с него по време на 
вечерната проверка и започнах така, както мислех, но завърших с висок глас и гневен израз на 
лицето: 

- Били сте ми директор и аз съм ви запомнил само с добро. И с благодарност... Но всичко 
трябва да бъде взаимно. Взех ви на работа без да имам право на това, от уважение към вас, 
макар и да имаше и други кандидати, които... имам предвид онова, което е ставало с вас 
неведнъж, вероятно щяха да свършат работата не по-зле от вас, но... но ви предпочетох. За да 
пиете преди идване на работа и последния път да дойдете пиян... - и започнах да му разказвам 
всичко, което е станало по време на вечерната проверка, като постепенно вдигах тона, за да 
дойда до ядното: - Как може такова нещо?... Няколко пъти вече ви предупреждавах... В края на 
краищата, когато човек не уважава себе си, той е длъжен да уважава поне работата, която му е 
поверена и хората около себе си, още повече, че болшинството от тях са деца... Вие както сте 
тръгнали... - не му казах, какво ще стане както е тръгнало, а спрях, отворих ядно вратата и 
излязох навън... Той остана прав до бюрото ми, застанал мирно, по военному, с пръчицата до 
десния си крак... Не исках повече да му говоря, чувствах, че утре ще ме е срам от думите ми, от 
яда ми, че ще трябва да му се извинявам, защото това ще бъде още по-лошо, ще сметне, че така 
узаконявам поведението му, затова побързах да изскоча навън... 

И тръгнах по обичайната си работа - среща с учителите, проверка на спалните помещения, 
кухнята, столовата, огромния район, за да се уверя, че е извършена уборката и на 240 му декара, 
минах из работилниците и когато след близо три часа всичко това бе приключено, реших да 
проведа и някои телефонни разговори. Отворих вратата на дирекцията и там наново заварих 
своя бивш директор и сега настоящ нощен възпитател и ми стана интересно, че пак се е върнал, 
че може би именно сега ще започнат извиненията, които никак не желаех. Стоеше по бюрото, 
застанал мирно, с пръчицата до десния си крак... 

- Какво има?... - попитах. 
- Ами... вие ще кажете... 
- Какво да кажа? - учудих се. 
- Ами нали... сутринта... захванахме разговор за онова, което... се случи с мене... 



- Не беше нужно да се връщате... Друг път щяхме пак да поговорим... Но, ако има нещо, 
кажете... - говорех вече кротко, възпитано... 

- Не... аз нямам какво да кажа... Вие, ако имате още нещо... та да го кажете... 
Тогава онемях. Разбрах, че той е стоял тука мирно на мястото си и ме е чакал... 
- Но аз приключих... с разговора... 
- Не знаех... Извинете тогава... Но излязохте така внезапно, че... И останах да чакам... 

защото, може да има още... пък аз... аз си го заслужавам... та... 
Той, моят бивш директор, човекът, който ме е учил на ум и разум, вместо да се обиди от 

думите ми, от яда ми, ми е простил и е останал почти три часа да стои като наказан на мястото 
си в дирекцията пред бюрото на своя ученик, сега негов директор и да чака... Изпърво 
замълчах, после хванах сухата му бяла ръка с опъната кожа - пергамент по нея, стиснах я, 
погледнах го в очите и едва промърморих: 

- Простете ми... За всичко... Толкова е сложен животът... - наведох глава, после добавих: - 
А сега си отивайте да почивате и нека... довечера и занапред... работата ви... да бъде., лека и 
спорна... 

Кимна по войнишки и се оттегли... Продължи да работи, но повече никой нито веднъж не 
се оплака, че се е повторила някоя от предишните истории... А в мене остана завинаги загадката 
- как възрастните бяха съхранили в себе си търпението и уважението и защо младите никак не 
се стараеха да ги възприемат... 

Това избухване пред уважаван от мене човек ме изплаши. Започнах да се вглеждам в себе 
си и в поведението си и установих, че наистина съм станал много сприхав дори и в отно-
шенията с най-близките ми хора - съпруга и дъщеря, че при изстрел нощем скачах моментално 
и тичах на двора, за да погледна към гората и след като се уверя, че там няма пожар, пожар в 
училището, се прибирах, че беше достатъчно някой само да чукне на прозореца в стаята, в 
която спяхме, за да скоча веднага и да изхвръкна навън, за да чуя най-лошата новина, която 
очаквах винаги, без да знам каква именно ще бъде тя... Опитах се да оправя положението, като 
отида на балнеолечение, отидох, върнах се, месец бях в повишено настроение и изведнъж 
започна пак старото, като се появи и чувството, че някой все ме дебне, че ей сега ще ми нанесе 
удар и като се обръщах, за да видя своя нападател и да се отбраня, завиваше ми се свят и 
трябваше някъде да се подпра, за да не падна... Отидох в София и се върнах с диагноза, която 
ще ви спестя, но която показваше тежко психическо заболяване... Не казах никому нищо, 
оставих тайната в себе си и продължих работата си... 

Три години преди това в училището бяха довели нов ученик - същество невероятно нежно 
и красиво, със сини като изворна вода очи, с лице като че ли изрисувано от велик майстор 
художник и с очарователна усмивка, която веднага подкупваше... Каменчо се казваше... Бе един 
на баща и майка, които нищо на света не обичаха повече от него и именно с тази си обич го 
бяха довели до извършването на противообществени прояви, които го доведоха и при нас... Те 
бяха много мили хора, често идваха на свиждане и винаги ме търсеха да си погорим и след 
всяка среща в мене се утвърждаваше убеждението. че ако го няма Каменчо, за тях животът 
направо би бил безсмислен. Бяха трудови хора, скромни до наивност, чисти в отношенията си с 
всеки... И Каменчо много ги обичаше, пишеше им мили писма и получаваше от тях още по-
мили... При едно от последните си посещения, при раздялата ми казаха: 

- Оставяме го на вас и сме доволни, че го оставяме в добри и сигурни ръце... Пазете го, 
имайте го за свой син... ! 



Можех ли дори да помисля, че именно това крехко красиво и нежно създание ще обърне 
живота ми наопаки, ще каже край на всичко досега и ще го насочи към ново русло, по уж 
същите, но фактически по нови пътеки? Никога, дори и в най-черните си мисли... 

А стана... Без да съм го чакал, го дочаках... 
Един ден Каменчо решил да си направи пистолет. Дървен. Каквито правят всички деца на 

неговата възраст... Да поиграе и той на апаши и полицаи с другите деца и то със 
собственоръчно изработен, па макар и дървен пистолет... Взел късо дървено парче, влязъл в 
едно от машинните отделения по дървообработване, пуснал абрихта и решил да рендоса 
парчето, за да стане по-красиво... И... и въртящата се ос с ножовете поела късото парче, а заедно 
с него и малките нежни пръстчета на ръката му... И станало непоправимото... Докладвали на 
Милош, той беше поел шефство над него, веднага извикали линейка, тя закъсняла, тогава 
Милош превързал ръката на момчето с подръчни материали и го качил на големия и мощен 
свой мотоциклет, завързал го здраво на задната седалка и с голяма скорост поел към районната 
болница. Бях слязъл по работа в селото и там научих новината. След половин час и аз бях в 
болницата. Там, в градинката, беше седнал Зяпков и чакаше... 

- Правят операцията... - с тия думи ме посрещна... После ми обясни как е станало, че са 
пострадали почти всичките пръсти на ръката, че и да остане някой, то той ще бъде или 
половинка, или крив, но повечето ще бъдат махнати изцяло. Говореше ми, а думите му се 
забиваха като остри шила в сърцето ми, за да не излязат вече никога и го караха да боли да ме 
стяга, караха ме да се задъхвам, завиваха света около мене... 

След час ни казаха, че всичко е приключило. Съшили един от пръстите, друг останал 
наполовина. Всичко останало е загубено... Отидохме при него, беше блед, опита се да се 
усмихне, но усмивката му излезе измъчена и малко извинителна, че ни е създал излишни 
неприятности... Ръката му бе бинтована, кръвта бе избила извън превръзката и защо ли именно 
от това потреперих. Пресегнах с ръка, погалих го по косичката и бащински му казах: 

- Всичко ще мине... Хайде, спи!... 
Излязохме навън и там казах на Милош, че аз не съм в състояние да се явя пред 

родителите на момчето и да им съобщя страшната новина и той веднага прие да замине, качи се 
на мотора си и пое. В същото време аз мислех за онези думи на Каменчовите родители, с които 
го оставяха в ръцете ми. Сега те се очертаваха още по-релефно, като че ли само те бяха казани 
досега... И изведнъж си представих как ще дойдат те, ще насочат гневни погледи към мене и ще 
ме попитат: 

- Защо не го опази, другарю директор?... 
Какво да им отговоря? Бях готов да застана пред най-страшния съд, пред най-жестоки 

съдии, но не и пред честните скромни труженици - родителите на Каменчо. Сега случаят с 
Калуд, задаващият се тогава съд, ми се струваха играчка пред онова, което ми предстоеше при 
срещата с тях... 

Така осъмнах на пейката пред болницата. На два пъти влизах при Каменчо и гледах само 
восъчното му лице и тъмночервената превръзка, после излизах и пак сядах на пейката. По едно 
време реших да тръгна по шосето за селото, все ще ме настигне превозно средство, но светът 
наоколо ми се залюля едва не паднах. И пак седнах, за да дочакам сутринта, когато линейката 
от нашата участъкова здравна служба пристигна с болен... С нея се прибрах... 

А съдът с родителите на Каменчо не се състоя... Те пристигнаха още на следващия ден, 
след като бяха вече научили точната, макар и страшна истина, били при момчето и след това 
веднага тръгнали към училището. И ето ги пред мене, седнали на креслата, опрели лакти на 



масата пред себе си, с тъжни, пълни с тревога и мъка очи ме гледат и в тях също се чете 
извинение, че са ми причинили тревога... 

- Всичко се случва в тоя живот, другарю директор... Такъв е животът, като месечината е - 
веднъж пълен, друг път празен... - процеди дума по дума бащата и тонът му беше извинителен... 

- Човек не може да избяга от късмета си, другарю директор... Та и ние... и Каменчо... Все 
пак нали е жив... - добави и майката... 

Да, Каменчо не избяга от късмета си. Не избягах и аз. Именно в този момент твърдо 
реших - повече няма да бъда директор на училището... И в същото време вече чувствах - дори и 
да исках, не можех... 

Каменчо повече не се върна в училището... Минаха десет години и един ден получих 
покана за сватба. От него и от родителите му. Покана получи и Милош... Заминахме и бяхме 
посрещнати като най-скъпи гости... Вече не бях директор на училището, но по време на банкета 
бяхме поставени на най-лично място, досами кумовете и младоженците. И не се бяха посвенили 
да обявят, че са пристигнали директорът и учителят на Каменчо от трудово-възпитателното 
училище... А аз, още с пристигането си се улових, че очите ми са все в ръцете на Каменчо. 
Исках непременно да видя какво е останало от пръстите му. Какво е останало от дланта му. Той 
предугади желанието ми и почувствах, че съзнателно криеше ръката си от погледа ми. И бях 
сигурен - за да не ми причини болка... Едва по време на официалната церемония, видях това, 
което исках и старата болка наново ме връхлетя - още по-грозно ми се видя всичко, като гледах 
тоя красив млад мъж, с телосложение на атлет и с лице, снето от древногръцка статуя как се 
опитва да скрие ръката с липсващите пръсти... 

А аз? Десет години преди това удържах на решението си от оная тежка, злощастна среща 
с неговите родители. Вече не бях в състояние да понасям постоянните дребнави заяждания на 
проверяващите, стремежът на много от ония, които бяха над мене, да бъда подигран и унизен, 
за да ме накарат непременно да страдам, да гледат на мене като на човек от второ качество щом 
като не съм член на партията, на която те бяха членове, да ми се казва, че както съм поставен, 
така може и да бъда отзован от длъжността директор. И още много неща, които ви спестих. 
Малко ви разказах от онова, грозното, защото именно него трябва да спестяваме, от него да 
бягаме и да не го втълпяваме, за да не го умножаваме чрез постоянно повторение... Ден след 
ден, година след година всичко се бе трупало в съзнанието ми, за да разклати психиката ми и да 
ме съкруши... И не ми оставаше нищо друго, освен да напусна... Да напусна само поста, но не и 
училището, не и момчетата в него, без които не можех... 

Подадох оставка... Бях непреклонен... И тя бе приета... 
И станах учител в училището... 
Останах при момчетата, които вече бяха станали част от живота ми... И се стараех да им 

бъда полезен. До последния ми ден, който прекарах сред тях. И сега дори, когато сме далече 
един от друг... Когато не само стотици километри, но и десетилетия ни делят... Сега вече ме 
търсят те, защото за мене е почти невъзможно - пишат ми писма, посещават ме, идват на гости 
със семействата си... И се стараят дори една цигара да не запалят пред мене... А вече са дядовци 
и баби... 

Защо ли? 
Напуснах... Сам пожелах това... Вече не съм директор... 
А точно тогава селото, голямо и хубаво, стана град... 

 
 



ИЗПОВЕДИ 
 

„Страданието ражда красота..."  
ВИНСЕНТ ВАН ГОГ 

 
Изповеди... 
Изповеди - детски, момчешки, младежки...Човешки... 
Те са били пареща болка, скрита радост, спотаена надежда, преди да се превърнат в 

изповеди... Били са напоени с мъка или щастие, със съмнения и открития. Изказани на глас, в 
писмо или само с очи и мълчание, но винаги пълни с изстрадана истина... Или по-право - със 
стремеж към нея... 

Изповеди, направени от деца или възрастни, по време на детството или след десетилетия... 
Изповеди честни и откровени. 

Изповеди, изречени или изплакани в училището или години след това... По време на час 
или дни преди смъртта, в родината или в далечна чужбина, препратени ни с писма... 

Изповеди на децата, които учехме и учим, възпитавахме и възпитаваме, направени често 
след като животът ги е доучил и довъзпитал... 

Изповеди на хора, които нас възпитаваха и учеха... 
Човешки изповеди... 

 
 

СРЕДНОЩНА ИЗПОВЕД 
Лежа в стаята със затворени очи. Обичам често така да лежа след като още един 

изнурителен ден остане назад при хилядите други... Навън е студена синя зимна привечер и 
градът, довчерашно село, спи, сгушен на топло в скута на планината... Пред затворените ми 
клепачи като на бавна филмова лента кадър след кадър се редят днешни и отдавна минали 
неща, случки, събития... 

Някой чука на вратата и стаята се изпълва с еклив звук, който срязва лентата пред очите 
ми. На прага застава едър мъж с умни светлосиви очи на подвижно лице. Зад него свенливо 
занича млада жена и в тъмните й очи напира нескриван интерес... 

- Добър вечер, другарю директор... 
Ясно! Някой от стотиците мои някогашни възпитаници... 
- Казват, че и след двайсет години безпогрешно познавате някогашните малчугани... Да 

видим вярно ли е!... 
Малко свенливо сядат, а аз срещу него, гледам го в лицето, изучавам го и се усмихвам в 

отговор на неговата усмивка. Търся очите, защото никога не забравям, че само те остават 
непроменени или поне запазват нещо, което цял живот не се променя... Секунда... Две... Три... 

- Здравей, Дончо! Добре дошъл... 
И изведнъж, вече по навик, двайсет години от дългата върволица зад мене се стопяват и 

пред очите ми заиграват контурите на една остригана главица, с кръгла като луна личице и 
светли, любопитни очи, които искат непременно всичко да видят... После изведнъж виждам 
същата главица, но с разплакани очи, на горящия прозорец, а личицето бледо, бледо, като че ли 
от восък направено... 

Помните ли, беше осми март, през първите години?... Читалищният салон... танци... вик, 
че училището гори... После всред бушуващия огнен ад двамата с каруцаря от селкоопа, ... и 



малкото момченце на прозореца, което се силеше да влезе... А над нас бушуваше огънят, 
падаше таванът, всичко пращеше и през пролуките се виждаше адът... И аз го изхвърлих навън 
като вещ, като ония вещи, които двамата, с безумния като мене каруцар изхвърляхме, а 
селяните поемаха, за да ги спасим от огъня... И отново, след минута само, малкото детско 
личице пак се показа, с плувнали в сълзи очи, отразили в себе си червения цвят на стихията... и 
аз отново го хвърлям навън, излязъл из кожата си: „Веднага го махнете!... Чувате ли?... И по-
далече!..."... И после двамата безумци изскачаме навън... И прохладата на дъжда, приятна като 
женска ласка. И силният трясък, с който целият покрив се срути и едва не ни остави под себе 
си... И свитото на кравай момченце, но вече не на прозореца, а близо до мене, което ме гледаше, 
гледаше кръвта, която жена ми бършеше от лицето ми и плачеше... Плачеше заради мене, може 
би от радост, че не останах вътре под горящия срутен покрив... И как ме грееше детската 
признателност, и как, въпреки нещастието, на душата ми бе леко и много, много светло... 

Малкото момченце беше Дончо... 
- Това е булката... Имаме двама сина. Единият, големият, е в пети клас. Другият лани 

тръгна на училище... 
Колко му трябва на човек да се разнежи от спомените, родени в заедно преживените 

добри и лоши дни?... Часовете се нижат, а невидимите нишки на едно наченато някога и 
роденото през годините приятелство ни обвързват още повече, чува се припрян говор, висок 
смях, после се гуши тишина, за да се сипне отново смях, събуден от спомените за онова 
щастливо време, когато децата в училището ни ставаха мъже... Но повече се разнежи той... А 
жена му току поглежда часовника и го моли: "Дончо, да бяхме тръгнали, а?... Човекът в хотела 
може да затвори!"... „Трай!" - отговаря й кротко той, гледа ме в очите, преглъща като че ли за 
кураж, дава още веднъж с ръка знак на жена си да мълчи и започва: 

- Вие не ми се сърдете!... От петстотин километра съм дошъл да ви видя... Двайсет години 
- дълъг срок за хора като нас, нали?... Двама са синовете ни, казах го вече... Но че имам само 
една цел в живота си - да не допусна и те да отидат като баща си в ТВУ, не съм го казал... Те не 
бива да изпитат онова, което баща им изпита - да имаш баща и майка и все едно, че ги нямаш... 
Не коря вас... Не ме разбирайте криво. Вие ни обичахте като свои деца, ние също ви обичахме... 
И обичаме. Иначе бих ли дошъл от другия край на България?... Обич за обич, другарю 
директор... Децата като нас умеят да бъдат признателни. Не съм ви го казвал, сега го чуйте - 
казвахте ни много неща и ние жадно попивахме всяка дума, защото ви вярвахме... Но после си 
отивахте в къщи... Не ми се сърдете... Така е било и така ще бъде винаги... И така трябва да 
бъде - всеки да търси домашното огнище, за да ги отдъхне... Ние знаехме, че ви чакат и затова 
ви прощавахме... А нас никой никъде не ни очакваше... Защото нямахме домашно огнище... 

В него и сега имаше много момчешка, целомъдрена чистота, а в жестовете му 
достойнство, присъщо на хора, търпели в живота си несполуки... 

Замълча и се усмихна - добра и широка усмивка, която се разля по широкото му 
добродушно и светло лице... 

- Сега съм технически ръководител на предприятието... Постигнах го с борба... Добри 
хора ми помагаха, лоши ми пречеха, но аз бях на страната на добрите, затова надвихме...  
Признавам - да се боря ме научихте вие и другите около вас... 

Лицето му издаваше вътрешно напрежение, погледът му се зарея, виждаше нещо, което аз 
не можех да видя, а думите му се ронеха и сипеха по пода... 

- Да, вие и другите около вас... И едно малко дървено детско корабче, за което вие нищо 
не знаете... Сега ще ви разкажа... Началото го постави един съсед. Бай Лико се казваше... Не 



зачитах аз чуждото, крадях го, но не съзнавах, че крада, просто вземах, за да стане мое. Може 
пък и да съм съзнавал, и то остатъчно добре, защото когато го вземах, винаги се озъртах... Та 
този мой съсед беше бригадир в предприятието, дето сега аз... Та една сутрин издебнах, когато 
всички от тяхната къща отидоха на работа и се прехвърлих през прозореца... Започнах тараш, 
пари търсех, от стая в стая... И изведнъж на вратата на спалнята - бай Лико. Бил нощна смяна. 
Спял и ме чул... „Какво търсиш, Дончо?" - попита ме кротко... Какво да му кажа? Че търся пари 
ли? Гледах в пода и мълчах... Приближи ме, аз не мръднах...Чаках да ме светне през муцуната, 
а той не, погали ме по главата... „Ела в кухнята да закусим!" – вика и ме поведе... Извади 
отнякъде хляб и салам, наряза ги, запари чай. Преглъщах горчивите залци и мълчах, а те 
засядаха, и слушах кроткия му глас: „Яж, сигурно си гладен... След нощна смяна никога не 
закусвам, ставам късно, а сега ти ме събуди... Ще хапна и аз..." Чаках бой, а срещнах доброта... 
Затова мълчах... Бях слисан... По едно време току рече: „Дончо, чедо, създай нещо сам, да 
видиш колко трудно се създава, спечели пари с труд, да видиш колко трудно се печелят и 
тогава посягай на чуждото! Колкото хаир вижда бербер от поп, толкова и крадец от 
краденото..." И това, последното, не разбрах, но затова пък го запомних, но за цял живот в мене 
остана, че той ми рече „чедо". За първи път чувах тази дума, и то от чужд човек... И не устоях 
на тази доброта у чуждия човек и заплаках... На мене от малък всички ми викаха „бандит". 
Наследих го от баща си... И където и да идех, все ме биеха... Може би затова го попитах: „А ти 
защо не ме биеш?"... „Където дума не помага, там и тояга не помага..." Говореше с мене като 
мъж с мъж, а момчетата като мене това им е най-кеф... прощавайте... най-много харесват... Та 
тогава нещо се счупи при мене... В мене... Какво, не знам. Попитах го: „Няма ли да ме 
предадеш на милицията като другите?" А той отсече: „Човек трябва да бъде сам на себе си 
милиционер..." И пак ме погали по рошавата четина... Така ми викаше той, тоя бай Лико... И 
думите му запомних за цял живот... И добротата му... Помните ли, гореше работилницата. Вие 
бяхте вътре с още един... Изхвърляхте разни неща през прозореца, белким да се спасят, а 
селяните поемаха и повечето ги мъкнеха по домовете си... И точно тогава едно момченце 
искаше да влезе при вас, а вие на два пъти го изхвърлихте навън?... Това момченце бях аз... И 
когато покривът падна, все едно, че върху мене падна... После бях пак до вас... вече вън, в 
дъжда... Помните ли? Валеше дъжд и аз плачех... 

Помня, приятелю, всичко помня и ти благодаря... 
Напрежението пулсираше в слепоочието му... 
- За какво, мислите, плачех? За работилницата? Не, не ми беше все едно, че гори... Но тя 

гореше... Спри я де! Ще гори, ще изгори, ще построите друга, нова... За машините? И за тях не 
плачех - ще горят, желязо е, ще се очука оттук-оттам и пак ще влезе в работа... Може би 
мислите, че плачех за вас, за кръвта, която бършеха от лицето ви, за това, че можеше да 
останете там, вътре?... Не!... Простете ми, но не плачех за това... Вашето беше безразсъдство... 
Какво спасихте? Нищо... От всичко изнесено остана само една радиоточка... 

Сега големите му очи блестяха... 
- Нали ви казах за бай Лико? Та той ми беше казал: „Дончо, чедо, създай нещо сам, да 

видиш колко трудно се създава, па тогава посягай на чуждото!" Та като дойдох в училището, 
реших - ще си направя в работилницата едно корабче... Два месеца работих върху него... Беше    
едно такова, мъничко, спретнато, красиво... Крайцер... Цялото си старание вложих, цялата си 
душа и любов му отдадох... Другите деца ме гледаха и ми завиждаха... Всяка свободна минута 
бях при него, при моето крайцерче... И го завърших... В четвъртък... На осми март... В петък 
щях да го пускам на вода... А в четвъртък през нощта се запали работилницата... За него плачех 



аз, за корабчето, за моето корабче... То беше първото нещо, което бях измайсторил сам, със 
собствените си ръце... За него исках да вляза вътре, да го спася, а вие ме изхвърлихте... Два 
пъти... Знаете ли, аз тогава ви мразех, много ви мразех в тия минути, защото имах чувството, че 
щях да го спася, ако не бяхте вие, ако не бяхте ми попречили... Простете за откровеността!... 

Млъква. Мълчим всички... Блясъкът в очите му се е стопил. Опитвам се да се усмихна, но 
усмивка вероятно не се получи. Поглеждам го - в светлите му очи се гонят миниатюрните 
отражения на електрическите крушки, а влагата постепенно ги поглъща... Преглъща веднъж, 
дваж, навежда глава и продължава: 

- Та отиде си хубавото корабче... Моето корабче... Изгоря... Безброй такива направих след 
това, но като онова, първото, никога не можах да направя... И сега го сънувам... Винаги е пред 
очите ми... 

Млъкна, мълчанието сега продължи по-дълго. После продължи вече с друг, мек глас: 
- Та от тази среща с бай Лико започна всичко - и борбата, и мъката, и неуспехите, и 

успехите... Та досега... Той умря... - думите  му като че ли  се посипаха по  килима. - От  
инфаркт... Вероятно много чужди болки бе събрало сърцето му и не издържа. Отидох на гроба 
му... Заедно с големия син. Вместо цветя оставихме едно корабче, което синът ми измайстори. 
На него аз написах: „На бай Лико с благодарност..." То и сега е там, на гроба му... И никой не 
знае от кого е и защо е... 

Навън часовникът на „Бърдото" отмерено, бавно и като че ли малко погребално тъжно 
отброява в нощната тишина дванадесет удара... Полунощ е... 
 
 

ВЗАИМНОСТ 
 
Колко пъти отварях и затварях очи!... Колко пъти бях едновременно и във влака, и в 

съдебната зала... 
Така-так...така-так...така-так... - не спират колелата на мотрисния влак и усещах как 

всичко тегне над мене като анатема... Къде ли е това село, дяволите го взели?... 
Защо отивах там ли? Не ме питайте!... Досетете се сами за какво изпращат невръстно 

момче в трудово-възпитателно училище, след като е било в съд и сега го води милиционер... 
Влакът спря. 
- Пристигнахме... Ето там е... - съобщи ми моят придружител... 
На няколко километра пред нас немощно мъждукаха в мъглата електрически крушки, 

скупчени в едно, за да си помагат... Далече някъде зад мене останаха разноцветните светлини 
на столицата, шумният поток от хора, барът, в който всеки ден ме чакаше тайфата, и в нея и 
момичетата с къси полички и замечтани погледи... Всичко остана назад и пред мене само 
скупчени светлинки в мъглата... В този момент имах чувството, че съм напълно изоставено 
бездомно куче, което никому не е нужно... 

Нищо!... Пътят назад ще бъде по-кратък... 
... Момчетата спяха. Директорът пишеше нещо на машината си. Милиционерът ме 

предаде и веднага си замина... Останахме двамата: той, директорът, и аз, неговият бъдещ 
възпитаник, правонарушителят, осъденият... За какво ли си е почернил живота тоя човек, като е 
дошъл именно в това училище, за да се оправя с такива като нас? Дали и той не е наказан като 
нас, неговите възпитаници?... Той започна да ми говори нещо, аз не го слушах, но той вероятно 
си мислеше, че го слушам, защото го гледах право в очите и дори не мигах... Чух само края: 



- Сега лягай и утре на училище. 
Извика нощния пазач, предаде ме на него и завърши: 
- Лека нощ... И ще видиш - всичко ще бъде добре...  
Вероятно мислеше, че ще векувам тук... Нищо... На него за това му плащат - да вярва... 
Сутринта най-напред огледах селото... Тогава беше още село... Признавам си - хареса ми... 

Може би защото вечерта, когато го гледах в мъглата от височината на гарата, мислех друго за 
него... Реех поглед по гората наоколо, която като букет бе обгърнала селото отвсякъде...Вие 
виждали ли сте букет борове?... И училището се оказа без ограда. Почти, която всеки можеше 
да прескочи... По-добре... Ще поживея тук седмица, две и да ме няма... София ме чака... Чака ме 
тайфата... В първите дни вероятно ще ме наблюдават... Но поне веднъж възпитателите ще ни 
изведат на разходка в гората... И там търси заек без куче... 

Изведоха ни в гората още на следващия ден... Тичахме по реката трева... Замеряхме се с 
шишарки... Криехме се зад дебелите стъбла на боровете... И... забравих да избягам... 

Това беше първата ми среща с гората... Мирисът на бор ме опияняваше. Той остана в мене 
часове след завръщането ни в училището. Със себе си носех втвърдена смола и я дъвчех на-
место дъвка. Тя горчеше, но мирисът на бор пропъждаше горчилката... 

И зачаках с нетърпение следващата ми среща с гората... 
Вие били ли сте някога в борова гора? Виждали ли сте как катеричките се крият между 

клоните, оглеждат се осторожно, а после току пуснат над главата ти оглозгана шишарка? И за-
почват да скачат от дърво на дърво, после слизат долу, тичат по зелената морава с извита като 
питанка опашка и отново се устремяват към върха на някое дърво... Иска им се да си поиграят с 
тебе, гледат те от клона с черните ни, като че ли от смола направени очи и сякаш те изучават - 
лош ли си, или добър... Не идвайте при мене, милички!... Само пред вас признавам - лош съм аз, 
лош... Не идвайте!... 

Виждали ли сте кълвач, заел дълбокомислената поза на древен мъдрец? Помисли, 
помисли, па току чукне с клюна си и ти се струва, че е ударил в кухо дърво... После пак 
помисли и пак удари... Тоя път вече няколко пъти последователно и така бързо, че не можеш да 
разбереш има ли между тях интервали или не... И сойки прелитат, гонят се с крясъци, сякаш са 
деца... И кос ще изскочи из някоя шубрачка, за да се скрие в друга и оттам да започне призивно 
да вика любимата си... 

Може би сте виждали, но с всичко това аз се срещах за първи път. И затова така ме плени 
гората - с боровия мирис, с горчилката на смолата, с черните очи на катеричките, с писъка на 
сойките, с позата на кълвача и зова на коса... И с чудната тишина, която те опиянява... Те ме 
задържаха да не избягам... Аз, градското момче, бях виждал само широки улици с блестящи 
реклами и магазини под тях, високи здания, малко небе, много коли, шум, мъгла и равнодушни 
хора, които минават покрай теб и не те забелязват... Спират очи на тебе само когато трябва да 
те наругаят за нещо... А тук дори катеричките те гледат приятелски, макар и боязливо...Там, в 
големия град, всеки бърза и аз бързах. Бързах и в престъпленията...Никой не ме забелязваше и 
аз никого не забелязвах. Само един поток от хора и коли, които на върволица се движат покрай 
тебе... Може би не е така, но на мене, малкият правонарушител, както ме нарекоха в съда, ми се 
струваше, че хората около мене нямат души... 

А боровете? Душите им бяха катеричките, сълзите - смолата... Те пееха чрез славеите, 
викаха чрез сойките, мислеха чрез кълвача... 

Обърках дните от седмицата. За мене не неделята беше празник, а денят, когато 
възпитателят ни извеждаше в гората... Празници станаха за мене и дните, когато работех в 



работилницата по дървообработване - там също миришеше на гора, на смола, а изпод ръцете ми 
от дървото се раждаха табуретка, барче, библиотека... 

И все пак избягах... Не, не в големия град... В гората избягах... Просто една събота след 
занятия излязох из портала и поех към високото. Бях решил - ще се върна в понеделник 
сутринта, ще използвам, както аз си искам почивните дни и свободното си време. Поисках ли 
разрешение, сигурен бях, че нямаше да го получа, защото не може всички капризи или просто 
желания на възпитаниците да се задоволяват... А пък в понеделник - каквото сабя покаже... 
Няма да ме изгонят, я!... Нали не съм избягал?... Заради гората, която ме бе пленила, бях готов 
да получа каквото и да е наказание... 

Тя ме посрещна с тишината си... Другарувах отдалеч с птици и животинки, обикалях като 
замаян... Когато се смрачи, вече си бях изградил землянка, накладох пред нея огън, легнах и 
започнах да пека босите си ходила, а очите ми гонеха тичащите нагоре искри. После заспах... 
На откритото. Под една ела. Наполовина скрит в землянката... Завивка ми бе тъмното небе... И  
се събудих едва сутринта... Не помня случвало ли се е някога с мене цяла нощ да не се събудя... 

Станах, наплисках се със студена вода от поточето до сами землянката ми. Бях гладен и 
не търсех вече красотата наоколо, но поех нагоре, без да знам къде... Достатъчно ми бе да зная, 
че нататък е все гора... И горе, вече на високото, на една ела, там боровете бяха вече отстъпили 
място на елите, та на кичеста ела видях закачена торба. Взех я и надникнах. В нея имаше хляб, 
сланина и чесън. Накладох огън, опекох сланината и започнах лакомо да ям. Само който не е ял 
печена на шиш сланина с чесън до огън и под ела в гората, не знае най-вкусното ядене на тоя 
свят. Никой готвач по-добре не може да го направи... 

Около обед при мене дойде приведен човек с гумени цървули и с брадва в ръцете... 
- Добър ден, рекох - каза кротко и седна до мене. 
Зарадвах се. Беше ми приятно, че има човек до мене. Заприказвахме. Бил горски 

работник. Дошъл сутринта да сече дърва за зимата. Използвал почивния си ден... 
- Бая дръвца събрах... - рече тихичко и устните му се разтегнаха в усмивка... - И дойдох да 

хапна някой залък... Торбичката ми беше на елата, па сега я няма... 
Изтръпнах. Занемях. Погледнах нагоре към елата - между клоните една катеричка ме 

гледаше изпитателно и втренчено... И тя ли чакаше моя отговор? 
- Аз... Аз я взех... Само че... такова... Ето я... - станах и я откачих от задната страна на 

елата. 
Взе я, бавно я развърза, извади всичко, което бе останало в нея, не каза нищо, като че ли 

нищо не липсваше от нея, наряза парчето сланина на ситни резенчета, обели и скилидки чесън 
и все така кротко рече: 

- Да хапнем, а? К'во дал Господ... 
Не ме гледаше, вършеше заниманието си - приготвяше обяда, а аз го гледах изпитателно. 

И тогава забелязах, че чертите му бяха остри, като че ли изсечени от камък... 
Ядях, но не ми беше вече сладко. Горчеше ми. Като смолата... 
- Аз... такова... Вие разбрахте... Не биваше... 
- Нищо, нищо... Убавото е, че си признаваш... А знаеш ли що не требуваше? Тука при нас, 

дето още сме все в гората, има закон - кое де го оставиш, там и требува да го найдеш... И той, 
този закон, се спазва... Щото е закон... 

Той не каза: „При нас има закон да не се краде!" Сигурно се страхуваше да не ме обиди... 
Пощади ме. Продължавах насила да преглъщам залците... И когато го погледнах в очите, 



разбрах, че ме гледа някак виновно, сякаш не аз, а той бе съгрешил с нещо пред мене... По едно 
време току рече:  

- А да наредим дръвцата и да слезем заедно... 
Там, на мястото, където бяха дървата, разбрах, че те са почти наредени, само един кубик 

оставаше... И когато приключихме, той наново подхвана: 
- Ти за напреш, за онова, дето ти го казах, прощавай! Затова и те накарах да ми помогнеш, 

да забравиш, иначе цялата неделя ще ми е крива... 
Бе от селото, простичък и наивен, говореше на местния си диалект, но понякога се 

стараеше да го каже и по-литературно, за да го разбера... 
Не останах и тази нощ... Просто чувствах, че ще ми е приятно да тръгна с този човек, да 

остана още малко с него... 
... В училището се прибрах късно, когато всички вече спяха. Шмугнах се в леглото и 

бързо заспах. Сутринта ме събуди съседът ми по легло. 
- Ти къде ходиш, бе, комшу? Да не посети столицата? 
- В гората бях.  
Погледна ме учуден. 
- Шефът те търси... Каза пред строя, че си избягал... Обади и в милицията... Беше много 

ядосан. Надържай се!... 
След половин час ме извикаха да отида при директора... 
- Къде беше? - веждите му бяха сключени.  
- В гората... - с наведена глада отговорих. 
- Там ли се кри? - в думите му имаше заплаха. 
- Не. Отидох там да прекарам неделята. Нали е почивен ден. 
- И защо именно там? - гласът му бе сух и режещ. 
- Знам ли? Привлече ме... Много пъти, като ходехме там, просто... много ми харесваше... 

И реших един ден и една нощ да прекарам там... 
- А защо не попита? 
- Защото нямаше да ме пуснете... 
- Сигурен ли си? 
Не му отговорих... Тогава той закрачи по кабинета си и ми разказа, че преди време тук 

имало ученик, който една нощ също като мене изчезнал, отишъл на „Бърдото" и там прекарал 
едно денонощие... После донесъл стихове... 

- Ако беше попитал, непременно щях да те пусна... Пък ако поискаше, и заедно щяхме да 
отидем... - каза вече с мек глас и очите му станаха други - покоряващи, дълбоки, сини, открити 
и питащи... 

Тогава и аз се отпуснах, почувствах го много, много близък. И му разказах всичко - за 
катеричките, за сойките, за торбата с хляба и сланината. И за селянина, с който се прибрах и 
чието име дори не научих. Не исках пред директора си да скрия, че макар и без да искам, бях 
откраднал от храната на един човек... Накрая допълних: 

- А стихове не написах... Не ме бива по тия работи...  
Той пак дълго мълча. После: 
- Обичай я! Тя ще ти отвърне с взаимност... 
Когато през пролетта отидохме да залесяваме, преизпълнявах нормата си всеки ден... И 

като на филм виждах гората, която щеше да израсне след години... 



Само след година или две видях нещо друго при срещата ми с горските обитатели, което 
ме потресе...  

Всяка година представителни отряди от нашите училища се събират на свой спортно-
туристически събор, където се състезават. Първият, на който присъствах, бе в една чудно 
красива местност току над Плевен. Забравил съм как се казваше – може би „Среброструй" или 
„Светлоструй"... Но и едното, и другото й приляга. Опънахме палатките на широката поляна, а 
току до нашия бивак - телена ограда. И само след час зад оградата видях елен. Лопатар. Красив 
и като че ли величествен. Попитах и ми отговориха - до нас се простираше голям резерват. Пак 
попитах и пак получих отговор - мога да вляза в него, но след себе си винаги да затварям 
вратата. И влязох. И наново се пренесох в един непознат за мене вълшебен кът - гъста 
широколистна гора и много елени и кошути. Те не бягаха от мене, дори търсеха приятелство с 
мене. Приближи се може би същият оня красавец, когото най-напред видях, пресегнах с ръка, 
но той не се уплаши, а потърси в шепичката ми храна. Излязох, затичах се към бивака ни, взех 
хляб и наново се върнах. Той чакаше. И спокойно започна да поема малките залчета, които му 
подавах... Приближиха се и други мъжки и женски, но като че ли със страхопочитание стояха 
малко встрани, чакайки моят приятел да се оттегли. Но той остана до последното залче... Вър-
нах се пак за хляб, наново взех, но при третото ми връщане един от нашите ръководители ме 
попита: 

- А вие днес и утре какво ще ядете? 
Съборът продължи осем дни. И всеки ден разделях на три - осем часа състезания, осем 

часа сън и осем часа мълчалив разговор с новите ми приятели. Особено бяха мили и красиви те 
сутрин преди изгрев слънце, когато се навъртаха около вратата и с нетърпение ме чакаха... 

И един ден се случи онова, което ме потресе... 
Пристигна джип. След него две леки коли. Пълни с хора. Горският пазач, отговорник за 

резервата, ги чакаше. Когато слязоха, той застана мирно, може би само чинно и козирува... Те 
носеха ловни пушки. От джипа слезе един, който, както по всичко личеше, бе най-важният. С 
угодническа усмивка и лек поклон горският им отвори вратата, той влезе пръв и всички 
останали след него. Горският последен. Като ме видя пак вътре, повика ме с пръст и 
шепнешком ми рече: 

- Отивай в лагера! Веднага... Дошъл е секретар на ЦК. Като си свърши работата, пак ще 
дойдеш... 

Послушах го, бе добър човек, не ми се караше, когато ме видеше вътре, излязох, но се 
залепих на мрежата - исках да видя тяхната среща с гората и обитателите й. И я видях. По-
добре, хиляди пъти по-добре щеше да бъде да не бях я видял... Пръв се престраши и тръгна към 
групата моят красавец... Напред излезе секретарят, останалите стояха вкупом на десетина 
крачки зад него. Изправиха се пак един срещу друг човек и елен. Еленът потърси ръката с 
надеждата, че ще намери в нея къшейчета хляб, но тя държеше мушка. И тази пушка се насочи 
към сърцето на животното, почти опря до него и изведнъж, заедно с гърма от двете цеви, 
изскочи огън. Животното рухна като подсечено. И убиецът се оттегли, доволен от „ловното си 
щастие". Тогава групата се насочи към мъртвото вече тяло с ловджийски ножове. И започна 
една вакханалия - деряха, дърпаха, отрязаха главата, а тялото нарязаха на части. През това 
време аз плачех, а убиецът се опитваше с ръка да прикани при себе си останалите животни. Но 
те побягнаха... Когато всичко свърши, главата с рогата бе завита в платнище и поставена в 
джипа, а след това останалите се втурнаха да слагат в торби своите „дялове". Секретарят мина 
покрай мене, не ме удостои с поглед, но добре чу и разбра въпроса, който му зададох: 



- Чичка, какво ти направи, та го уби?... 
Не ме удостои и с отговор, но ме огледа и на свой ред попита вървящия до него мастит 

придружител: 
- Тоя пък какъв е? 
- От хулиганчетата. Съборджии. Тук са се събрали... - отговори му той. 
Тогава не издържах - започнах да викам, направо да крещя, употребих какви ли не 

епитети, започнах и да псувам и тогава яки мъжки ръце ме сграбчиха и ме поведоха към 
лагера... Предадоха ме на нашия ръководител и уж му обясняваха какво станало и какво съм 
казал, а чисто и просто го навикваха. Само причината скриха. Разказаха на следствието... 
Останахме двамата в палатката. И със сълзи на очи му обясних всичко. Той не ми отговори, 
легна на походното легло и се загледа в тавана. А аз през това време си представях как 
секретарят ще показва на гости своя трофей и ще обяснява колко много е чакал жертвата си, 
как се е крил, дебнал, после преследвал и накрая убил...! И те ще му вярват, защото на такива 
като него винаги трябва да се вярва... Само с поглед, с лек поклон, със смирение и никога с 
убеждение. 

Сега съм шофьор... И когато имам път покрай селото, в което учих, сега красив град, 
винаги се отбивам най-напред в училището, след това поемам към гората, спирам и слизам, за 
да й благодаря... А мина ли през Плевен, старая се да мина далече от резервата, наречен 
„Среброструй" или „Светлоструй"... 
 
 

ИЗПОВЕД ОТ СТРАНАТА СЪС СКЪРЦАЩ ПУСТИНЕН ПЯСЪК 
 
Пиша ви от Либия... Тук съм вече четири години... Електроженист... Такива ги търсят 

тук... Занаята получих при вас, в училището. И затова - поклон на всички, които ми го дадоха и 
които ме възпитаваха... 

Как е при нас ли? Като при всяка чужбина... Няма я родината... Навътре в пустинята сме... 
Наоколо пясък, пясък и нищо друго, освен пясък... Жълтеникав, ситен, вятърът го носи и пълни 
очите... И косата... И гърба... И уж прозорците ни са винаги затворени - и през тях... И никак, и 
никъде не можеш се отърва от него... А слънцето прижуря, в отделни часове на деня имаш 
чувството, че ще те изгори... Няма дървета да се притулиш на сянка и спокойно да гълташ 
въздуха. Няма... Само пясък има... И вода няма. С цистерни ни карат. Топла е като чая, който 
лелите ни правеха през първите дни, докато пристигнат готвачите... 

През първите дни и месеци, защо ли, най-много спомени ме спохождаха от училището. 
Раждаха се без да искам, без да ги викам, без да съм знаел, че са останали в съзнанието ми... И 
лица, и случки, и събития... А нощем сънувах - все съм в училището, тръба свири, вие нещо ни 
говорите и после тръгваме към „Чукурската поляна", където ще залесяваме. И уж залесяваме, а 
само играем футбол по широката поляна, заградена отвсякъде от елхи. И рекичката, през която 
мъкнехме нагоре към поляната багажа за лагера ни... Тече тя и ме облива целия, целия и ми 
става приятно... Събуждам се и вир-вода съм. Но не планинска, а солена, изкарана от тялото ми 
от сахарската жега... Заспивам пак и се прехвърлям на „Бърдото". И там залесяваме... А една 
нощ сънувах как засаждаме върбите и акациите край реката до училището... И в съня ми бяхте 
мрачен като тогава, вероятно се бяхте карали с някого. И ние тръгнахме с радост след вас. Не, 
не за това, че ще садим дръвчета, а просто защото щяхме да излезем на воля извън училището... 
И докато ги засаждахме, вие ни говорехте: 



- Като минат години, елате и вижте своите дръвчета. Може повечето да изсъхнат, но 
вярвам, че поне едно ще остане... 

И защо ли все един и същ сън сънувах - че е останало само едно дръвче, че то е голямо, 
много голямо, и може да покрие цялата площадка, на която тук работим, и да ни донесе про-
хлада... И се притискам до това дърво, опитвам се да го прегърна, защото е мое, защото аз го 
посадих, но не можех, не можех да го обгърна, толкова дебело бе станало то... 

След две години взех отпуск. Отидох у дома, след това поех към София, за да закупя с 
припечелената валута жадуваната „Лада" и оттам запраших направо към вас... Помните ли, вие 
ме заварихте, когато се бях прилепил до плачущата върба и я прегръщах... Тя не бе толкова 
голяма, каквато я сънувах, но бе наистина единствена от всички, които бяхме посадили... Как 
стана така, че точно нея, единствената останала върба, сънувах, без някой да ми е казвал, че 
само тя е останала? Случайност или съвпадение? Не знам... Според мене - провидение...  

Още помня разговора ни в дома ви... Сега си повтарям думите ви, разказвам ги на 
приятелите и като легна, знаете ли какво сънувам? Върбата... И заедно с нея, след връщането ми 

от отпуск - и язовира, в който ловяхме риба горе, до почивната ни станция, покрай който минах 
на връщане... Да, другарю директор, сънувам само една върба и много, ама много вода... 

Простете ми, че когато дойдохте при мене при оная последна наша среща, плачех... Може 
би в първия момент сте си помислили, че съм пиян... Може би... Защото така си помисли 
вашият съсед, който се спря при мене и ме попита кой съм, откъде съм, търся ли някой... 
Плачех, защото си мислех за детството... За ония щастливи дни, които прекарах зад оградата на 
училището. Сега виждам, разбирам и напълно съзнавам, че това бяха най-щастливите дни в 
живота ми. И ще си останат такива, защото детството никога не се връща... Макар че трудно 
беше нашето детство, че не беше като детството на моите деца... Сега се старая те да бъдат 
добре, за да изживеят детството си по-добре от мене, но и често си мисля щях ли наистина да 
бъда щастлив, ако и аз бях изживял детството си така, както те? Не зная, защото всяко детство е 
неповторимо, затова и всяко по своему е щастливо... 

Прегръщам ви: Кирчо. 
 
 

ДЕЦАТА СА СЪЗДАДЕНИ ЗА РАДОСТ 
 
Винаги съм твърдял, че на този свят има два вида сираци - едни, на които съдбата е отнела 

най-скъпото и най-нужното - родителите, и други, които са сираци при живи родители... 
Първите, лишени от бащина грижа и майчина ласка, търсят топлинка у чужди хора и, когато я 
намерят, им отдават сърце и душа... Вторите, озлобени към ония, които са ги изоставили в 
името на собственото си щастие, странят, мълчат и страдат, понякога тихо, незабележимо, друг 
път експлозивно, демонстративно... Лошото е, че постепенно озлоблението им се насочва към 
всички, а после като бумеранг се завръща пак при тях във вид на двойно страдание... 

Не обвинявам никого. Нека родителите търсят своето щастие, но защо това трябва да 
става, като правят децата си нещастни?... Да, не обвинявам никого... Само защитавам децата. 
Защитавам ги от страданието, което възрастните им даряват и което те никак не са заслужили, 
защото децата са създадени за радост... 

В мене са останали образите на стотици деца на разведени родители, които преминаха 
през училището. И за всяко от тях съм скътал спомен, за всяко съм запомнил случай... Ето го 
Борислав, който започнал да отмъщава на изоставилите го при една баба на село родители и на 



обществото, като краде коли и ги пуска по някое нанадолнище, за да дойде после при нас с 
присъда... Веднъж в интимен разговор на четири очи, когато го попитах с какво са се 
провинили колите, та им отмъщава, ми отговори: „Ако баща ми нямаше кола, може би оная, 
втората, не би се появила..." Спомням си и Пенчо - черноок, красив, взел чертите на майка си, 
чиято снимка държеше винаги в портмонето си, за да е по-близо до сърцето му, и която никога 
не го потърси, и нито веднъж не го прие в дома си по време на отпуск, за да не разруши 
щастието си с другия... А баща си той сам не искаше да види, не го търсеше, не му пишеше... 
Беше мълчалив - питаш го, а той те гледа и мълчи и в очите му някакъв неизказан и 
неразбираем въпрос. Очи, които покоряваха - дълбоки, питащи, като очите на синеоко зверче - 
питат и се стрелкат насам и натам... Понякога отговаряше само с „да" или с „не" и това беше 
всичко... Аз често оставах вечер в някоя спалня - побеседвам с момчетата, ей тъй, от душа, за 
всичко, което ги интересува, при незапалена лампа на мъждукащата светлина на бумтящата 
печка. Съзнателно търсех и се опитвах да създавам поне за момента на моето присъствие 
някакъв уют и романтика, за да ги заменя с липсващото домашно огнище... Веднъж до мене бе 
седнал той, Пенчо. Случайно в тъмното ръката ми попадна на неговата и я задържах, после я 
стиснах и той ми отвърна със същото. Държах ръката му, а той полека-лека се наклони и опря 
глава на гърдите ми. Търсеше в мен топлината, която баща му не му беше дал. Дадох ли му я? В 
момента да, а после, когато си отивах в къщи от кого пак щеше да я получи?... Затова и 
мълчанието му, и неизказаният въпрос в очите завинаги си останаха... 

Вече ви казах, че при нас беше традиция да обръщаме голямо внимание на 
художествената самодейност, убедени в нейната възпитаваща роля. Участниците в отделните 
състави често определяхме или откривахме на така наречените при нас вечери на талантите - 
събират се всички момчета в клуба и всеки желаещ показва пред всички онова, което знае, на 
което е способен - декламира, пее, свири, разказва, прави фокуси... 

Веднъж от един ъгъл се надигна слабичка ръка. Беше Георги от София, пристигнал при 
нас седмица преди това и ние почти не го познавахме. Поиска да каже едно стихотворение. 
Излезе на сцената и се загледа в ъгъла, откъдето стана... „Тринайста зала..." - рече и млъкна. 
После добави: 

- Има в съдебната палата в София такава зала... Там преди пет години разведоха мама и 
тате... 

Пак замълча и после в настъпилата тишина започна тихичко с глас, който се лееше като 
камбанка: 

Тринайстата зала...  
От всички едничката зала,  
която не води в затвора.  
Най-страшната зала. Хора!  
Едничката зала, в която  
осъждат на жива раздяла... 

Тринайстата зала...  
Във всички останали зали 
Темида децата закриля,  
а тук ги осъжда невинни...  
Най-страшната зала... 
Във нея не дънери гнили,  
а крехки фиданки посичат... 



Спря. Помълча. Сведе поглед надолу и преглътна насъбралата се горчилка. В залата 
никой не мърдаше, никой не изръкопляска, макар и момчето на сцената да мълчеше... Всеки 
чувстваше със сърцето си, че има още, което то, момчето от сцената ще каже... Най-добре го 
чувстваха ония, които имаха съдбата на Георги, а те бяха много... И той отново вдигна глава: 

На подсъдимата скамейка изправени са двама 
и погледите им се кръстосват 
като същински мечове, в които 
не проблесва нито капка обич вече... 
Осъденият в залата го няма. 
Осъденият в малкото креватче сега лежи 
и не подозира нищо... 

В очите му се появи влага, те се премрежиха, попиха светлината на крушките и тя се 
отрази в тях, а те засияха като чисти планински езерца. 

Ще минат дни, години ще се нижат.  
Без топла ласка и без нежна грижа  
осъденият ще расте...  
Дете, дете... 
Когато си със тате, ти няма да си с мама.  
Когато си със мама, ти няма да си с тате. 
И цял живот ще си разпънато на кръст  
като Исус между престъпниците двама... 

По бузите му вече се стичаха сълзи... Завърши. Поклони се и тръгна към мястото си, а в 
залата продължаваше гробната тишина. Погледнах момчетата в салона - в колко много мокри 
очи се бе удавила електрическата светлина в салона... Познавах ги добре - те бяха деца на 
разведени родители... 

Откъде Георги бе намерил това стихотворение и досега не знам. Но го запомних... 
Малкият някогашен Георги отдавна вече не е дете, а е баща на две деца. Работи в един 

завод в София. Пише ми често и на гости идва. В едно от писмата е написал: „Имам една 
голяма цел в живота си - да не допусна децата ми да останат сираци при живи родители..." 
Може би тази негова цел се е родила именно тогава, когато направи стихотворната си изповед 
от сцената на нашия клуб... 

Сега вече ви е ясно защо считам, че на този свят има два вида сираци. И едните от тях при 
живи родители... И защо считам, че децата са създадени за радост и никой не трябва да им я 
отнема... 
 
 

ИЗПОВЕД В ТАКСИМЕТРОВА КОЛА 
 
Вървя по тротоара на столичен булевард, а покрай мене щъкат насам-натам стотици хора, 

които бързат нанякъде. Имам чувството, че се намирам в горски мравуняк, само с тая разлика, 
че мравките не бързат, просто вървят да си вършат работата. Като горски човек и аз не бързам, 
и може би само аз... А за всички останали като че ли трябваше някой само да даде знак и те ще 
хукнат нанякъде... Гледах на всички страни, обръщах се дори назад, защото наистина винаги ми 
е било интересно да наблюдавам софийския градски мравуняк. 



Забелязах, че зад мене бавно върви кола и шофьорът явно ме следваше. Като в 
криминален филм. Нима наистина имам вид на престъпник? След дългите години работа в 
трудово-възпитателното училище, по мнението на близки и приятели, бях променил нещо във 
физиономията си и тя бе станала по-мрачна и по-сериозна. Може би щеше да стане и 
престъпна, ако във възпитаниците си виждах престъпници, а не деца, временно изпаднали в 
затруднение... Веднъж ме назначиха за началник на лагер с деца от масовите училища... Покрай 
мене мина симпатично крехко създание с панделка на главата и защо ли реших да го спра. 
Вероятно бе ученичка в трети клас. Попитах я с колкото се може по-мек тон и с по-тих и 
затрогващ глас как се казва и откъде е, а то след секунди заплака. Беше видяло в очите ми 
угроза... Та може би очите ми и сега бяха направили впечатление някому и подире ми бе 
тръгнала кола... Мислех това и се смеех сам на мислите си. Но когато бях вече на края на 
тротоара, колата наистина приближи плътно до мене, спря и вратата се отвори. 

- Заповядайте! - чух отвътре гласа на шофьора. 
- Не съм търсил кола - наведох се и му казах. 
- Нищо. Няма да съжалявате. Влезте! 
По интуиция разбрах, че това е или някогашен приятел, или бивш ученик, който ме е 

следил, за да се увери, че това наистина съм аз... Влязох... 
- Сигурно си помислихте, че искам да ви отвлека нанякъде? - рече и се засмя с приятен 

смях. - При нас такива неща все още не стават... - говореше, а продължаваше да гледа напред. 
Ако се обърнеше, сигурен съм, че веднага бих го познал. Нали знаете как - по очите. Но 

той говореше, гледаше само напред, а на очите си бе сложил големи, закриващи всичко, тъмни 
очила. 

- Уверихте се, че нямам престъпни намерения. А разбрахте ли какъв съм? 
- На колата вие написано - таксиметров шофьор - казах с шеговит тон и той тутакси се 

засмя... - Но преди да станете такъв, сте бил мой ученик. По възраст не подхождате да сме 
съученици. 

- Познахте. Остава сега и да познаете кой съм и да кажете името ми. 
- Но преди това трябва да свалите очилата и да погледнете в мене. По профил не умея да 

познавам. Възпитаниците ми винаги са стояли с лице към мене. 
Спря, свали очилата си и се обърна. Очите му бяха големи тъжни, с неопределен цвят, 

погледът му - упорит и твърд Имаше нещо наистина много познато в очите му, но те в момента 
нищо, абсолютно нищо не ми подсказваха. Тогава видях цицината над слепоочието му и срещу 
ми веднага се усмихна някогашният Цветан... Сега вече беше мой ред да се усмихна. И тутакси 
казах трите му имена, улицата, на която живее, и дори номера на дома му. 

- Ясно. Прави са момчетата да казват, че много помните. Ха сега, здравейте! - и ми подаде 
ръка. 

Само който е изпитал, знае колко приятно е да видиш след десетилетия човек, когото си 
възпитавал и в който може би си оставил и частица от себе си. 

- Значи... доживяхме да се видим... - наруших настъпилото мълчание и пръв разчупих 
неудобството. 

- Като ви гледам, още много пъти има да се виждаме... Почти не сте се променили. Само 
косата се е поддала... 

-  Благодаря... 
- Сега казвайте къде да карам!... 
- Никъде. Просто чакам да стане време да поема към гарата... 



- Тогава ще поемем наникъде... И след това на гарата... 
И пое безцелно по улиците на столицата. Караше бавно, навремени спираше за малко, 

после пак продължаваше... 
- Без нужда навиваме километраж... Излишни пари ще даваш... - опитах се да му напомня. 
- Ако един таксиметров шофьор не може да оправи десетина километра, не е никакъв 

таксиметров шофьор. Такива трябва веднага да се прехвърлят в тролейбусите. Там километрите 
не се броят... - после спря и ме погледна с един недосегаем  поглед: - Бъдете  спокоен,  не  сте  
си хабили труда напразно... 

Сега бе редно аз да се усмихна... Продължихме. Може би в момента и двамата мислехме 
за онези отдавна минали тежки, но щастливи и за двама ни години, когато той бе дете, 
невръстен юноша, а аз бях значително по-млад от неговите години сега... Така беше, защото 
той пръв го подсказа: 

- Помните ли някога?... Щастливи години бяха... За нас... 
- И за мене... - допълних. 
- Не, за вас не... От ядове и разправии с кого ли не, вие бял ден не виждахте. С нашите 

постоянни щуротии всеки час тровехме живота ви... 
- Щастието е в работата... Работех и бях щастлив. Пък и млад бях... Издържах... 
- Чудех ви се как издържате... Веднъж чух другарят Гаджев да казва на другаря Бояджиев, 

когато минавахте с тежка походка покрай тях: „Умори се Марко да надвива"... И беше прав...- 
пак помълча. После: - Вие знаехте ли всичко за мене? Например за какво точно бях настанен? 

Казах му, че не знаех, и беше истина. 
- Баща ми беше алкохолик и мама го напуска няколко пъти. През годините, докато бях 

при вас, той беше сам в къщи. И знаех, че именно тогава той най-много пиеше. И затова не 
получих нито едно писмо... И... и само един колет... И досега още ми е чудно как именно тогава 
се е сетил да ми изпрати колет и десет лева. Проговорило е бащиното чувство у него между две 
напивания... 

Спомних си как му приготвяхме колета в училището, колко много старание вложихме, за 
да не се издадем, че не баща му, а ние сме го изпратили, защото такова милосърдие нашите 
момчета най не харесват... 

- Помниш още, нали? - попитах, но той бе зареял поглед пред себе си и не отговори, 
въпросът увисна. 

- Никой не може да си представи какво е да знаеш, че имаш родители и да съзнаваш, че ги 
нямаш... И с това, че нито пишеха, нито пък нещо изпратиха, още повече усилваха това 
чувство, чувството на непълноценност всред останалите момчета... Никой не знаеше с каква 
надежда всеки ден, когато заставахте с купчинка писма пред строя, очаквах да чуя и своето 
име... Не друго, поне едно писъмце да ми бяха написали, нека не е голямо, само два-три реда да 
има в него, или поне три думи - как си, чедо?... Нямаше. И най-страшното беше, че знаех, че 
няма да им, а чаках, надявах се... Знаете ли, че от бюфета, с който така много се гордеехме 
всички, и аз в това число, никога нищо не купих, защото и никога нямах стотинки... Толкова ми 
беше мъчно... Когато минавах покрай него и поглеждах лакомствата. преглъщах, а когато там 
имаше ученици, дори не поглеждах... Да знаете само колко много ми се искаше и аз да открадна 
като Мимето, но все си виках: „Не посягай, момче, ще изтраещ и за тебе ще дойдат по-хубави 
дни..." И дойдоха... 



И тогава започна да ми разказва за работата си, за семейството си, имат две деца, 
нашарили ги - момче и момиче, че майката след поредната си семейна несполука чакала той да 
се върне от казармата и се прибрала, че сега е при него, занимавала се с децата... 

- Помага ни много... А татко... татко умря две години след като тя се върна. 
Продължаваше да пие, изпратихме го на лечение, даваха надежда, че деветдесет и пет процента 
ще оздравее, но той попадна в останалите пет процента. Колко пъти ми се искаше да викна 
срещу му, когато почне само да ломоти нещо неразбираемо, да пада и да става, да се влачи по 
леглото, да повръща... И когато понеча да викна срещу му, веднага пред очите ми изскачат един 
колет и една банкнота... И те ме спират... Знаете ли вие какво е да си алкохолик и да 
икономисаш малко пари, за да изпратиш нещо и на момчето си?... - говореше и виждах как 
болката пулсираше в слепоочията му... 

- И какво удоволствие изпитах тогава, когато раздавах всичко от колета на момчетата, 
колко щедър бях, толкова щедър, че за себе си дори едно марципанче не оставих... Мале.-е-е... - 
искриците хумор и веселост се върнаха в очите му... – С какъв интерес, с какви очи ме гледаха 
всички. И си мислеха само едно - пак ни лъже... Знаете ли, другарю директор, ние с жена ми 
сме много гостоприемни хора, дори мисля, че сме и малко разсипници... Но ни е приятно по-
често да има гости в дома ни. И жената само мляко от пиле не слага на масата. Каквото има в 
къщата, има го и на масата. Знаете ли колко ще се зарадва, ако решите да ни гостувате тая 
вечер. Аз много съм й разказвал за вас и тя ви познава, почти ви познава... Добре, добре, няма 
да настоявам, щом трябва да пътувате... Там други ваши момчета ви чакат. Сега повече сте 
необходим на тях, отколкото на мене... 

Помежду ни наново се настани тишина. Пак той пръв я наруши, за да продължи изповедта 
си: 

- До последния ден на баща ми се стараех да не му кажа обидна дума, да не го нагрубя с 
постъпка... Защото между нас лежеше един спомен... Колко малко направи той за мене през 
ония години, колко наистина нищожно, а аз, аз продължавам да му благодаря... 

Не, нищо не му казах за онова, което бе станало тогава... И сега, когато го описвам, ми се 
ще да премахна тия страници, защото чрез тях ще научи истината и може би нещо ще се 
пречупи в него, но съм сигурен, че и тогава той ще продължи да уважава паметта на баща си, 
както я е тачил до нашата среща... 

Откара ме на гарата и преди да слезем, реши да се пошегува: 
- Да режа ли фактура? 
Остана до тръгването на влака. После помаха с ръка и се отправи към автомобила си... 

 
 

ИЗПОВЕД ПРЕД БЕЗСМЪРТИЕТО НА ПОДВИГА 
 
Беше красиво момче. Лицето му с черти на мадона. Настаниха го за извършени с група 

взломни кражби. Съдът бе намелил причини да не го праща в затвора за непълнолетни, а в 
трудово-възпитателно училище... 

След шест месеца го пуснахме в домашен отпуск, сигурни, че повече няма да повтори 
онова, което вече е било. Но още с пристигането си намерил приятели и заедно извършили 
поредната кражба... И отново взломна. Върна се. По-право - доведоха го. При разпита мълчеше. 
Не призна вината си. Не я й отрече... Просто не каза нито да, нито не... Не отвори уста при нито 
един от въпросите и те увисваха в празното пространство помежду ни... При едно сбиване го 



удариха лошо, но не се оплака, не пророни сълза, не каза ни една дума. Само скимтеше едва 
чуто от болка. С цялото си поведение показваше, че всичко му е безразлично. И в час - гледа, 
мълчи, лицето му безизразно, ледено... Учудваше ни само фактът, че при изпитване, и то само 
когато е изправен пред дъската, отговаряше пълно и точно. И винаги получаваше много добри 
оценки. За да млъкне след това наново... Някакво изключение и за училище като нашето... 
Всички бяхме единодушни - момчето е умно, но в душата му има травма, която е толкова сила, 
че като че ли нищо не би могло да я излекува... Месеците се точеха един след друг, а в него не 
настъпваше никаква промяна. Докато веднъж... Класният му ръководител Милош Зяпков влезе 
в учителската стая със сияещо лице: 

- Знаете ли, той се разплака!!!  
И ни разказа. 
Имал час на класния ръководител. Темата му била: „Безсмъртието на подвига"... 

Подготвил се добре, подбрал подходящи примери. И започнал леко, непринудено, като че ли 
им разказва приказка, както само той умееше... 

Нощ... Тиха, защото е далече от фронта, където френски и немски войски са се вчепкали в 
смъртна схватка. И тревожна, защото е нощ по време на война... Френската майка Мари е сама. 
Мъжът и двамата й сина са на фронта и тя няма никаква вест за тях. Разкъсва се майчиното 
сърце, но тя стиска зъби и се моли: „Света майко, само живи да са. Всичко друго ще пре-
живея..." Сълзите текат без глас... Наоколо само тишина и тревога... И изведнъж тихо 
почукване на прозореца... Скача. Цялата настръхва... Кой може да бъде? И то посред нощ? 

- Кой е там? - тихо и с уплаха попитала. Мълчание. После тих глас страхливо отговорил: 
- Аз съм. Твоят син... Отвори ми, майко!... И по-бързо, да не ме види някой!... 
Да, той бил, Жан, нейният по-малък син... Галеникът. Толкова много го обичаше, толкова 

много мислеше за него... И ето го сега отвън, чака... Да, той е, тя добре познаваше гласа му. И 
дори само да шептеше, пак би го познала. Та коя майка няма да познае гласа на рожбата си?... 
Но защо идва посред нощ, защо чука на прозореца, а не на вратата, защо такава уплаха има в 
гласа му?... Разбрала всичко. Той е дезертьор. Избягал е от фронта... И тя дълбоко поела въздух 
и силно прозвучал отговорът й: 

- Вие - мой син? Лъжете, господине! Моето дете е на фронта. То защитава своето 
отечество... 

Повече глас отвън не се чул... Той, Жан, добре познавал своята майка... 
Тогава тя заплакала. Заплакала горко, без глас, с оскъдни сълзи, защото те трябвало вече 

да са се свършили... А той с наведена глава наново поел към фронта... 
Момчетата мълчали, малките им все още мозъчета асимилирали онова, което чули... Един 

попитал: 
- А той, синът, останал ли жив? 
- Не, загинал в защита на родината... - бил отговорът. И пак мълчание, докато Милош 

започнал поредния си разказ... 
Деветият ден на май току-що е започнал и пролетното слънце къпе в светлина площада 

пред Болшой театър. Конете пред фасадата му като че ли ще литнат нататък, към „Петровка", и 
ще прелетят над това огромно множество от хора, събрали се тук по призива на клетвата преди 
боя - живите да се срещат всяка година в Деня на победата тук и да си спомнят за ония, които 
не дочакаха този ден... Ето ги, слана отдавна е попарила косите, без да питат, бръчките са се 
настанили по лицата, тук и там празни крачоли са завити нагоре, за да не пречат на патериците, 
празни ръкави висят като прекършено крило на птица, гледат лица с едно око, инвалиди с 



колички се движат насам-натам... Мъже... Мъже... Мъже... И  всред тях  и  жени сестричките, 
санитарките, лекарките... Всички се движат, търсят познати лица, четат табелките, вдигнати 
високо, заменили винтовките и автоматите във войнишките ръце... На тях пише: „Полкът на 
Седой", „Момичетата от Шеста гвардейска", „Взводът на Игнатиев", „Ескадрилата на 
Василиев"... И още много много... 

- Саша!... Миша!... Сенка, дяволе! - литва нагоре към синьото небе и телата се сливат в 
братска прегръдка. 

Московчани отдавна не се учудват на волните гласове в центъра на столицата през този 
ден, не се питат защо са сълзите по лицата на тези възрастни вече мъже и жени, не ги изненадва 
блясъкът на ордените и звездите, на медалите и значките - срещат се фронтови другари в Деня 
на победата. 

Постепенно групите се оформят, хората в тях плачат или само преглъщат, прегръщат се 
или само държат ръцете си и се гледат в очите и в тях четат за страшните дни, после се смеят 
високо, сякаш забравили всичко, дори и сълзите, които напират... Не забравят само, че между 
тях са мъртвите - двайсетте милиона недочакали... 

В градинката пред Болшой театър стои висок, мургав мъж с побеляла коса и като че ли 
изсечено от камък лице - като на паметниците по местата на епичните боеве... Черен костюм и 
червена връзка на снежнобяла риза. Ръката му държи табела, вдигната високо над снега на 
косите. „Батареята на Пянзин" - пише на нея... 

Редее множеството, групичките, дочакали и последния, поемат към местата за среща. 
Слънцето бърза към своя зенит, после бавно поема на запад. По площада вече няма групи и 
групички, само минувачите бързат нанякъде... 

А там, пред театъра, продължава да стои човекът с черния костюм и табелката, вдигната 
високо. Понякога насочва поглед нагоре и вперва очи в синевата, а след това в минувачите... 
Чака... И когато настъпи нощта и електрическите слънца огреят площада, той ще свали 
табелката, ще я увие грижливо в чист бял плат и бавно ще поеме към близката станция на 
метрото... 

Защо остана сам, приятелю? 
... Батареята на гвардейския старши лейтенант Иван Семьонович Пянзин е заела важна 

позиция на подстъпите към Севастопол... Атака след атака - въздушни, земни, танкови... 
Отбити са 50 въздушни и 15 земни атаки. Върху шепата зенитчици и от въздуха, и от земята се 
изливат купища огнен метал. Така до 13 юни 1942 година... Още в ранни зори, под прикритието 
на димни завеси и танкове противникът тръгва срещу им в решителна атака... Ясно, това ще 
бъде последният бой. Но никой не мисли да се предава или да отстъпва... И тогава, може би в 
минутите преди ужаса, шепата бойци си дават обещание, които оцелеят, всяка година в Деня на 
победата да се срещат пред Большой в Москва. И то се скрепява с клетва... Започва битката. 
Небето и земята се сливат в едно. Всичко ври, земята се обръща наопаки. Стрелбата на 
оръдията е едно непрекъснато буботене, отсреща горят танкове, всичко е осеяно с трупове. 
Снарядите свършват. Боят продължава с гранатите, с винтовките... Няма вече гранати, няма 
вече патрони. Остават само щиковете... И настъпва тишина... Страшна тишина. Предсмъртна. 
Противникът тръгва в атака - отчаяна, безумна, яростна... Тогава към командването полетява по 
радиостанцията: „Да отбием атаката е невъзможно. Почти целият личен състав на батареята 
падна със смъртта на храбрите. Съседните батареи да открият масиран огън по нашата позиция, 
по нашия команден пункт..." Започва ръкопашният бой... И тогава над всички се стоварва 
огнената лавина на съседните съветски батареи. Загиват и чужди, и свои... Танковете пламват 



като кибритени кутии... Загиват всички, а само минути преди това са се клели в деня на 
победата да се срещнат пред Болшой... 

Не, един остава жив. Намират го своите, тежко ранен, прибират го, идва в съзнание, 
лекуват го... Оздравява... Александър Степанович Царьов... Човекът в черния костюм и 
червената връзка на снежнобяла риза... 

Оттук, от Москва, рано сутринта на следващия ден ще замине за летището  и ще  вземе 
първия самолет за Севастопол... Ще го посрещне Ванда Василевна, съпругата му, и нищо няма 
да му каже... А той ще чака страшната дата - 13 юни. Ще отиде на страшното място. Тук има 
паметник на Иван Пянзин и на неговата батарея. Признателните потомци са издигнали масивен 
обелиск с емблемата на артилеристите - две кръстосани оръдейни дула и изсечената в гранита 
златна звезда. И под нея името на командира, годината на раждане и датата на героичната му 
смърт... И тук инженер Александър Царьов до многото венци на признателност ще остави и 
своето неизменно букетче от червени карамфили. Така, както всяка година на този ден, откакто 
е настъпил мирът... После ще се прибере в къщи, ще влезе в стаята си и всички ще знаят, че 
трябва да го оставят сам с мъката му... 

Ще наближи пак 9 май и той ще каже на Ванда Василевна: 
- Утре тръгвам. Приготви костюма, връзката и ризата... И табелката... 
А тя кротко ще му рече: 
- Саша, миличък, разбери най-после, че никой не е останал жив!... Всички са мъртви. Това 

е очевидно... 
- Аз също бях мъртъв... А ето, че съм жив... 
- Толкова години минаха и ти винаги чакаш. Ако имаше и друг жив, досега щеше да 

дойде... 
Тиха тъга заменя укора в очите му: 
- А ако е загубил паметта си в оня страшен час и именно сега тя се върне? Има такива 

случаи... И си спомни той нашата клетва? И дойде? И не намери никой?... Знаете ли колко 
тежко ще му бъде... 

После ще се доближи до прозореца, ще се загледа навън към нощния Севастопол и като че 
ли на себе си ще каже: 

- Не е възможно... Все някой трябва да дойде... Нима само аз съм оцелял?... 
А Ванда Василевна ще се приближи към него и тихичко ще  го наметне с халата... 
Сутринта самолетът ще го отведе в Москва, пред Болшой - пред градинката, пред конете... 
Разказвал Милош един след друг затрогващи случаи от различни народи и в дъното на 

всеки бил човешкият подвиг. И когато влезе при нас в учителската стая, очите му сияеха, 
когато ни казваше: 

- Разбирате ли, той плачеше... Мълчеше и плачеше... Оттогава изминаха години... 
Един ден в учителската стая влезе висок, строен мъж. Веднага го познахме - беше той, 

Иван... Усмихна се и каза: 
- Здравейте! 
На лицето му, някогашното каменно лице, цъфтеше усмивка. Очите сияеха... Засипахме го 

с въпроси, а той отговаряше кратко:  
- Добре съм. Работя... 
- Ожени ли се? 
- Да. Две деца имам. Момче и момиче... 



И защо ли веднага в мене се роди мисълта, че нашите момчета в болшинството си имат 
все по две деца... 

- Поднови ли имената на баща ти и майка ти? 
- Може би сте забравили... Аз съм извънбрачно дете. Имах само баба... - помълча. После: - 

Момичето се казва Мария, а момчето Александър... 
- На някои близки? 
- Да, много близки...Вие не ги познавате... 
После си замина пак усмихнат. Чакаха го стругът в инструменталния завод, жена му и 

децата - Мария и Александър... 
 
 

РАЗМИШЛЕНИЯ СЛЕД ЕДНА ИЗПОВЕД 
 
Когато написах изповедта, която току-що прочетохте, колосът, наречен Съветски съюз, 

рухна. И някои, които я прочетоха, недвусмислено заявиха: „Това трябва да се махне - няма 
повече съветска страна, няма съветска армия, значи няма и 9 май..." Но история има, нали? 
Имало е война, имало е и ден, в който тя е завършила с победа... И аз не го махнах - оставих го 
да го прочетете... Знам, че ще реагирате по различен начин - едни ще го отхвърлят, други ще го 
приемат. Не се сърдя нито на едните, нито на другите. Те решават за себе си според партийния 
си цвят и идеологическите си пристрастия. Аз нямам такива... Описвам един случай от 
историята на едно училище, в който един боец остава верен на клетвата пред загиналите си 
другари. Възпитаваме или развращаваме, когато говорим за верността към клетвата?... Каза ми 
се също, че няма вече съветска родина... Вярно е... Но този човек не е роден в Космоса, не е 
пришълец от друг свят. Съветски съюз няма, но Русия, Украйна, Казахстан, Литва, Молдова и 
още, и още - има. И винаги ги е имало... Една идеология, показала своята неспособност да се 
утвърди и да изпълни онова, което пропагандира, рухна, след като бе наложила на стотици 
милиони хора да мислят според повелите на партията, която я изповядваше... Рухна партията, 
рухна идеологията, рухна и страната-колос, която те създадоха. Но съставните й части -  
държави, останаха. Не рухна и историята, тя само записва фактите. Записа и датата 9 май, 
защото я имаше... Има го на тоя свят още и оня беловлас човек, верен на клетвата си... На кого 
се кле той? На партията? Не, на верността пред другарите си... Има ли родина той? Има... Няма 
човек без родина, независимо дали я признава или не... А родината не е онова, което идващите 
на власт ни насаждат отгоре, а онова, което е около нас, може би най-незначителните неща, 
които ни обграждат... Имаше една песен: „От какво започва родината?" Ако не ви е направило 
впечатление съдържанието й, ще ви го припомня - родината започва от картинката на първия 
буквар, от верните приятели-деца в съседния двор, от старата пейчица пред входната врата, от 
безкрайния път от село до село, от звука на вагонните колела, от песните, които ни е пяла мама 
над люлката преди да заспим... от всички неща, които никой не може да ни отнеме, защото те са 
само наши... Кажете ми, къде тук е партията? Няма я, но родината е в цялата песен - от 
началото до края... Дали тя се казва Русия, Германия, Молдова или Тринидад, не е важно... 
Важното е, че я има... Самият аз съм го изпитал - когато бивах по-продължително време далеч 
от границите ни, никога не си представях България като един малък правоъгълник с назъбени 
страни от картата, а винаги виждах, и в сънищата си дори, родния ми град, къщата, която с 
четирите ръце – моите и на жена ми - построихме, онази върба до моста при училището, която 
засадихме с момчетата... И сълзи в очите ми предизвикваха не мислите за България, а писмата 



от дъщеря ми с очертаните на листа една ръчичка с текст под нея: „Стисни ми ръчичката, 
татко!" и една малка котешка лапичка, под която пишеше: „А това е лапичката на моята мила 
котка Мими. Стисни и нея!" Нима и с вас не е така?... Комунизъм вече няма, няма я и „партията 
ръководителка", но България я има, родината продължава да бъде в мене чрез дребните и 
незабележими за другите неща, които ме обграждат... 

Ето защо не ми се сърдете. Родина, вярност, всеотдайност винаги е имало и има. Защото 
всичко е преходно, но Родината е вечна... 

Вечна е била тя и за французойката Мари. 
Вечна е и за беловласия руски човек - Александър Царьов... 
Сигурен съм - вечна ще бъде и за нашия бивш възпитаник Иван, скътал в себе си две 

имена на обикновени хора, с които нарече и децата си... 
 
 

ИЗПОВЕД ДВА МЕСЕЦА ПРЕДИ СМЪРТТА 
 
Вие вече го познавате. Нали помните, там, на лагера ни, забраних да се ходи на язовира 

без мое лично разрешение и той, въпреки забраната ми, отведе двама ученика със себе си и едва 
не стана непоправимото. И добре, че ме възпряха неговите другари и мои сътрудници, та не го 
изгоних от лагера, а това непременно щеше да доведе до нещо също непоправимо - напуснеше 
ли лагера, той щеше да напусне и училището, защото беше до крайна степен раним и 
честолюбив... Каква грешка щях да извърша ми подсказаха неведнъж годините след това, които 
прослужихме заедно, през които бяхме не само колеги, но и големи приятели, защото и след 
този неприятен и за двама ни случай, приятелството ни не само продължи, но и още повече 
укрепна... Той бе човек, обичащ до краен предел работата си, отдаваше й се всецяло, чувстваше 
момчетата като свои деца и изцяло им се раздаваше... Един от ония, на които като наредиш 
нещо, не е нужно да проверяваш изпълнението. Дори един от ония, на които не е нужно да 
разпореждаш, защото той сам и без тебе, вече е видял онова, което трябва да се свърши и го 
поема... Децата го обичаха и го помнеха - при поздравите, които изпращаха в писмата си, 
непременно фигурираше и неговото име. Казваше се Иван Гелин... 

Не минаха много години и бе изтеглен за ръководител на едно местно предприятие. Бе 
дисциплиниран човек и, макар и с мъка, прие решението. И се раздели с училището и с възпи-
таниците. Но не ги забрави - при всяка среща първата му дума бе за тях... Пак след години ми 
довери: 

- Само едно желание имам - да се върна в училището... 
И се върна. С цената на много усилия, защото условията при нас се бяха изменили и той 

трябваше след 40-те си години да учи две години задочно, за да бъде при нас. Върна се и пак 
започна да се раздава със същия жар, както само той умееше... 

Защо ви говоря в минало време ли? Защото той си отиде, едва навършил петдесет години. 
Изведнъж се разболя тежко, бори се мъжки с болестта, по едно време ни се струваше - и на 
него, и на близките му, и на нас, че я е победил, но се оказа, че тя се бе само уморила от 
упорството му и бе спряла за месец-два, за да си почине... И пак започна. И точно по време на 
тая почивка дойде горе, в училището, за да види момчетата, които обичаше. А се оказа, че е 
дошъл да се раздели и с училището, и с тях... Вървеше по района и като че ли поглъщаше 
всичко, което се изправяше отпреде му, за да го задържи и отнесе със себе си... И на лицето му 
постоянно бе оная, неговата си, малко виновна усмивка... 



После болестта пак го връхлетя. Много пъти бе на ръба, но пак надви и смъртта даде нова 
отсрочка, удивила се от упорството му... И пак се върна от болницата в къщи... И тогава една 
вечер телефонът у нас иззвъня. Беше жена му. 

- Ще ни бъде много приятно, ако намерите време тая вечер да дойдете до нас. Ваньо ми 
поръча да се обадя... Ще дойдете, нали? 

Как няма да дойдем? И изведнъж се сетих - днес е рожденият му ден, и друг път сме 
ходили у тях именно на тоя ден. Отидохме. Нямаше никой. Само те двамата. И сега - и ние 
двамата... Стана му приятно, зарадва се, дори восъчната бледнина порозовя. И тогава, вече у 
тях, разбрах, че днес той навършва точно петдесет години. Само едно не знаех - че това ще бъде 
и последният му рожден ден... 

По едно време жените, разбрали, или по-скоро почувствали с женската си интуиция, че 
трябва да ни оставят сами, защото имаме какво да си кажем очи в очи, без чужди очи, се 
оттеглиха в кухнята... Останахме сами... Тогава той се оживи. 

- Пак превалихме... Само да видим докога... Опитах се да го успокоя, но той беше 
категоричен: 

- От тая болест никой не се е отървал. Като не беше досега, тепърва ще е. И то скоро. 
Чувствам го... 

Добре, че жена му не беше при нас по време на тоя откровен мъжки разговор, защото 
щеше да съжалява, че ни се е обадила по телефона... 

Аз се стараех да отбягвам да задържам погледа си върху него, но той търсеше очите ми и 
имах чувството, че макар и да знаеше всичко, искаше в тях да намери нещо утешително... 

- Добре изживяхме живота си... - каза изведнъж с такъв тон, като че ли знаеше, че той, 
животът, наистина вече изтича из пясъчния часовник на времето... 

- Животът е пред нас. Тепърва ще го живеем... 
- Ти да, аз не... - помълча и добави: - Каквото и да стане с мене занапред, в училището 

няма да се върна... 
- Не искаш или се умори? 
- Каквото било, било. Дотук... Няма вече... Смъртта никого не връща... - и тогава видях в 

очите му влага. 
Беше корав човек, никога не съм го виждал да плаче, знаех - и сега няма да видя в него тая 

мъжка слабост... 
- Рано е да се предаваме. А смъртта ще почака...  
Не ми отговори. Започна с друго: 
- Знаеш ли какво ми се ще?... Именно сега... Да си спомним оня случай... тогава... на 

язовира... 
- Защо да ровим стари неща - минали и заминали... 
- Не, не са заминали... Минали са, но не са заминали. Онова, което стана, никога не е 

напускало съзнанието ми. Сигурен съм - и твоето... 
И изведнъж се почувствах като на подсъдимата скамейка, в която ролята на председател 

на съда, на прокурор и на публика ще изпълнява именно той - един от най-добрите ми 
приятели... Затова ли ме извика тук, приятелю? 

- Искам... именно сега искам... да ми простиш за това, че тогава те поставих в такова 
деликатно положение... Да се червиш заради мене... И когато колегите говореха и ме 
защитаваха, чувстваха с цялото си сърце, че съм виновен и ми се искаше да ги помоля да спрат 
да защитават човек, който е престъпил заповед, но надделя чувството ми, обичта ми към 



момчетата, много ми се искаше да си остана в училището. Защото напуснех ли лагера, това 
значеше и напускане на училището... 

Не ми се искаше да го прекъсвам, защото знаех, че той пак ще продължи. И не го 
прекъснах. 

- Знам какво мина през главата ти през тия почти трийсет години... Тогава знаех и какво 
беше минало през няколкото само години до трагичния случай на язовира... И именно затова се 
срамувам - че тогава може би прибавих и аз още един бял косъм на главата ти... И никога не ме 
е напускала мисълта, че ако момчето се беше удавило, заедно с мене в затвора щеше да идеш и 
ти... 

Тогава си спомних, че това той каза и тогава, на поляна, когато разглеждахме случая... И 
защо ли и сега го каза? И си спомних думите на Ламбри, че времето и водата всичко измиват, 
само черно лице и лош спомен не могат... Но откъде да знам, че той ще го съхрани в себе си 
години и именно сега ще ми го припомни?... 

- А момчето наистина щеше да се удави. Ние тогава скрихме с момчетата част от 
истината... - пак замълча. И пак започна: - Не смеех да ти се извиня досега, затова пък намерих 
веднъж едно стихотворение, в което видях тебе - любовта ти, всеотдайността ти към децата. И 
го запазих. И често си го препрочитах и имах чувството, че в момента ти се извинявам. И 
оставих да ти го прочета и да ти го дам накрая... Значи сега... Не, не, не ме прекъсвай! Това ще 
бъде моето извинение пред тебе... 

Как да му кажа, че той няма вина, че тогава е имал, но вече хиляди пъти я изкупи с онова, 
което даваше на децата ни през тези години... И той извади един лист и започна: 

 
Ще се раздавам докрай!  
Това, което имам,  
не мога да спестя.  
Да! Днешното е днес,  
а утрешното - утре!... 
 

Спестя ли днес за утре  
спестеното умира.  
Не дам ли утрешното  
и то ще се стопи  
като снежинка бяла  
попаднала на длан... 

 
Не бой се! Аз съм извор...  
Неглътнатата глътка  
потъва вдън земята,  
отдето е дошла... 

 
Не бой се! Аз съм извор,  
наситил много устни  
и пак останал чист.  
Защото всяка глътка  
бе нова и единствена... 



 
Ще се раздам до капка,  
а някога пресъхна ли  
оттук ще си отида  
спокоен като вечност... 

 
На бледото му лице устните се разтеглиха отново в усмивка... 
Не можех да мълча. Толкова впечатляващо бе всичко, но той пак не ми позволи да кажа 

онова, което исках. 
- Няма да те питам дали ми прощаваш. Знам, че още тогава ми беше простил, защото ти 

умееш да прощаваш. Но аз на себе си не бях простил. Затова сега вече съм спокоен... 
Започнах с опнат като струна на китара глас: 
- Това, което прочете, не се отнася за мене. Без вас аз какво съм? То се отнася до всички, 

които се отдаваха и отдават на децата. Които се отдават до самозабрава... И знаеш ли, тебе 
слагам на първо място... 

- Аз обичам децата... 
... След два месеца си отиде. Едва навършил петдесет. Слово на гроба му произнесох аз. И 

там прочетох точно това стихотворение, което бе харесал, без да съзнава, че го е харесал 
именно защото онова, което се говори в него, е негова същност... И завърших: 

- Да, приятелю, ти наистина беше един непрекъснат чист извор, наситил много устни и 
останал завинаги чист. Да, всяка глътка, която отпиваха от тебе, бе нова, бе единствена. Ти на-
истина се отдаде до капка и си отиде без да пресъхнеш, защото споменът за тебе и занапред ще 
ни възпитава - не само учениците, които са пили от твоето човеколюбие, но и ние, възрастните, 
за да сме винаги като тебе - чисти, непресъхващи извори. Ти си отиде от нас наистина спокоен, 
спокоен като вечност... 
 
 

ЗАКЪСНЯЛАТА МОЯ ИЗПОВЕД 
 
Винаги ме е галила ученическата признателност и благодарност и се разнежвам, когато на 

вратата ми се почука и видя мъж, в чиито очи познавам бивш свой възпитаник. И какво ли 
друго ни остава освен човешката признателност? 

Затова ми тежи и винаги ще ми тежи, че аз не бях достатъчно признателен и благодарен 
на оная своя учителка, на която дължа най-много. Не че не исках да бъда благодарен, а животът 
ме направи такъв. Опитах се някак си да се поправя, но чувството ми за виновност и досега не 
ме е напуснало. Ще ви разкажа всичко, та дано ми олекне. Дано грехът ми намалее, защото и 
народът е казал - признат грях не е грях... 

Учех в районния град. Бях добър ученик, но за сметка на математиката обикнах френския. 
И го обикнах заради преподавателката, защото в нея всичко беше ново и неповторимо и онова, 
което сега постоянно и последователно внедряваме като новости, тя още тогава, в бурните 
години преди и след Девети септември, го прилагаше в работата си с нас. Бе жена на рево-
люционер от ВМРО, загинал през време на бурните събития през двадесетте години. Нямаше 
деца и бе останала вярна на паметта на загиналия си съпруг - остана до края на дните си сама. 
Имаше бяла като сняг коса, изнежено бяло лице и спокоен, но властен тон. Завършила бе във 
Франция, имаше и истинско френско възпитание, което се стараеше и на нас, събраните оттук и 



оттам селяндурчета, да го предаде. Обичаше езика, който преподаваше, френския, обичаше и 
Франция, и не се стараеше да го крие... Сама издири възможности да организира и открие стол 
за бедните момчета и момичета, които тогава учехме в гимназията и за всичко това ние й бяхме 
много благодарни и се отнасяхме към нея с особена почит и уважение Заради нея обикнах 
френския език и той стана мой любим учебен предмет, а тя - любима учителка. И не го криех, 
дори се гордеех с това... Видяла колко бързо напредвам, тя полагаше допълнителни грижи за 
моята подготовка и започнах да напредвам много бързо. Дори дойде време, когато вече 
спокойно разговарях с нея на френски без запъване и без особени заобикалки за търсене на 
подходяща дума... 

Всички с особено уважение я наричахме Мадамата... 
През втората половина на предпоследния клас на гимназията баща ми заболя тежко и 

остана прикован на легло. Единият ми брат учеше в гимназията в Пазарджик, а третият, най-
малкият - в селското училище. Майка ми беше фабричен работник, работеше на две смени, за 
да ни издържа - три деца и болен съпруг. Всяка събота се връщах в село, вземах хляб и нещо 
друго и рано сутринта в понеделник пак поемах през планината към града. Но една събота мама 
ми каза: 

- Повече няма да ходиш на училище. Виждаш, изнемогваме... Батко ти не можем да спрем, 
последна година му е и ще иде войник. Може би тогава наново ще започнеш... 

Приех безропотно и не заплаках. Поисках разрешение само да отида до училището и да се 
простя с другарите, с учителите. Отидох. И най-напред се явих при любимата си учителка. 
Казах й чистосърдечно всичко и може би тогава се появиха издайнически нотки в гласа ми. Тя 
ме изслуша внимателно и изведнъж ми заяви нещо съвсем неочаквано за мене: 

- Не, няма да прекъсваш. Ще продължиш. За храната ти грижа ще имам аз... Не, няма аз да 
те издържам. И моите средства са оскъдни. Ставаш домакин на ученическия ни стол и ще се 
храниш без пари... 

И останах. И бях може би най-честният, най-съзнателният домакин на стол, който някога 
някъде е съществувал... Помня, веднъж ми се приядоха сини сушени сливи. Пред мене, на пода 
в склада, имаше цял чувал, но не смеех да посегна. Но веднъж се изкуших и взех точно десет 
сушени сливи. Тръгнах от гимназията към центъра и като ги ядях, се стараех да хвърлям 
костилките не на улицата, а в дворовете, защото ако са на улицата, по която минава Мадамата, 
тя може да съгледа някоя костилка и да си помисли, че това съм направил именно аз... Не 
можех дори да допусна мисълта как мога да се изправя пред нея и да давам отговор за 
допусната грешка... 

Така като домакин на ученическия стол, за което получавах безплатна храна, завърших 
гимназията. Малко преди това организираха екскурзия из страната. Никъде не бях ходил, но 
дори не посмях да помисля, че мога и аз да се запиша. И един ден пуснаха списък - всички 
записани да се явят на инструктаж преди заминаването. Там беше и моето име. Разбрах, че това 
е направено от нея. И веднага отидох и й казах, че не е трябвало да върши това, защото тя 
едвам свързва двата края с нищожната си заплата. Разбра, че може да не пожелая да се 
възползвам от това милосърдие, и веднага ми каза: 

- Остави да разгледаме тоя въпрос, след като завършиш. 
Веднага реших - след като завърша и взема първата заплата, ще се явя при нея и първо тоя 

свой дълг ще върна... И така направих, но когато се явих при нея, тя ми стисна ръката и ме 
разоръжи с думите: 

- Това беше моят подарък за любовта ти към френския език... 



За абитуриентския бал също нямах пари и не отидох. С още двама като мене гледахме 
през прозорците как се веселят нашите съученици. Между всички като пухкаво бяло облаче се 
носеше бялата коса на Мадамата. Още рано сутринта тя пристигна в квартирата ми. 

- Защо не беше на бала, момчето ми? 
Да й кажа ли? Знаех, че ще я заболи, задето не съм се обърнал към нея и затова не й казах 

истината, или казано по-честно - направо я излъгах. 
- Бях болен, мадам...  
- Аз пък помислих... 
Правилно сте помислили, мила моя учителко, но как да дойда и да кажа - дайте ми пари за 

бал!... 
Завърших, благодарих й и казах, че никога няма да забравя добрините й и заминах... Но 

като че ли забравих... 
Последва казарма, продължителна, каквато беше отбиването на редовната военна служба 

през ония години. След това следване, макар и задочно... През това време постоянно си по-
ставях задачата да я навестя, но сторих това само веднъж, още в началото, когато се опитах да 
върна парите за екскурзията и които тя не пожела да вземе... Когато се върнах от казармата, пак 
поех към дома й. Нямаше я. Било взето решение да бъде изселена от тоя град, защото... Срам ме 
е да го кажа... Защото преподавала буржоазен език, най-буржоазния от всички езици, защото 
имала френско възпитание, защото говорела добри неща за Франция... И я изселили. По-право, 
интернирали... Някъде в Северна България... Върнах се огорчен и подтиснат... 

И станах учител. След това директор в новото училище. И ме обхвана трудното 
ежедневие, и без да се усетя, забравих всичко, освен училището и момчетата в него, а в това 
число и любимата си учителка... 

И един ден се случи онова, което не трябваше никога да се случва... 
Тръгнах на обяд, след това реших да остана в къщи и да почина, защото предната нощ до 

малките часове обсъждахме неотложни въпроси. И без да се усетя, съм заспал и се събудих 
малко преди четири. Станах и веднага тръгнах за училището. И там ме посрещнаха с новината: 

- Веднага след като си заминахте, дойде една жена, бивша ваша учителка, с напълно бяла 
коса, и попита за вас. Казахме й, че сте на обяд и тя остана да ви чака. Но вие не се връщахте и 
я попитахме дали да изпратим да ви извикат. Но тя категорично забрани: „Аз не бързам, каза, 
ще го почакам. Нямам друга работа, пенсионерка съм..." И ние не посмяхме. И като не 
дойдохте, само преди десет минути си замина, каза, че друг път пак ще мине... 

Затичах се към автобусната спирка, но автобусът вече бе заминал... 
Така се разминах с нея. Обзе ме срам, но на сутринта заминах за града да я търся. И пак не 

я намерих - прекрасната й къща, в боровете между два квартала на града, бе конфискувана и 
превърната в почивна станция. Никой не знаеше къде мога да я намеря... И всеки ден срамът ми 
се усилваше. Тя, старата ми учителка, бе намерила време, и то в изгнание, да ме посети, да ми 
напомни за себе си, а аз се разминах с нея... 

И така минаха още няколко години... Знам, че ме съдите за това, но не мога да не го 
призная на фона на онова, което аз получавах от нея и на фона на признателността, която сега 
получавам от своите бивши възпитаници и с което се гордея... 

И още години се изнизаха. Животът даваше и вземаше своето и ни караше да помним 
едно и да забравяме друго... Един ден бях в командировка в районния град и на улицата видях, 
че насреща ми се задава именно тя, Мадамата. Не, не избягах, нямах сили да сторя това, не 
надви и срамът ми, а останах насред улицата да я изчакам. И ето я - идва срещу ми 



осемдесетгодишната старица, идва право срещу ми, като че ли знаеше, че именно нея чакам... 
Преди да ме отмине, казах: 

- Добър ден, мадам... 
Спря се. Отговори на поздрава ми и ме загледа с мътните си старчески очи, които гледаха, 

но почти не виждаха. 
- Извинете, бихте ли ми казали кой сте? 
- Познайте! - казах така, както ме изпитват моите ученици, когато ме посетят и ме 

подлагат на изпитание. 
Но аз имам все още поглед на сокол и свежа памет, а тя, без да признава това, вече бе 

загубила част и от зрението, и от паметта си. 
- Не мога да ви позная. Но сигурно сте мой ученик. 
- Точно така. Ваш ученик съм... 
- Ако ми кажете откъде сте, може би ще се досетя... Казах й името на селото ни. Не по-

малко от сто души от него бяха минали през нея... 
- Ами добре. Тогава аз ще казвам имената на момчетата, които познавам, а вие ще ме 

спрете, когато кажа вашето име. 
И първото име, което назова, беше моето. И й казах да спре. И стиснах с две ръце 

съсухрената й вече десница и я целунах... И тя ми каза, че отдавна ме търси, че много време ме 
е чакала и все не ме е дочаквала. И ме пощади, като не ме попита защо досега не съм я 
потърсил... 

И ето ме след два дни, с цветя и подарък, на път към единствената й стаичка, която й бяха 
дали като милостиня, за сметка на прекрасния й национализиран дом. Посрещна ме като роден 
син. И тогава, в часовете, които прекарах при нея, ми призна колко много ме е чакала, как е 
събирала всичко, което е прочела през тези години в пресата за мен или от мен и как се е 
гордяла пред приятелки, че съм неин ученик... А в момента аз мислено си добавях - ученик, 
който ме забрави... 

След това вече по-често ходех, но тревогите отново ме погълнаха и посещенията 
оредяха... 

Един ден приятели от районния град ми обадиха, че е починала. Нещо се обърна в мене, 
наново ме загложди съвестта, че не я посетих преди смъртта й. 

Погребахме я, както подобава. Тя си нямаше никого, но имаше нас, нейните ученици... А 
ние бяхме много, стотици, от цялата страна и повечето бяхме на погребението й. На мене 
поръчаха да произнеса слово. И говорих прочувствено, като човек, виновен пред някого, който 
търси прошка, без да обяви това на всеослушание. Казах и това, че честността, съхранила се у 
мене, е и нейно дело. Споменах и за ония десет сушени сливи, които взех от чувала в склада на 
стола... 

После всички си отидоха. Останаха само ония, които безмилостно трупаха върху нея 
буците пръст. И още трима – две жени и един мъж. Едната от жените бях виждал някога 
някъде, тя бе по-възрастната. Но младите - не. После се оказа, че това са нейни племенници - 
единствените й роднини на тоя свят. 

Жената, другата, ме загледа с проницателния си поглед и се приближи до мене. Попита ме 
как се казвам. Чу. И дръзко хвърли упрека в лицето ми: 

- Значи вие сте тоя, когото тя така искаше да види, преди да си отиде завинаги... 
Тогава разбрах, че тя е жената, която в последните месеци се е грижила за моята учителка, 

която е била до нея до последния й час, че и след това... 



- През последните седмици много питаше за вас. Казвах й: „Мадам, да му обадим, той ще 
дойде!" А тя отговаряше: „Не, той сам трябва да се сети и да дойде." „Но той не знае, че сте 
болна." „Но знае, че човек на моите години винаги стои на ръба на гроба си." Понякога, без да 
сме захващали разговор, произнасяше: „Ще дойде, ще видиш!" 

Не знаех за това и ако знаех, колкото и да бях зает, щях да дойда неведнъж... 
- А преди няколко дни й рекох: „Вземаме една таксиметрова кола и тръгваме, а?" Но тя 

почти извика: „Не, не! Така ще го обидим..." И си отиде... 
Добре, че нейните племенници и ония, които зариваха гроба, не слушаха онова, което ми 

говореше, с което справедливо ме упрекваше полупознатата ми жена... После разбрах откъде я 
познавам - бе сестра в районната болница на града... 

Само аз си знам как понесох тоя жесток упрек. След това имах много срещи със същата 
жена, много неща обсъждахме и добре, че тя ме пожали и повече нито веднъж не ме укори и не 
ми спомена нищо за онова, което само веднъж ми каза. И добре, че бе само веднъж... 

След време на гроба на нашата учителка издигнахме паметник. Пак бяхме стотици 
събралите се да го открием. Предварително ни предупредиха от градските власти озвучаване да 
няма и да мислим какво ще говорим там, защото иначе може и отговорност да носим... Но 
озвучаване имаше, никой не спести онова, което беше на сърцето му, и за крещящата неправда 
с нейното интерниране се каза и накрая мощен хор от стотиците гърла на нейните възпитаници 
изпя „Марсилезата”, на която тя ни бе научила... 

И сега, когато мога, почти на всеки 24 май ходя на гроба й, за да й кажа без глас: 
„Простете ми, Мадам! Бях лош към вас...” Дали ми е простила? Сигурно. Тя умееше да 
прощава... 
 
 

ИЗПОВЕДТА НА ЕДИН ГОРКИЕВЕЦ 
 
Семьон Афанасиевич Калабалин... 
Обикновено славянско, украинско име. То нищо не ни говори, нищо не ни обещава. Но 

вие знаете вече, че това е той, героят от „Педагогическа поема" - Семьон Карабанов. Помните 
го, нали? И момчетата ни го помнят, всичките. По дългите му писма, по съветите, които ни 
даваше... Всяко негово писмо бе и една изповед. Затова аз няма да ги преписвам, а ще ги 
преразкажа тия негови честни и чисти изповеди, които ни слисваха и ни даваха сили да 
продължаваме онова, което сме започнали - и учители, и ученици... 

И сега е пред очите ми при идването му в България - среден ръст, полупобеляла коса. 
Макар и да куцаше силно с единия си крак, не можеше да стои на едно място - постоянно се 
движеше, жестикулираше, говореше... Така беше и в Софийския университет, където се 
събраха на среща с него стотици студенти, учители, инспектори в ДПС, научни работници... И 
в писмата си до мене и до момчетата ни, писани през годините на задочното ни запознанство, 
беше такъв - бърз, задъхан дори, щеше му се в едно писмо всичко да изкаже, да разкаже за 
целия си богат нерадостен и радостен живот, пълен със страдание и щастие, с изкачвания и 
слизания - нагоре или към бездната, да разкаже за всички мъки и радости, целия си опит да ни 
предаде... 

Може би отникъде другаде не ще можете да научите за този удивителен живот, затова 
поемам риска да ви го разкажа... 



Попитах го в едно писмо, едно от първите ми писма до него: „Кой е най-тежкият миг в 
живота ти?", като знаех, че целият му живот е един дълъг низ от страдания... Отговори: „Много 
са тежките мигове. Сам знаеш колко трудно е да си ръководител на трудова колония, колко 
много са превратностите, които съдбата ни поднася. Точно когато си най-радостен, ще ти се 
случи може би най-лошото, най-страшното... И обратно... Но вероятно няма по-тежък миг от 
този - да видиш прерязаното гърло на детето си, на първородния си син, и то от човек, когото са 
ти поверили да възпитаваш..." 

Детето е на четири години, още не е навършило петата си годинка. Костик се казвало. 
Намират го заклано и хвърлено в къпинака. Помните ли какво писа за това Антон Семьонович в 
„Педагогическа поема"? 

„Семьон се бе оженил за Черниговката и им бе порасъл син - черноок като майка си, 
пламенен като баща си... И тоя син бе заклан посред бял ден от един от възпитаниците на 
Семьон, изпратен в неговия дом за трудновъзпитаеми деца, психопат, който вече бе извършил 
не едно подобно дело. Семьон и след това не трепна, не заряза нашия фронт, не скимтеше и не 
проклинаше никого, само ми написа късичко писъмце, в което имаше даже не толкова скръб, 
колкото учудване..." 

Не заряза нашия фронт!... Остана на него докрай. Цели 45 години като директор на дом за 
трудновъзпитаеми деца, като управител на трудова колония. И цели 40 години след този 
трагичен ден, когато всяка минута от часовете, дните и месеците раждат спомени, които по-
страшно болят с годините... 

Откъде е дошла тази голяма нравствена сила в този иначе дребничък човек? Може би я е 
всмукал с майчиното мляко там, в загубеното в безкрайната земя на Украйна малко селце 
Сторожево, мляко, което преди това е хранило и други 15 гърла? Или от характерите на 
двамата си най-големи братя Иван и Ефим - работници в захарния завод на Дурнов - помешчик 
в губернията?... Или всичко - и нравствената сила, и красотата в удивителния му живот, 
започват от страданието? А то, както при всички бедняци, е постоянен спътник в живота през 
ония трудни години на детството... 

Ето, че започнах неговата изповед... 
За него голямото страдание започва, когато е едва на 12 години... Малък е, но държелив, 

пъргав и жилав. Вече е пастир, че с опит и стаж, затова по цял ден гонел кравите на 
помещчицата Голтовянска и вечер, капнал до смърт от умора, бързал да се свие на кравай върху 
печката... От тези крави и от тази помешчица започнало страданието... 

Веднъж, обхванати от някакъв бяс, кравите пощръклели и хукнали към селото. 
Господарката варяла сладко на двора и разбеснелите се животни съборили и нея, и казана. И 
огромната лъжица, с която господарката бъркала сладкото, се стоварила върху главата на 
малкото пастирче, а ръцете започнали диво да скубят косите му. И чепатата пастирска тояга я 
отблъснала назад, тя паднала възнак, и то върху топлото сладко, и гласът й зацепил махалата. 
Уплашен, малкият Семьон побягнал, скрил се, и когато разбрал, че синовете на помешчицата го 
търсят, па и собственият му баща, и го чакат с приготвени криваци, поема по широката 
украинска земя. Поема към Полтава - единствения град, за който е слушал и в който само 
веднъж е бил, града, в който започва неговият живот на скитник, крадец, джебчия, катунар, 
водач на мним слепец, войник от Червената армия, атаман на банда и директор на дом за 
трудновъзпитаеми деца... 

В този град започва голямото страдание на малкия Семьон... 



Сам в чуждия град, непознат, отритнат от всички. Къде да отиде? Вратите, на които 
свенливо чука за подслон или къшейче хляб, се затръшват под носа му, преди още да е изрекъл 
молбата си... Остават гробищата... Там може да се преживее някак си. Всред мъртвите. Те поне 
никого не пъдят и пред никого врати не затварят... 

И започва просешкият живот на Семьон Калабалин... Чака помени. Тогава хората са най-
щедри... После проси по пътя за манастира край Полтава, където са се събрали просяците от 

целия този край. Куци, слепи, глухи... И всред тях дребничката фигура на Семьон, загубила се 
всред множеството, показваща своята детска  безпомощност,  разноцветни  дрехи   и  
мръсотия... Докато веднъж... 

Добре облечен млад мъж спира пред него и го гледа с властен, пронизващ и подчиняващ 
поглед. 

- Тръгвай с мене! 
Завежда го в каменна къща на Трета Кубищанска улица при други като него. Дават му 

още по-скъсани и по-мръсни дрехи, протрити обуща и в ушите му като с чукове се забиват 
думите, произнесени от същия мощен и властен глас: 

- Аз съм сляп. Разбираш ли, сляп! И ти ще ме водиш. Казвай ми дядо Онуфрий! И мълчи! 
Ще говориш, само когато те попитам... 

И младият напет господин от пътя за манастира се превръща в немощен старец, с дълга 
немита коса и брада, зареял невиждащ поглед в хоризонта пред себе си, окъсан, блед, едва 
тътрещ нозете си. А малкото момче става негов придружител и водач... 

И броди нещастната двойка по Украйна дни, седмици, месеци. Точат се дните бавно, като 
мършаво стадо на нехаен стопанин. Връщат се, оставят в каменния дом припечеленото и 
отново поемат... Кретат по измъчената Украйна, събира богатство Онуфрий, събира само 
трохички Семьон, търпи унижения ден след ден, но в дългите нощи съзрява и план за бягство. 
Колко много са били „слепите" мъже и жени в бандата на Онуфрий и колко много са били 
техните малки придружители Семьон дори не иска да си спомни. В едно от писмата си пише: 
„Много бяха... Мъжете ги водеха момчета, а жените - момичета... Дълго след бягството от 
бандата не можех да различа зрящия от слепия човек и слепия от зрящия... След всяко връщане 
у дома започваше пиршество, пиянство, разврат... По няколко дни. Щастие беше за мене, а и за 
другите като мене - момчета и момичета, че тогава още не разбирахме разврата, защото той 
беше страшно циничен и откровен... Разбрах го по-късно, когато вече не ми беше страшно..." 

След една оргия малкият Семьон побягва. Със себе си носи торбичка с пари, взета от 
мъртвопияния Онуфрий по време на гуляя... Не, не взета, открадната... Нуждата довежда до 
първата кражба... Терзае го нещо отвътре и още на следващия ден тича в църквата да измоли 
прошка за първото посягане към чуждото... Знаел ли е тогава, че то няма да бъде първото му 
посягане първата кражба?.. И там, в църквата, започва неговият мислен спор с Бога, който го 
гледа намръщен от иконата. Много години след това Семьон си спомня: „Исках, молех, търсех 
прошка и успокоение на душата си. Мислено обяснявах как ме биеше той, как жестоко ме 
щипеше... И Бог не възразяваше, в това той бе съгласен с мене. И все пак продължаваше, аз 
чувствах това, да ме гледа с укор. Очевидно не отричаше вината на Онуфрий, но все пак 
считаше, че и аз съм постъпил нечестно..." 

Все още се мята детската съвест между доброто и злото, все още се мъчи да запази в себе 
си оная честност, която са му дарили мужикът Афанасий, неговата жена и големите му братя 
Иван и Ефим... 

Годината е 1916-а. Свършиха ли страданията? Не, те едва сега започват... 



Животът продължава да се надсмива и да си играе със съдбата на нещастния малък човек 
и да поставя пред него все нови и нови изпитания... 

Бягството от Полтава го завежда при циганите. Той става член на един цигански табор. 
Всички го уважават, за него също винаги има парче хляб и подслон в някоя шатра. Дори един 
ден бездетни цигани го осиновяват... И тръгва той от място на място, от село на село, на воля 
танцува, води конете на водопой, а това му напомня безгрижните пастирски години в родното 
Сторожево... Само за една година става истински циганин. И по-късно го написа: „Аз по 
външност приличам на циганин. Може би някога, в миналите поколения, в мене е била вложена 
капчица източна, може би турска, кръв... Имало е и на Украйна, и на Дон пленени туркини..." 
Повтори го и на срещата ни по-късно в София и аз го разглеждах полуприкрито - леко 
накъдрената коса, тъмните, монголски тип очи и игривите дяволити пламъчета в тях... И 
блясъкът в тези очи, останал може би от ония поколения... 

В табора той получава и първия си урок по честност. Открадват с другите циганчета табун 
коне, докарват ги в табора, „старейшината тутакси нарежда - през нощта конете да се откарат 
там, където са били... 

Скоро след това се разделя и с табора, и с осиновителите си... Нямал си той, осиновителят, 
куче, а съседът имал четири. Зли.. А обичаят бил такъв - куче не може да се купи, то трябва или 
да се открадне, или да се спечели на облог... Съседът с кучетата бил отличен цигулар, а Семьон 
- отличен танцьор... И бащата осиновител сключил облог - съседът ще свири, момчето ще 
играе. Единият залага едно от кучетата си, другият - един от конете си. Губи този, който пръв 
се умори и спре... И пръв се предава съседът. Тогава на земята рухва и Семьон. И върху него 
започват да се сипят удари, жестоки удари с камшик, шибани от осиновителя му. Обичaй - 
колкото повече се бие онзи, който е откраднал или е помогнал да се спечели кучето, толкова 
по-зло ще бъде то... Ударите се сипят, момчето гледа недоумяващо, изпада в безсъзнание, за да 
поеме, след като се свести, отново по пътя на неизвестното, което го очаква... 

А в Русия вече бушува пожарът на революцията. До ушите на Семьон достигат само 
смътни слухове за онова, което става... Революцията шества по широката земя, а той по къщите 
на богатите... Става крадец грабител. И тук търси оправдание - богатите могат да се крадат, 
това, което те имат, са го взели от бедните, окрали са го... Годината вече е 1918. Слуховете 
стават реалност. Можеш вече с очи всичко да видиш... Ето, днес виждаш белите, утре на 
същото място - червените... И заедно с Кирюша Мица - джебчия, отиват да търсят. Срещат 
белите, значи отсреща са червените. Отиват отсреща. Представят се на командира на отряда. 
„Ще ни приемат ли, няма ли да разберат, че сме още деца? Ами ако ни сметнат за шпиони, 
изпратени от белите, няма ли да ни разстрелят?"... 

И чуват гласа на командира на отряда: 
- Сенка, намери се, дяволе... 
Това е той - по-големият му брат Иван... 
Колко много са тия моменти в живота на човека - чакаш, най-лошото, а се случва нещо 

толкова хубаво, че те е страх дори да го повярваш... А в живота на Семьон ще има още много 
такива моменти... И обратни... 

Целуват се двамата братя - командирът от Червената армия и опитният вече крадец 
грабител... 

И едва навършил 15 години, той е вече червеноармеец. 



Ще се завърти ли в друга, правилна посока, съдбата му? Не, още много превратности го 
чакат, пред него са, и той трябва да се срещне с тях, да ги изстрада, да изпие докрай горчивата 
чаша, която животът с такава щедрост е приготвил за него!... 

Не се ли умори? 
Тогава навсякъде е било фронт. Бели, анархисти, червени... И при всяка среща - боеве... В 

тях участва и Семьон. После му възлагат специална задача - става разузнавач в тила на белите, 
предава сведения и набавя оръжие. Помага му и дългият стаж на джебчия... Идва и боят за 
Полтава, пада Херсон, наближават Одеса, но още са в Тираспол... И тук, при Тираспол, се вдига 
една ръка, която отсича: „Стоп!" и животът му наново променя посоката си... Раняват го, не го 
отминава и тифът и за малко не скъсал той тънката нишка на краткия му живот... Но устоява... 
Оздравява... Изписват го и блед като смъртник повлича немощните си нозе към батальона на 
брат си... Седмица го търси, за да научи накрая, че той е убит... Плаче Семьон и люто се 
заканва. Годините му са вече 16. И пред гроба на брат си се заклева да отмъсти за неговата 
смърт. Полкът заминава, а той остава тук, за да изпълни клетвата си. Но на кого ще мъсти, кои 
точно са убийците на брат му? Тогава ще мъсти на всички, по ред. От село на село. По цяла 
Украйна. Белким паднат някъде и убийците на Иван!... 

И Семьон решава - ще събере отряд от отмъстители, такива като него, и ще започнат... 
Отначало са петима, после петдесет, за да станат накрая 140. Сам Семьон се удивлява как бързо 
расте отрядът му. Има ги разни - на неговите години, по-големи, а и по-малки, изоставени от 
живота, пометени от стихията малки същества, които търсят стряха, топлинка и храна, търсят 
другарско рамо... Украинци, руси, цигани... Оръжие лесно намират - при всяко нападение над 
казашки хутор броят на наганите, пушките и картечниците дори се увеличава... Намират и коне. 
Сдобиват се и с тачанка... И атаман - без избор, без гласуване, става Семьон. Атаман на 16 
години. И започват... Да мъстят ли? Не, да грабят... Сам Семьон признава това: „Мисля, че 
отначало ни обединяваше някаква идея. Но едва ли това беше идеята да мъстим за смъртта на 
брат ми. Мнозинството от отряда не го познаваха, не бяха дори слушали за него. Не познаваха 
и мене... Може би в първите нападения ни ръководеше идеята за отмъщение... Нападахме 
богати домове на помешчици и кулаци в различни хутори... Всички в отряда бяха народ боеви... 
И болшинството от тях се ръководеха само от една идея - да грабят... И ние грабехме и почти не 
срещахме съпротива. Слуховете за нас летяха далеч пред отряда и всички вече ни знаеха и се 
бояха от нас. И безпрекословно ни отваряха вратите... През нощта заставяхме стопаните да ни 
гощават и пирувахме до късно... Мислех ли аз по онова време как се получи така, че вместо да 
отмъщавам, се занимавах с най-обикновен грабеж? Не помня... Помня само, че в дълбочината 
на душата си чувствах - всичко става не така, както трябва... И постепенно нас, и мене в това 
число, започна да ни интересува само едно - да грабим, за да има с какво да преживеем до 
утре... Формално командир бях аз, но всъщност не аз командвах отряда, а отрядът командваше 
мене. И свикнах... Яздех пред отряда - голобрад хлапак в кожена куртка, и знаех, че и утре ще е 
същото, както и днес... И не се виждаше краят..." 

Може ли той сам да постави края - да застане пред всички и да каже: „Стига! Дотук!"... 
Когато един 16-годишен човек върши неща и носи върху плещите си отговорност, които са по 
силите само на зрял човек, няма сили да каже: „Стига! Край!” 

Краят го слагат други, слага го конният резерв на полтавската милиция, който тръгва по 
следите на бандата, от която трепери целият район... 

Гонят се по измъчената равнина двата отряда. Единият лавира, бяга, крие се, другият го 
гони... Най-после обръчът е сключен. Стяга се. Виждат се вече едни други - бандити и 



милиционери с насочени едни срещу други дула... Съпротивата е безсмислена. Следва клетва 
да не се издава името на командира, защото него непременно ще го разстрелят. „Всички бяхме 
командири..." - ще казват. Няма да разстрелят целия отряд я! И се предават... В плен... Започва 
разпитът. Минава първият маловръстен бандит, вторият, третият... и вече се знае името на 
командира, на атамана... И ето го и него на разпит пред самия началник на конния отряд. Стои с 
наведена глава и вързани ръце, гледа в пода и мълчи. Да отрича ли? Не е нужно... Да признае? 
Та те всичко и без него го знаят... И се оставя на съдбата... 

А един глас - познат, близък, гласът на началника на отряда, го стряска: 
- Сенечка, вдигни главата си, братче мило! 
Това е Ефим. Вторият брат. Лоша усмивка се таи на лицето му... 
- Е, какво, да се целунем, а? - пита и с все сила го удря с бича... 
„Бях с кожена куртка и болка не почувствах, но все пак трепнах. Не от болка, а от това, че 

ми беше страшно и непоносимо, задето получих този оскърбителен удар от собствения си 
брат... Той не ми зададе нито един въпрос, навярно считаше това за излишно. А и аз нямах сили 
да му разказвам за вината и престъпленията си. Можех наистина да му разкажа за намеренията 
си да отмъщавам за смъртта на брат си Иван. Но какво щяха да значат моите думи в сравнение 
с показанията на стотиците ограбени?..- Без да каже нито дума повече, той се разпореди да ме 
отведат. Под конвой ме изпратиха в Полтава, в ЧК. Всичко, което предстоеше, го бях 
заслужил... Това беше краят..." 

Краят? Още един край... Не... Това беше началото на новия живот на Семьон Калабалин... 
Второто начало... Ще има ли и трето? 

Разпит...Съд... Присъда - разстрел! 
... Тежко е да бъдеш в килията на смъртниците всред стотина други и ти да си най-

малкият всред тях. И да очакваш всеки момент да се отвори вратата и да произнесат името ти. 
За последен път... Всеки стои, мълчи, гледа тъпо и разговаря със себе си, мисли за смъртта, 
която наближава, която ще влезе с поредното отваряне на вратата... Извеждат ги по шестима. И 
повече не се връщат. А името на Семьон все още не споменават... Остава последната шесторка. 
И той в нея... Вратата се отваря. Четат само пет имена... Излизат, за да не се върнат повече... 
Остава сам, като звяр в клетка... Чака... Сега влязат ли, само неговото име ще произнесат. 
Влизат. 

- Семьон Афанасиевич Калабалин! 
- Аз! 
- Тръгвай! 
Тръгва. До вратата чакат още двама. Повеждат го по дългия коридор. И го отвеждат в 

една стая. 
- Решението на ЧК е преразгледано и вие сте помилван. Като непълнолетен... Отведете го! 
И се занизват дните мълчаливо, сиво, мързеливо и еднообразно... И през решетките се 

вижда само студеното зимно полтавско небе... 
На 20 декември 1920 година - този ден той никога няма да забрави - го извеждат от 

килията. Пак ли на разпит? Дали не са събрали нови улики, които преди не са знаели и сега са 
решили да поправят грешката си? Нима все пак разстрел? 

По-нататък нека сам той ви разкаже всичко: 
„Заведоха ме в кабинета на началника на затвора. Той си седеше зад бюрото и не ми 

обърна никакво внимание. В едно кресло седеше непознат човек. Беше облечен в поизносен 
шинел и с очила. Той, непознатият, стана и ми каза: 



- Извинявай, заради мене те безпокоят и те поканиха тук. Струва ми се, че те викат 
Семьон? Това е добре. Ние с тебе се почти адаши... Казвам се Антон Семьонович... 

После той ми заговори за това, че недалече от Полтава се създава трудова колония и ми 
предложи да отида в нея. Не помня с какви думи тогава той ми описа тая колония, но разказът 
му в никакъв случай не ме порази, никакво радостно възбуждение, никакво предчувствие за 
нов, радостен живот не изпитах. Най-много ме порази това, че той се извини, но това ми се 
стори просто чудачество и не го признах за ново отношение към мене... За плановете си той ми 
говори не много уверено и като че ли се стараеше да ми внуши - това е все още само опит и 
какво ще излезе от него, е трудно да се предскаже... Завърши с една фраза, необикновена при 
затворнически условия, но я каза така простичко, че цялата й необичайност ми стана ясна 
много по-късно. Смисълът на тази фраза се заключаваше приблизително в това, че ако ти, 
Семьон Калабалин, споделяш моето мнение и също мислиш, че от колонията може да има 
полза, хайде да опитаме. Чакам твоето решение!..." 

И двамата тръгват. Пред очите на Семьон се извършват чудеса - отварят се катинари, 
разтварят се врати, часовите извръщат очи и нищо не питат, дори и документи не искат... И 
когато са вече на оживената полтавска улица, Макаренко изведнъж го оставя, моли го да почака 
малко и се връща в затвора, където, според неговите думи, е забравил шала си... Същият шал, 
който в момента висял на врата му... 

Цели 15 години по-късно Семьон ще се реши да попита учителя си в една хотелска стая в 
Москва за това чудачество... 

- Да, лошо се получи - отговаря му смутен Макаренко. - Така се бях объркал, че забравих, 
че шалът е у мене. Усетих се, но беше вече късно... Виждаш ли, аз бях решил така: ще се 
запозная с тебе, после ще те изпратя в килията да си вземеш вещите, а аз през това време ще 
напиша разписка на началника с поръчителство за тебе. А ти изведнъж заяви, че нямаш 
никакви вещи и няма защо да се връщаш в килията. Пък и не исках пред тебе да се върши тази 
унизителна процедура... Побоях се, че без разписка началникът няма да те пусне, но той излезе 
юнак, замълча... Даже по нас беше обадил по телефона никой да не ни спира и да не ни 
проверява... И там, вече на улицата, реших, че документите все пак трябва да се оформят... И... 
и тогава в главата ми се роди глупашката идея с шала...” 

За първата си среща с Антон Семьонович Калабалин писа: „Първото чувство, извикано от 
него, беше удивлението. Аз никога не бих се удивил, ако по мене бяха викали, псували, 
заплашвали с разстрел... Не бих се удивил, дори ако започнеха жестоко да ме бият... Всичко 
това в моя живот беше толкова много, че би ми стигнало за цял век, до дълбока старост. Може 
би той вече знаеше биографията ми и беше убеден, че мене може да ме покори само топлото 
отношение, спокойната дружелюбност, доверието, тоест онова, към което аз никак не съм 
привикнал... Колкото и да е странно, през тези първи няколко часа, прекарани с него, аз се 
влюбих в този човек с цялата предана мъжка любов на по-младия към по-стария и по-
опитния..." 

И тръгва ленивият Малиш към колонията, към новия живот, с бавни, лениви, но сигурни 
крачки, за да стигне там по тъмно и най-напред да ги посрещне милият Калина Иванович, 
който ще каже: 

- Какъв е тоя млад човек? Аха, нов паразит сте докарали... Ясно! Извинявай, млади 
човече, вие навярно сте премръзнали? Идете, моля, в спалнята. Там има вече пет такива 
паразити!... 



Дотук е страданието. После започва оня динамичен живот, който вие отдавна знаете, вече 
знаеха и нашите възпитаници, защото вече бяхме прочели „Педагогическа поема" и знаехме 
всичко, което е ставало с героя на книгата Семьон Карабанов... И след това започва и 
педагогическият подвиг на Семьон. Прекъсва го войната. Изпращат го като разузнавач по 
същите места, където прекара най-трудните години от живота си. Познава местата. Има нужния 
опит... И започват нови страдания вече не детски, а мъжки, наложителни. При една престрелка 
го раняват в крака, но успява да се измъкне... Не! Не от това куцаше той... След редица 
премеждия той попада в Гестапо. И го изпращат на разстрел с група заложници. Извеждат ги. 
Стрелят. Хвърлят труповете в една яма, върху им малко пръст и заминават. След десет минути 
тук пристига партизански отряд. Намират го в безсъзнание между труповете, тежко ранен в гър-
дите и в крака, с раздробена бедрена кост. Лекуват го в партизанска болница и остава жив. 
Оттогава куца той... 

А безсънните нощи като директор на трудова колония, на училище за трудни деца, към 
страданието ли да причислим? Не, те са били нощи на размисъл, на творчество, родени от 
страданието. За да вдъхне кураж на хиляди като него, да им върне вярата, както на него я 
върнаха, та да станат полезни на страната си хора - работници, лекари, инженери, учени, 
генерали... Всеки ден, всеки месец, всяка година някогашното страдание сега раждаше 
красота... 

Тази изповед е синтез от онова, което той ни написа, и от онова, което написа в 
единствената си малка книжка, наречена „Скитническо детство". Оставям вие сами да си 
представите лицата на нашите момчета, когато слушаха тези удивителни истории, много по-
дълги от тия, които на вас разказах, стремежът на всеки да се докосне до писмата, да го 
погледне на снимките, които ни изпрати. Той влезе завинаги в живота на момчетата ни през 
първите години и единственото, за което съжалявам, е, че когато той пристигна в България, те 
се бяха пръснали по страната и не можаха да се срещнат с него. Но след това, при всяка наша 
по-сетнешна среща, аз им разказвах още и още за този удивителен човек и те ме слушаха с 
огромен интерес... 

Ще ви изненадам ли, ако кажа, че в работата ни през първата година, пък и няколко 
години след това, всред нас имаше и един невидим и незаменим възпитател, помощник и 
сътрудник, който се казваше Семьон Калабалин и който винаги беше всред нас и възпитаваше с 
писмата си, със съветите си, с удивителния си живот? 

И затова и ние, и те винаги сме му били благодарни. 
 
 

СРЕЩИ С ЧЕРНИГОВКАТА 
 
За мене те винаги са били неделими. Дори и след като него вече го няма. Говориш ли за 

единия, другият неизменно стои до него. Но когато говориш за него, тя стои настрани и може 
въобще да не се обади, въобще да не я споменеш. Така беше и на срещата в Софийския 
университет... С всяка своя постъпка, с всеки свой жест, с всяка дума, ако можеше, ако имаше 
възможност да я произнесе, тя се стараеше да подсили неговото обаяние, да бъде изцяло в 
негова услуга, да отклони вниманието от себе си и да го насочи към него... Той говореше, а тя 
кимаше с глава в знак на съгласие и го гледаше с все още блестящите си черни очи... И в хотела 
след това той говореше и се движеше по стаята или подскачаше от леглото, а тя го следеше с 
поглед и му се възхищаваше... И следващата среща, вече на съветска земя. На гробището в 



Егоревск, където той само месеци преди това бе погребан. Нямаше я и нея, защото никому, и на 
нея дори, не бях казал, че ще отида там, защото за пътуване извън Москва и особено до 
Егоревск, се изискваше разрешение, а аз го нямах. Преди това ме арестуваха на автогарата в 
града, когато гледах разписанието за Клемьоново, но втория път вече никъде не спрях, никъде 
не се зачетох, с никого не разговарях, макар и да знаех добре руския език. Попитах само едно 
дете как да стигна до гробището... И застанал пред прясната още могила, ги виждах в 
съзнанието си и двамата - той весел, жизнен, постоянно забързан, с отривисти движения и 
бликащ като пролетен извор смях. А тя - скръстила ръце пред скута си, гледа с угаснал поглед... 
Не, сбърках, не беше угаснал погледът й, когато идваше при мене в университета или в 
общежитието. Учуди ме пак с жизнеността си, с подвижността и енергията си и въпреки 
възрастта си, като че ли бe приела и неговата жизненост - правеше чай, подреждаше масата, не 
ми даваше дори да подстана - на мене и на останалите ни гости... И говореше, говореше - за 
него, за своя учител, за децата, разказваше ни случаи от колонията и от комуната, от 
дългогодишната си практика като учител, възпитател, като директор в дома за 
трудновъзпитаеми деца. Попитах за последния му ден, за причината за смъртта му. И тя разказа 
- тежка операция от апандисит. В деня, когато е трябвало да бъде изписан, тя, синът Антон и 
двете дъщери пристигнали да го вземат. А малко преди това той получил инсулт и след два 
часа починал в московската правителствена болница... 

На погребението се събрали хиляди хора. Защото той на всички беше приятел - на децата, 
които възпита, на студентите и учителите, на чиито покани за срещи нито веднъж не отказа, на 
учени и общественици, на обикновени граждани... 

Дълго време и двамата ми пишеха писма - той дълги, емоционални, тя къси, делови, 
изписани с малко неразбираем и забързан почерк. Цяла книга с педагогически истини би изляз-
ла, ако се отпечатат. А при хилядите кореспонденти като мене, на които той винаги 
отговаряше, и то също с дълги и емоционални писма, вероятно книгите щяха да бъдат стотици. 
Може би затова бе му стигнало време да напише само малката книжчица със заглавие 
„Скитническо детство", но във всеки от хората, с които си пишеше, остави като наследство по 
една ненаписана книга... 

В едно от писмата си ми описа и нейния живот и във всяка дума имаше искрено уважение 
и благодарност към жената, която цял живот е била до него, била е негова сянка, за да може той 
да блести с цялото си лъчение на обаятелна личност... „Ако не беше тя в живота ми, - писа той 
в това си писмо – може би и мене нямаше да ме има, поне такъв, какъвто съм..." Когато след 
години и него вече го нямаше, в стаята на общежитието в Москва й казах това и й показах 
писмото с неговото откровение, което той пред нея може би никога не е изповядал, тя заплака, 
но без сълзи, защото те отдавна вече бяха пресъхнали. И ме помоли да й дам да препише това 
писмо. Подарих й го, а аз го преписах за себе си, а след това тя дълго го притиска до сърцето 
си, сякаш притискаше него... 

След това ми изпрати голяма магнетофонна лента, пълна със записи на свои спомени и 
още ми е чудно как е стояла часове пред микрофона, за да изпълни едно мое случайно 
изпуснато искане... И в писмото, което придружаваше този запис, пишеше: „Иде време и аз да 
си отида при него, но лентата ще остане. Тя ще ти напомня за него и за мене, а чрез нас и за 
нашия учител и духовен баща Антон Семьонович..." 

Не, няма да ви предавам дословно разказа й от магнетофонната лента. Ще се опитам да ви 
го преразкажа... 



Сирашко детство - рано починал баща, болна майка, гладни деца, които искат... Тя и 
сестра й са най-големите и трябвало да се грижат за тях, да помагат на майката... Тя не искаше 
да разказва как са осигурявали по коричка повече хляб за изгладнелите гърла... Ще започнем 
със срещата им със Семьон... Защото за нея това е повратният миг в живота й... 

Когато се срещат, той вече е в рабфака. Подготвял се за агроном. Веднъж й казал: 
- Ще дойдеш ли у дома на гости? 
Съгласила се. И не я завел в къща, а в колонията. Защото там бил неговият дом. 

Посрещнал ги Антон Семьонович. Зарадвал се. Казал: 
- Водиш ми нова колонистка? Добре, добре! Как се казваш? Галина? Прекрасно... Добре 

дошла при нас. Домът на Семьон е и твой дом... 
Така станала колонистка. Малко след това завела там и сестра си. 
Веднъж, вече в рабфака, Семьон й рекъл: 
- Какво ще кажеш, ако се откажа от агрономството?  
Изненадала се. Той й казал доводите си: агрономи все ще се намерят, но учители и 

възпитатели сега са най-необходими. И след това отишъл при Антон Семьонович. Казал му: 
- Не ме корете, но ще зарежа агрономството. Да опустее макар... Ще стана учител... Като 

вас... Толкова много нещастни деца се скитат сега по тая многострадална наша земя. Не се 
страхувам... Щом като вие можахте, значи и аз ще мога. Нали вие сте мой учител? 

И той се прехвърлил в педагогическия рабфак и станал учител... Тя също... 
Първият им педагогически стаж фактически бил в комуната „Дзержински"... Били вече 

семейни, но все още се чувствали възпитаници пред своя учител, работели вече като 
възпитатели, но не искали заплати. Имали храна и покрив над главите си получавали по нещо 
като всички комунари - комуната им имала вече немалко свои доходи... Там живеел и Антон 
Семьонович. И двамата се удивлявали от издръжливостта, от всеотдайността, от 
изключителността на този удивителен човек. Кабинетът му бил до тяхната стая. И тя си спомня, 
че вечер стояли до късно, после, когато вече заспивали, чували как той продължавал да чука на 
машината. Пишел своята знаменита „Педагогическа поема"... Заспивали, събуждали се след 
часове, а машината в съседната стая продължавала да трака. Дали през това време са му се 
събирали по три-четири часа сън на денонощие те не знаят, но той никога не се оплакал от 
умора, никога не я и показал. Винаги бодър, избръснат, безукорно облечен и готов за работа. 
Почивните дни отсъствали от неговото ежедневие. Неделите и празниците му били най-
натоварени. Струвало им се, че ако те са на неговото място, никога не биха могли да издържат. 
Но по-късно, когато вече имат със Семьон свое училище, разбрали, че и те могат... И за тях 
нямало недели и празници и, може би, защото пред себе си вече са имали примера на учителя 
си. И по-късно, вече в свое училище, когато са уморени до смърт, когато нещо им се опъва, не 
върви така, както трябва, Семьон все казвал: „Щом Антон можеше и ние можем. Длъжни сме 
да можем..." 

Дали им дом за трудновъзпитаеми деца далече от Харков, в покрайнините на Ленинград. 
Само едно ги тревожело – че техният учител ще бъде далеч от тях и не ще могат да се съветват 
с него. А той им казвал: „Така е и по-добре! Търсете свой път във възпитанието... Както всеки 
човек като индивидуалност е неповторим, така и педагогическите методи винаги са 
неповторими, защото и условията, при които се прилагат, винаги са различни..."                                            

... Тичат дните в лудешка надпревара, а те не ги забелязват от непрекъснатата заетост - 
стараят се да бъдат всичко за децата, защото повечето от тях са сираци и в тях двамата виждали 
свои родители. И те винаги били всред децата, и в училището спели. Тя била и медицинският 



работник на дома, често и готвачка, когато готвачката отсъствала, и отдушник на детските 
мъки и тревоги... Но преди всичко била възпитателка и първа помощничка на директора - своя 
съпруг... Самата тя вече имала деца, но се стараела и собствените, и чуждите еднакво да 
обича... Иначе чувствителните сърчица на сиротните деца щели да видят притворността в нея, 
възпитателката, майката... Две били нейните, когато се случило онова, най-страшното - 
убийството на Костик... И тук искам тя самата да ви го разкаже... 

„Тежко ми е наново да преживявам онова, което стана, защото непременно пак ще го 
преживея, макар и това да е ставало вече хиляди пъти, но ще ти го разкажа... Имахме другарски 
взаимоотношения с едно училище от Ленинградския район. И решихме да направим съвместен 
военизиран поход. Групите трябваше да тръгнат едновременно и да се срещнат на определено 
място. Преди да тръгнат, рано сутринта, Семьон целуна двете спящи деца и пое. В дома 
останахме аз, двете деца и трима възпитаници - единият болен, вторият куцаше, а третият бе 
пристигнал предния ден и не бе редно веднага да се включи в това мероприятие... Станаха 
децата, закусиха, новият дойде и поиска разрешение да си поиграе с Костик. Пуснах го... 
Тръгнаха двамата, а новият се върна сам. Питах го къде е Костик, а той ме гледаше тъпо и 
мълчеше. Гузно мълчете...Т ръгнахме да го търсим... Обиколихме целия район на Брезова 
поляна, но от Костик нито следа. Беше ми страшно. Очаквах какво ли не... Но никога и това, 
което дойде... Болният, без да обръща внимание на болестта си, тръгна да настигне групата. 
Там казал на Семьон какво се е случило... Семьон се върна...Т ръгнахме отново да търсим и 
обърнахме цялата околност... Костик го нямаше... Прибрах се и неутешимо заплаках. Семьон 
продължи да търси, връщал се, разпитвал новия, но оня и него гледал тъпо и все едно, че не го 
виждал... И пак тръгвал да търси... После разбрах какво последвало... Едно момиче от близко 
село беряло цветя по нашата Брезова поляна. Радвало се на младостта си, на хубавия ден, 
тичало и си пеело... И изведнъж песента секнала... Обърнал се Семьон и видял как момичето 
гледало в един къпинак като втрещено... Затичал се Семьон и всред къпинака видял мъртвото 
тяло на момчето ни. До него захвърлен нож. Гърлото прерязано... Взел той мъртвото момче и 
тръгнал към мене. Аз съм изпаднала в безсъзнание. Три дни и три нощи съм била между 
живота и смъртта. Само за часове тогава Семьон побеля... А бе все още само на 27 години... 
Погребали момчето в района на дома ни. Без мене, защото чакали след него и мене да 
погребват... Когато се свестих и още веднъж осъзнах жестоката истина, съжалявах, че съм се 
свестила, а не отидох и аз с моя, с нашия Костик... Отидох на гробчето му, плаках часове 
безутешно и когато се връщахме към квартирата ни, хванах Семьон за ръката и тихичко му ка-
зах: 

- Не мога повече да остана тук, Семьон... Страшно ми е. Да вървим някъде другаде, далеч 
оттука. Може би там ще забравим този ужас... Или поне ще ни бъде по-леко... Моля те, направи 
нещо... 

Той писа късичко писъмце на Антон Семьонович, обясни му всичко и отправи молба за 
преместване... Един ден след получаването на писмото Антон пристигна... Двамата дълго го-
вориха насаме. Разбрах - той не го е успокоявал, защото и Семьон не е хленчил пред него. 
Казах ви вече, че за часове побеля, но нито една сълза не пророни... И скоро след това 
оставихме свои заместници в дома, взехме няколко от момчетата и поехме за новото място - 
Черешенки, по-далече от Ленинград и по-близо до Киев, където беше Антон... 

И на новото място дните се затичаха стремглаво, но винаги с мисълта за Костик, и на 
моята глава се настаниха първите бели косми... Антон замина за Москва и остана там на работа,  
а ние не можехме да отскачаме до него така често, както когато беше в Киев... На мястото на 



завършващите пристигаха нови момчета и момичета, за да отстъпят и те място на други, когато 
също си тръгнат от нас... Имахме вече пет деца, а и бяхме осиновили други шест нещастни 
момчета... 

И един ден, най-черния в живота ми, пристигна телеграма: „Антон умря..." Не 
повярвахме. Не искахме да повярваме... Щеше ни се да бъде неистина, да бъде само лош сън... 
Но не... Истина беше... Нямаше го вече Антон... 

Семьон ме гледаше като втрещен. 
- Трябва да вървиш! - казах му. 
Аз не можех да замина, трябваше някой да остане в дома при децата, някой да замести 

Семьон... 
И той тръгна веднага... 
После ми разказа... Събрали се в Москва много от бившите колонисти и комунари, 

писатели и дейци на образованието. На гърдите на мъртвия Антон бил прикрепен орден 
„Червено знаме на труда", с който той бе награден само два месеца преди това... От името на 
колонистите и комунарите говорил Бурун. Истинското му име е Супрун. Той казал: 

- Аз съм един от най-първите възпитаници на Антон Семьонович, които сега сме се 
събрали тук... И на мене съветът на командирите ми поръча да кажа от тяхно име това, което 
всички искат, искат да кажат в тая минута... Ние сега загубихме баща си... Моят роден баща 
изгони майка ни, когато бях на четири години. Аз не го помня, но се научих да го ненавиждам. 
Моят истински баща беше Антон Семьонович. Аз никога не съм чул от него думи на похвала. 
Често, много често той ме ругаеше, но ето затова сега мога да кажа, че станах човек... Той 
умееше да изисква от нас, но и умееше да ни се доверява. Широтата, безпределността на 
неговото доверие, потресе всеки от нас и пораждаше у нас живот, даже и в най-извратените, 
най трудните... 

Ковчегът откарали на гробището. И там нечий глас изкомандвал: 
- Мирно! Под знамето на комуната и в памет на баща ни... 
Никакво знаме на комуната нямало, нямаше я вече от няколко години и същата тази 

комуна. Хората, които бе отгледал и възпитал, се бяха пръснали по пътищата на живота, 
тръгнали по различни друмища и пътечки... Но сега всички застанали мирно, както някога. 
Семьон свалил от гимнастьорката ордена и го предал на Всеволод Вишневски - тогава 
председател на Съюза на писателите. 

Отиде си Антон, останахме ние, неговите възпитаници. И всички сме дали клетва - 
никога, с нищо да не хвърлим петно върху неговата памет..." 

При следващите ни срещи в Москва с нея и с нейните близки научих още много неща за 
уважението, на което се радва тя и семейството й не само от съграждани, но и от официалната 
власт. След смъртта на Семьон тя била назначена за директор на дома. И го напуска, когато е 
вече над 75 години, навършила 55 години педагогически стаж с трудните деца... Ако това, че 
продължила да работи като директор още цели десет години го научех, без да я познавам, не 
бих никога повярвал, но аз добре знаех и знам нейната жизненост, енергията й, бистрия й ум, 
учудващата работоспособност, виждах всичко това със собствените си очи и никак не се 
съмнявам, че е била полезна на своето, на тяхното - нейното и на Семьон училище... След 
напускането й училището бе закрито и сега в Клемьоново няма училище за трудновъзпитаеми 
деца. Но Галина продължава да живее именно в училището, макар че близките й хора са 
пръснати в Московска област и в Москва... Защото тук останаха и завинаги ще останат 



спомените от младостта й, от съвместно преживените дни със Семьон и с хилядите деца, които 
са били и пак са нейни деца, макар и да не са вече при нея... 

Да, пред мене те винаги са били едно цяло, но за него може да се говори, без да се 
спомене нейното име, а за нея не може да се говори, без да присъства и той. Защото тя се 
стараеше да бъде негова сянка, той да блести... 

Всичко това научих значително по-късно от онова, което рече знаех за него и за нея и не 
можех да го разкажа, да го прочета, да го преразкажа на първите си възпитаници. Но за сметка 
на това пък го научиха добре ония, които дойдоха след тях... 
 
 

РАЗМИШЛЕНИЯ СЛЕД ДВЕ ИЗПОВЕДИ 
 
Изповедите са две, но аз ще говоря повече за тоя, който не е направил своята изповед. 

Защото го няма вече повече от половин век. Което имаше да оставя, то е в делата и в книгите 
му. За учителя и духовния баща на семейство Калабалини. Да, за Антон Семьонович 
Макаренко ще говоря. 

Тези, които можаха да надникнат в книгата, която четете, започнаха спорове - за и против 
Макаренко. Такива спорове у нас бяха започнали три години преди това. Следях ги с интерес и 
ми правеше впечатление, че го отричаха все непознати на мене хора. Какво знаеха те за него - 
само онова, което са прочели за или от него, ако въобще са го прочели. Аз мълчах, макар да 
имах възможност много неща да кажа, защото много знаех за него, четох за него, изследвах 
дейността и творчеството му и десетки години прилагах в практиката си неговите методи. Сега, 
когато вече описах немалко за неговата помощ в моята, в нашата работа в училището ни, не 
мога вече да мълча. И щом като се спори, защо и аз да не участвам в спора... Имам ли право? 
Имам! 

Повечето от отрицателите му се хващат най-напред за насилието върху детската личност - 
имало случаи на телесни наказания - веднъж, дваж, пет... И като се каже сега „бой" се разбира 
Макаренко, като се каже Макаренко, се разбира бой. Аз имах възможност да разговарям с 
много негови възпитаници за този „бой". Те, а и той, говорят само за един случай - случаят със 
Задоров... Казах ли ви вече, че познавах и познавам повече от половината от живите му 
възпитаници? Срещах се с тях неведнъж, разговаряхме, учех се от тях, още повече, че много от 
тях са педагози. Та при една среща със Задоров, който бе инженер, зачекнахме и този въпрос. 
Чуйте думите му: „... Не зная дали има баща, който да не е напляскал поне веднъж детето си. И 
за това децата им се сърдят с месеци. Наш баща беше Антон Семьонович. Той имаше почти три 
хиляди синове и дъщери... И посегна само на мене. За онова, което стана между нас двамата и 
което той описа, не му се сърдех нито минута, макар и да можех да му отвърна със същото. В 
постъпката му видях безсилието, в което беше изпаднал, видях мъката му за нашата 
неблагодарност. И му се извиних..." А Володя Клейтман, кандидат на науките, допълва: „Той 
знаеше точно какво е въздействието на наказанието върху детската личност, а също и 
отрицателното въздействие на повтарящото се наказание. И за да не се повтори то, бе 
определил човек, който да записва всички налагани наказания..." Трябваше да е жив сега 
Семьон Калабалин, за да поговорите с него именно по въпроса за наказанията... Той казваше: 
„Наказанията при него бяха цяла наука..."... Когато споделям това пред някои, получавам 
отговор и упрек: „Наказанията винаги възпитават роби..."... Щом е така, защо тогава не сме ги 
отменили в обществото? Защо ги има и във всяка демократична страна, дори и в най-



демократичните? Защо има затвори? Защо наказанията са регламентирани и в Кодекса на 
труда?... Не, не съм защитник на боя, но заради един, два, че и повече случаи трябва ли да 
отричаме всичко, направено от един изключителен човек? Защо никой не говори за резултатите 
от възпитанието? Нали всички сме убедени, че не боят направи момчетата и момичетата, 
изхвърлени зад борда и превърнали се в крадци, разбойници, убийци, проститутки и какви ли 
не още в учители, инженери, лекари, артисти, писатели, журналисти, работници с висша 
квалификация? Нали не боят ги накара да защитават родината си и почти половината да 
намерят смъртта си по бойните полета, в партизанските отряди, в килиите на Гестапо?... Ще ви 
дам и подходящ пример... При честване 90-годишнината му в Москва направих една анкета, 
резултатите от която ще цитирам: 

На 1.І.1924 година в колонията „Максим Горки" е имало 97 възпитаници - 88 момчета и 9 
момичета. От тях 33 са били кръгли сираци. 51 от тях са били крадци рецидивисти, 6 - бандити, 
12 - опитни джебчии, 6 - касоразбивачи и грабители, 2 - убийци. 

На 16 март 1978 година, когато се проведе анкетата, от присъстващите 136 бивши 
възпитаници 36 бяха научни работници или преподаватели във висши учебни заведения, 4 -
лекари, 33 - инженери и техници, 8 - директори на заводи, 24 - работници с висока 
квалификация, 11 - писатели, артисти, журналисти, художници, 5 - военни, от тях двама 
генерали, 11 - ръководни работници в различни организации. 

Казват, че за правилността на едно действие или работа говорят резултатите от тях. Те са 
пред вас. Можете да ги прочетете още веднъж. 

Всичките тези 3000 момчета и момичета, или поне ония, с които се срещах до смъртта им, 
обичаха своя учител като истински баща. Дори Фьодор Куслий, преподавател в медицински 
институт, бе превърнал две трети от дома си в музей на своя баща - А. С. Макаренко... 

Напоследък стана модно да се спекулира с какво ли не. Спекулира се и с неговата 
биография. Пишат, че е бил активен член и деец на комунистическата партия. А той никога не е 
бил член на тази партия и умира като безпартиен. Дори преди година в две публикации бе 
упоменато, че е съществувала заповед, според която е трябвало да бъде арестуван в първите 
дни на април и изпратен на заточение в Сибир, но смъртта изпреварила ареста с два дни. И си 
мисля - ако това бе станало, ако той завършеше дните си в някой концлагер в безкрайните 
мъртви полета на Сибир, щяха ли сега неговите противници да бъдат пак противници? 

Той нямаше личен живот, казват неговите възпитаници. От всяко денонощие прекарвал в 
колонията по 24 часа. Включително и в почивните си дни. Почивал, когато вършел работа за 
колонията извън нея. Чудно ли е тогава, че сърцето му не издържало, поболяло се и се пръснало 
на една гара в покрайнините на Москва, когато искал да помогне на една стара жена да внесе 
куфара си във влака?... 

Колко са враговете му, никой не може да каже. Вероятно не са малко. Отбиваше удари от 
тях през целия си живот. Сега вече не може да ги отбива. Отбиват ги делата му... Ние, у нас, 
също се разделихме на две. Едни са готови да го отрекат изцяло. И бъдете сигурни - не за това, 
за което говорят, а от любов към отрицанието. Не толкова отрицанието на неговата личност, а 
отрицанието на Русия. Но те, тези хора, които искат това, заслепени от патологичната си 
алергия към всичко руско, забравят, че Русия ни лиши от „турското присъствие", както някои 
от тях сега наричат турското робство, че от нея идва не само сталинизмът, диктатурата, 
догматизмът, но и борбата против тях, носители на която са Солженицин, Аксьонов, Распутин, 
Любимов, Пастернак, Висоцки... Забравят, че Русия даде на света Пушкин, Лермонтов, Тютчев, 
Толстой... Много неща измъкнахме чрез нея от великата култура на човечеството, за да 



започнем сега нова борба срещу ония, които носеха факела на свободомислието и 
демократизма... Да причислим ли и Макаренко към тях? Що се отнася до спасяването на 
бездомните деца, той също носеше факел... Обвиняват го, че говорел за колективизъм и го 
насаждал в работата си. Знаят ли сега неговите отрицатели, че в последните 20 години именно 
той, колективизмът, навлиза във водещите капиталистически държави като Япония и 
Германия...? Сега в Япония, преди започване на работа, всички работници пеят химна на своята 
компания. Изтъкнати професори педагози, и не само в тия две страни, именно това изследват от 
работата на Антон Семьонович, докато преди търсеха в него само индивидуалната му работа с 
отделната личност. Животът ги научи да търсят всичко в неговия опит, защото го ценят, защото 
знаят, че той е полезен. И затова много са институтите, които го изучават, стотици са статиите, 
които се пишат за него... И написаното в тях впечатлява. Ето какво пише например германският 
професор Херман Нол: „Макаренко е голямо педагогическо явление от историческия ранг на 
Песталоци. В своята „Педагогическа поема" един гениален възпитател, който е същевременно и 
истински поет, разказва за своя опит. Тази поема е скъпо педагогическо богатство... У нас тази 
книга сега навсякъде се чете, защото съдържа нещо много повече от възпитанието на 
безпризорни... 

Да му вярвам ли, или и на него да внушим омраза? 
Сега нека мина и на изповедта на двамата - съпрузите Калабалини... 3а Семьон пишат: 

„Калабалин е най-великото произведение на А. С. Макаренко..." Прочетете още веднъж 
изповедта му и ще разберете защо... Достатъчно е да добавя само, че и през неговото училище 
са преминали над 3000 изоставени и тръгнали по нанадолнището момчета и момичета. И 
биографиите им са същите като на неговите някогашни съученици. И настоящето им е 
същото... С него си разменихме много писма. И всеки отговор до мене пишеше на ръка. А си 
кореспондираше с хиляди хора от цял свят. Казваха ми, че е достатъчно да отправиш писмо до 
него само със следния адрес: „Москва - Семьон Афанасиевич Калабалин - възпитаник на 
Макаренко" и то непременно ще го намери в малкото Клемьоново. И аз не мога да не му 
благодаря, че нито едно от писмата ми той не остави без отговор. И във всяко от тях имаше 
ценни напътствия за работата ми. 

Сега някои искат да ми натрапят омраза към тези трима титани... Не ще успеят. Аз не съм 
роден за омраза. Така съм създаден - само да обичам. И ги обичам... А вие решавайте по 
съвест... 
 
 

ИЗПОВЕД ЗА СИЛАТА НА ПЕСЕНТА 
 
Точно тук, където свършва стръмното, са се сгушили ко бели като снега наоколо 

постройки, също покрити със сняг и измръзнали от студения вятър, който идва откъм Каркария 

и именно тук спира за почивка преди да се опита да изкачи стръмнината...Тука са постройките 
на новото ни училище, тук се преместихме неотдавна, че ще ни бъде по-добре. Само не 
мислехме, че ще ни бъде и по-топло. Съобразихме се и през лятото напълнихме всяко свободно 
помещение с дърва. Затова сега момчетата са наобиколили бумтящите печки, които про-
изведоха сами в тенекеджийската работилница и спорят за какво ли не... 

Най-оживен всред най-едрите е едно слабичко момче с коса като бодли на таралеж, но 
руса, и със сини като метличина очи. Впрочем те променяха цвета си, когато пускаха сълзи 
наместо искри... Дойде преди три години - мъничко човече, с голяма за ръста му глава, пълна с 



дяволии, както обичаха да се изразяват за съдържанието на главата му неговите другари. 
Закачаше се с всеки, слагаше крак на преминаващите край него, през първата година навсякъде 
събираше фасове и ги слагаше на сушина зад свинарника, за да ги суши за втора употреба. 
Подиграваше се на малки и големи, за да предизвика някой да го чукне само веднъж, за да се 
затича след това при дежурния и да заяви: 

- Или им забранете да ме бият, или хващам прекия... 
И от очите му капеха сълзи, но все пак личеше, че под сълзите играе потайна усмивчица. 

И достатъчно беше дежурният да му каже само една думичка - „добре", и усмивката цъфваше 
на лицето му с цялото си великолепие и с един замах изсушаваше сълзите. И се затичваше 
наново, за да срещне пак някой и да му сложи крак, да получи за това нов плесник и веднага да 
се върне наново при дежурния: 

- Не може да се живее повече така. Край! Ще се самоубия и ще избягам... 
Дните се точеха, събираха се в месеци, месеците в години, а Неждетко, така се казваше 

момчето, все обещаваше да бяга и не бягаше... 
Когато спореха дали новият спектакъл ще бъде по-хубав от миналогодишния, той веднага 

постави главата си под угроза: 
- Ако не стане по-хубав, отрежете я ей тая и я хвърлете на кучетата!.. 
Но и така да станеше, никой не смееше да посегне на тая хитра главица, защото всеки 

знаеше, че на нея има уста, която хубаво пее и би било жалко заради главата да отиде на халост 
и устата, която пееше толкова хубави песни... 

- Неждетко, коя песен ще пееш тая година? 
Без да отговори, той разбутва стоящите около му деца, освобождава си място, усмихва се 

хитро, небесната синева се разтваря в очите му и от устата му излитат нежните звуци на хубава 
народна песен. Само който го е слушал, може да говори за онова голямо чувство, с което той 
пее. Трудно е в тоя момент да видиш очи, които не гледат в него, да видиш лице, което не е 
насочено към неговата хитра муцунка. 

Пропя една година след постъпването си при нас. Пял е преди, но ние не знаехме това, а и 
той се срамуваше и страхуваше да открие таланта си. По-късно разбрахме защо... 

Веднъж в тенекеджийската работилница, където работеше и усвояваше занаят, всред 
общия шум на чукове и дрънчаща ламарина, се чу песен. Надникнах, защото никога не сме 
смесвали часовете по трудово обучение с тия по пеене. Видях Неждетко, застанал в средата и 
пее - така пее, че заглушава дори шума на метала. Всички го гледаха захласнати, инструкторът 
също, и без да види, че наблюдавам, му разреши да изпее още една песен. Влязох и му 
разреших и трета песен да изпее... 

И тогава той ни разказа защо досега не ни е казал, че пее... 
- Имаше фестивал... Всички пеят, и аз пея, ама на другите дават, а на мене другарката не 

дава. Правел съм й бели и мястото ми не било на сцената... Класната рече така... Молих я, 
заплашвах я, а тя не, та не, не може и толкоз. Не съм пеел хубаво, вика... Ами щом като не пея 
хубаво, защо децата от махалата, па и от училището, ме зяпат в устата, когато запея? А като 
спра, не почват да ми ръкопляскат, а продължават да ме гледат, като че ли още пея? Значи им е 
интересно, значи им харесва... Затова зяпат, я! Отидох и при директора, оплаках му се, а той: 
„Каквото каже класната. Това е нейна, а не моя работа... Кажи й, че така съм казал..." Как да й 
кажа, защото е като усойница - a кажеш нещо, а те е клъвнала... И реших - ще се явя без 
разрешение... Дойде денят на фестивала. Вече в града. Тези, които участват, заминаха, по тях и 
аз. На собствени разноски. И там се скрих зад едно платно на сцената... Ама тя е като 



прожектор, веднага ме видя. „Ти какво правиш тук?" - пита. „Дойдох да си погледам..." - викам 
й. „Гледа се от салона, а не оттук" - и като ме докопа за ухото, и вън. Но веднага след това, с 
друга групичка деца от друго село и аз - хоп, и пак на сцената... И пак се скрих... Децата и 
групите минаваха едни след други, и аз чаках. По едно време оная, дето обявява, каза: „А сега 
следва...", но аз изскочих на сцената и не й дадох да продължи. „Сега следвам аз" - рекох и им 
се залезих... И те ми се залезиха... И веднага започнах да пея доде не са ме изгонили. Всички в 
салона помислиха, че номерът е такъв, а аз знаех, че ония зад мене не могат да затворят 
завесата, защото ще се изложат... И пях... Пях така, както аз си знам... Когато спрях, публиката 
от салона не ме зяпаше като хлапетата от махалата, а ми ръкопляскаше... Ей, ама как 
ръкопляскаше... На ръцете им излязоха мазоли... Сигур... Рекох да изляза, но като се обърнах, 
мернах отстрани класната и ухото веднага ме засърбя, та чак и бузата... И поех направо към 
публиката. Имаше стълбичка. По нея и право в салона... А долу публиката се смееше и още 
повече ръкопляскаше. Дойде при мене един и ми вика: „Хората искат да им изпееш още една 
песен, затова ръкопляскат..." И по стълбичката, та пак на сцената. И рекох: „Готово бе, щом 
искате, не една, още две ще ви изпея. Сега ми се е паднало!.. Щото поначало аз не съм от за-
пънатите." И аз пея, те ръкопляскат, те пляскат, аз пея. И се напях от сърце и те по мерак се 
наръкопляскаха... И след това си заминах... След два дни при мене дойде едно от нашите 
женски и ми вика: „Неждетко, знаеш ли, че са те изкарали първи?... Сега ще те пращат да пееш 
в София." Зарадвах се и зачаках да ме извикат да пея в София, ама никой не ме вика, всеки си 
мълчи. И мечка страх, мен не страх, бам при класната. И ербап го давам: „Защо, викам, не ме 
пратите в София да пея, щом хората така са решили?" А тя: „Да, ще те пратим там да събираш 
фасове или да те сгази някой трамвай, та сетне и отговорност да носим за тебе..." Разбрах, че с 
нея няма да мога да се разбера и реших да отида на собствени разноски. И когато вече бях 
готов, разбрах, че фестивалът вече е минал. И реших да си го връщам. Най-напред на нея, на 
класната. Сложих в джоба на палтото й жива мишка... Тя се изплаши и щеше да опъне кънките, 
ама се отърва само с прескачане в сърцето. Така казаха на баща ми, когато го извикаха да му се 
карат заради мене... Наказаха ме... Преместиха ме в друго училище. Пак тя беше виновна. И пак 
й го върнах - един ден влязох в коридора на старото училище, нямаше никой и оттам в 
учителската стая. Обрах стотинките от палтото й и вместо тях сложих живо змийче... Мъничко 
такова... Тя каза на първия ми директор, че това е пак само моя работа, той ме извика в 
дирекцията си и ми удари един пердах, без да пита... Ама тогава и на него си го върнах - 
отключих през нощта дирекцията и изсипах мастилницата върху книжата на бюрото му. Тогава 
пак ме хванаха, мене винаги ме хващат, като направя беля, като белязан съм, и ме държаха цял 
ден в милицията. Било саботаж, викаха ми там, ама аз не знаех какво означава тази дума, па и 
не ги попитах, нека те да си я знаят, а на мене не ми е необходима. И понеже бяхме вече 
захванали с директора на връщане, наново му го върнах - влязох в избата му, развъртях 
канелката на кацата му с джибри и остана без вино. Така де, нали алкохолът е отрова, защо да 
се трови любимият ми директор... И той ми го върна - засега за последен път - изпратиха ме 
тук... В трудово-възпитателно училище. Плашеха ме там, плашеха ме, ама на мене и тука си ми 
е добре. Барем не ме спират да пея... 

И при нас той пееше от сърце. Пееше, когато е трудов ден - копае, копае, спре, изпее 
някоя песен и пак почва да копае... Пееше в спалнята. Всички си легнат, легне и той и започва 
да пее. И ако случайно мине дежурният възпитател, той го поглежда с хитрите си очички и 
рече: 

- Вместо радио. Нали може? 



- Само две песнички. Трябва да се спи. Хайде!.. 
- И за вас една - три. Почвам първо с вашата... Пееше и в столовата. Нахрани се и още 

неизлязъл, вдигне ръце, щракне два пъти с пръсти за внимание и започне... Пя и на последния 
ни естрадно-сатиричен спектакъл. Предвидено беше на всяко представление да пее по една 
песен, а по искане на публиката пя по три, по четири. Свършеше ли първата песен, изпращаше 
на публиката една въздушна целувка и излизаше, за да се върне отново. И така по няколко 
пъти... А след свършването на поредното представление в коридора го чакаха немалко хора, 
щипеха червените му бузки или го галеха по щръкналата коса... И много от тях неделикатно го 
питаха: 

- За какво те изпратиха в това училище? 
- Заради песните... - отговаряше неопределено. 
- Как така заради песните? За песни в затвор не пращат. Сигурно си крал или си се бил с 

някой... - продължаваха ония. 
- Не. Наистина заради песните. Имах една проклета класна, не ми даваше да пея и веднъж 

й се опънах и тя ме хвана за ухото. Аз пък взех, та й отрязах и двете уши с ножче за 
самобръсначка и ги напъхах в чантата й... - и сам се отдръпваше от галещите го ръце, преди те 
сами да са се отдръпнали, за да не изложат на опасност и своите уши... 

След такъв случай не пееше. Дори не му се говореше. Върви и мълчи. И когато го 
попиташ защо е мрачен, Отговаря: 

- Идиоти. Прегърнала те, гали те, възхищава се от песните, а подала ръжен да рови в 
душата. „Защо си в това училите. Краднал ли си? За такива работи в затвор не пращат..." Това й 
останало работа на госпоицата - да пита... В затвор... В какъв затвор съм аз? В училище съм... 
Просташка работа... Ами глей си, слушай си, ръкопляскай си и си мълчи!.. Тя не знае, че ако 
краднем, докато ме гали по главата, ще й липса портмонето... Това е... Невъзпитан свят... А уж 
възрастни... 

И тръгва да те отмине. Но се сеща за нещо и се връща: 
- И друго - в гримьорните, особено по време на фестивал, има толкова много палта и в 

джобовете им пари, че се иска само да бръкнеш и да вадиш. Бъркал съм, но не за да вадя, а да 
видя има ли пари... Но още един или една да ми каже: „За какво си в това училище, краднал ли 
си?", ще ги окрада, за да докажа, че съм краднал и знам как се краде... 

И тогава вече наистина отминава... 
Но на другия ден отново е весел, наново пее, дори в отделни моменти го избива на кючек 

или ръченица... 
А дните тичат по него и го гонят от столовата в класната стая, оттам в занималнята и след 

това в работилницата. И той най-чака да дойде време за работа в работилницата, за да отвори 
уста и да запее с пълно гърло... Да пее и да работи. И за себе си, и за другарите си... И ако 
случайно някой надникне през прозореца да види какво става, той спира за секунда и без да го 
питат, казва: 

- Пеем... Щото казват, че животът е по-хубав с песен. И е така... 
И продължава песента си... 
А чуковете чукат, ламарината звъни, а песните на Неждетко помагат печките, които 

произвеждат, да станат по-красиви, броят им по-голям, а качеството още по-добро. Помагат на 
момчетата да се подготвят по-добре за живота... 
 
 



ИЗПОВЕДИ В ДВЕ ПИСМА 
 

Първа изповед 
 
„... Помните ли ме? Петко ми е името. От първите възпитаници. Бях дребничък, с голяма 

глава и издуто коремче като на всички недохранени деца... Викаха ми Пигмея... Сега сетихте ли 
се? Именно аз съм... 

... Сигурно сега си мислите защо писмото ми е от западна страна, но убеден съм - веднага 
сте се сетили... Аз съм беглец от родината си... Не, не съм изменник, с нищо не съм й изменил, 
само дето я напуснах... 

За онова, което стана, никого не обвинявам... Или всички по малко, и вас в това число... 
Но най-много себе си обвинявам. 

Излязох от училището с високо вдигната глава... Нали на главния кът в училището имаше 
лозунг: „Човек - това звучи гордо!"... И аз исках да накарам всички да видят, че съм човек... Но 
никой не ме поглеждаше, никой за нищо не ме питаше... Само понякога ме привикваха в 
районното управление за справка - къде съм бил еди-кога си, от толкова до толкова часа, с кого 
и кой може да потвърди това... И казвах. И се потвърждаваше... И всичко отминаваше... Само в 
душата ми оставаше мътилка и след всяко повикване все повече и повече чувствах, че невинаги 
човек звучи гордо... И мътилката ставаше все повече и повече... И може би затлачи онова, 
хубавото, което имаше у мене... 

Помните ли, вие постоянно ни говорехте за колектива. Винаги за всичко на него да се 
опираме... А нито веднъж не ни казахте как да живеем без колектива, особено когато всеки се е 
затворил в черупката си и не ти обръща никакво внимание. Защото, като се прибереш между 
четирите стени на квартирата, няма колектив, като тръгнеш по улиците, няма колектив. Там сам 
си всичко - и колектив, и директор, и самият себе си. Е на това не ни научихте... Постоянно 
казвахте, че трябва да търсим колектива. А аз къде да го намеря? Във фабриката, в която 
постъпих, всеки гонеше план, на профсъюзни и комсомолски събрания дремеха и отбиваха 
номер, защото се искаше само присъствие и нищо друго... И никой от никого не се инте-
ресуваше. Имаш ли приятели, те са колектива ти, те са всичко за тебе, защото всекиму се иска 
да избяга от гнетящите го четири стени... 

Та така, другарю директор... В това ви обвинявам, че в училището не ни научихте как да 
живеем... Може би защото не знаехте за отчуждението, което всекидневно настъпва всред хо-
рата извън училището, което ръководехте... Сигурно си мислехте, че и навън е така, както в 
училището - общо събрание, отряди, командирски съвет... Не, няма ги тия неща навън. Навън 
има само „всеки гледа себе си..." 

Може би на всичко трябваше да ни учите наполовина. А вие изпуснахте втората 
половина. Това го разбирам сега, тук, защото тук възпитават само втората половина... А и без 
първата не може. Нали цялото се състои от двете половини... 

Тука е всеки за себе си. Можеш всичко да направиш, стига да вземеш паричка повече. 
Едно шише да преместиш на масата - оттук ето тук, първо ще се пазариш колко ще ти платят. И 
ако имаш сметка, ще го преместиш... Това също ме гнети - този ламтеж за пари, за повече пари, 
за благосъстояние... Тук се говори само за пари - и колкото повече ги имаш, толкова повече ти 
се иска да имаш... Постепенно душата ми започва да жадува за нещо свое, за нещо, както ние 
му викаме - за душата. Тук има всичко - магазините са пълни, витрините те мамят, от пиле 
мляко можеш да намериш... И не е вярно това, както някои учители ни казваха, че тук хората 



гладуват. Работиш ли, нормално живееш, пълна свобода има, викай, крещи, речи можеш да 
държиш, стига да има кой да те слуша и да не те сметнат за побъркан... Та всичко има... Само 
нищо за душата няма. Поне за мене... Жени? Има ги и под път, и над път. Само пари да имаш. 
Имаш ли пари, имаш и жени. Няма и да те погледнат, ако не можеш да платиш с пари - или на 
ръка, или в ресторант, или в бар... Знаете ли, някога, когато бях в училището, си имах едно 
момиче. Анелия се казваше... Другото име не помня. Само нея помня - лицето й, гласа й, очите 
й, гърдите й, И когато съм при някоя от ония, платените, все нея виждам - усмихва ми се... А тя 
може би вече има внуци... 

... Защо съм тук ли? Не зная защо... Ще ви пиша как стигнах дотук. Та тръгнах да търся 
онова, което ми липсваше - другарско рамо... Намерих го у двама приятели с минало не като 

моето. Малко по-лошо. Единият е бил и в Бойчиновци... И една нощ потърсихме силни 
изживявания. Решихме да ограбим един павилион, но не в нашия град, а в едно съседно село, за 
да не ни усетят... И не ни хванаха... После ни стана интересно, започна да ни влече - за кратко 
време спечелиш онова, което в завода припечелваш за месец... И знаете ли кое беше най-
интересното, другарю директор - в милицията вече не ме викаха, за да ме питат къде съм бил, с 
кого, и т. н... Накрая ни хванаха... Съд. И присъда - на нас, двамата, които сме с тъмно минало, 
били в Бойчиновци или в ТВУ - по пет години затвор... Та такива ми ти работи, другарю 
директор. Лежах, не, работих в една тухларна фабрика три години и нещо и ме пуснаха... 

После пак намерих „колектив". Един като мене, и станахме двама. Не, не за кражби, а за 
да организираме бягство зад граница... И избягахме... 

Работя и тук. По чистотата. Само че тук се работи пет пъти повече, отколкото у нас... 
Плащат... Не съм останал без пари... Но корен нямам... Душата ми е празна... Имам чувството, 
че съм в безтегловност, като космонавт... Сбъркан човек съм аз, другарю директор... Но не аз 
съм виновен за това. Има нещо гнило у нас, което ни обърква, но кое е, не мога да кажа. Тол-
кова различни са двата свята, в които живеех, и сега живея... 

А вие не ми се обиждайте за критиката. Тя е „градивна", нали така се казва в колектива, 
когато хвърлят върху ти заслужени, но много често и незаслужени упреци, имаш чувството, че 
те обливат с помия, а ти си длъжен да се вслушаш в „критиката, другарската..." Но наистина ви 
препоръчвам - по-често надничайте зад оградата на училището, за да видите какво става навън, 
и учете момчетата именно на онова, което ги очаква, а не на онова, което вас са учили преди, 
когато всичко е било съвсем, ама съвсем друго... И ми простете, че не оправдах доверието. 
Може би очаквахте от мене всичко друго, но не и това. Нали? 

Ако не се страхувате да имате връзка чрез кореспонденция с мене, ще бъда щастлив да 
получа писмо от вас... И не забравяйте да ми пишете поне две думи за Анелия. На нея не 
казвайте нищо за мене... Нека ме помни такъв, какъвто ме знае от ония, щастливите юношески 
години... 

За всичко, което сте сторили за мене, благодаря... 
Ваш бивш възпитаник - Петко" 

 
 

Втора изповед 
 
„... Добър вечер, другарю директор! 
Не зная дали когато ще четете писмото ми, ще бъде вечер, но аз ви го пиша именно 

вечерта, че през деня съм на работа... Знам, че ще ви изненадам с това си писмо, защото не е от 



България, а от Чехословакия, и вие веднага ще си помислите - кой пък се е сетил за мене, и то 
баш от Чехия. Ваш бивш възпитаник съм, Мирослав се казвам, а вие ми викахте Миро... От 
София... 

Намирам се в град Острава... Голям град, индустриален. Тук съм на специализация от 
завода, в който работя. Вече месец съм тук, а ще остана цяла година... И понеже често си 
спомням за вас, за момчетата, за нашите учители - с две думи, за нашето училище, реших да ви 
пиша... И тази вечер намерих време... 

Не ми се сърдете, че толкова години, след като завърших, не ви се обадих... Пое ме 
животът, а той се оказа много, ама много сложен, не такъв, какъвто си го представяхме по 
време на абитуриентската вечер, когато така вдъхновено ни говорехте за всичко хубаво, което 
ни очаква... Но не забравих и ония ви думи, с които завършихте: „Не всичко ще бъде хубаво. 
Нищо няма да ви се поднесе на тепсия. Всичко трябва да го заслужите с труд, да го отвоювате с 
борба. Малко по малко..." 

И сега искам, макар и накратко, да ви кажа как аз го отвоювах всичко малко по малко... 
Излязох от казармата и се ожених... Случих на добра жена... Примерна, честна, работлива. И 
добра майка... Работеше и отгледа и възпита трите ни деца. При мене работи, в завода. Само че 
сме различни смени, за да има човек при децата... 

Началото беше много трудно...Откъде успяха да научат, че съм бил в трудово-
възпитателно училище и всички веднага започнаха да ме гледат с недоверие... Помня, веднъж 
изчезна на един колега инструмент. Може човек да го свие и да си го изнесе през портала без 
всякакъв риск. И той веднага насочи очи към мене: „Ти си направил тая работа" - вика. Не се 
обидих. Веднага извиках бригадира, казах му какво е станало и поисках пред всички да се 
проверят дрехите ми... Не посмяха. Но аз настоявах - предупредих ги, че сам ще започна да се 
събличам, гол ще се съблека и всяка дреха наопаки ще обръщам... Тогава предложиха да 
търсим да не е паднал някъде... И го намерихме в неговото си шкафче, в сменната му работна 
манта... И веднага му рекох: „Е, аркадаш, тя си е била твоя тая работа..." Той започна да вика, 
да ме заплашва, но всички бяха на моя страна - не че той е виновен, но аз съм невинен... След 
тоя случай вече престанаха да насочват погледите си към мене... И в милицията ме викаха 
веднъж, и ме подпитват, разпитват, уж случайно, ама аз направо им рекох: „Ако не бях в ТВУ, 
нямаше да ме викате, нали?" Е, да, нямало да ме викат, но не бивало да се обиждам, все пак бил 
съм на отчет при тях, регистриран, и трябвало да се провери най-напред контингента... Та, 
значи и аз съм контингент... До този момент знаех друго значение на тая дума, па виж ти колко 
значения имала... Първия път се разбра, че не съм аз, но втория път работата се закучи... Имаше 
един следовател, гнило сърце имаше, започна направо да ме пита за какво ли не, да ми 
приписва всички неразкрити кражби в района, и накрая завърши: „Няма смисъл да 
шикалкавиш, момче! За нас всичко е ясно - това е твоят почерк..." И аз веднага след това 
отидох при началника му, разказах му всичко и накрая предупредих: „Заявявам най-официално, 
че сега отивам, обирам един магазин, знам как стават тия работи, а и вие знаете, че знам, слагам 
всичко крадено в един чувал и идвам да го изтърся пред тоя ваш следовател. И тогава ще му 
кажа: „Е това е вече мой „очерк!" 

Повече не ме викнаха. Може пак да са се съмнявали в мене при разни от тоя род, но не ме 
викаха. И им бях благодарен за това... 

Най-много ценяха и най-много харесваха в мене началниците ми това, че не бях като 
някои да се местя от място на място, от завод на завод като пчела. Там постъпих и там ще се 
пенсионирам. Нали вие често ни казвахте, че човекът тежи на мястото си... Имахме много 



добър директор. И сега си ни е директор. Умен човек, разбран човек... Затова често казвам на 
колегите - всички хора са хора, но умните са пo хора... Имах предвид нашия директор. И 
другите като него. И вие в това число... Той ме предложи за бригадир и пак по негово 
настояване дойдох тук на специализация... 

Често си мисля за училището... Възкресявам някои неща и ми е чудно, че виждам всичко в 
детайли... Ето например в момента за съревнованието си спомням... Не знам дали вие сте 
съгласен с мене, но съревнованието сега е една отживяла работа. Провеждат го само за да 
отчитат дейност, да отчитат уж показатели... А сигурен съм, че при нас, в нашето училище, пак 
го има... И като си спомня за съревнованието ни, винаги ми е било чудно как в името на една 
малка точица ставахме нощем да метем улиците на селото, разорахме „Бърдото", залесихме го, 
макар че някои ни учеха да не се захващаме с безнадеждна работа... И все си мисля, че всичко в 
живота ми тръгна именно от тая точица нататък - и доброто, и лошото, и неуспехите, и 
успехите... И накрая именно тая точица ме докара тук... Знаете ли, може други да не признават 
съревнованието, да не го зачитат, но аз се стараех и го зачитах и затова винаги бях класиран... 
Та затова и директорът ме забележи... И ми се струва, че го опорочиха именно 
профпредседателите - провеждаха го, за да получават заплатата си. То им служеше като щит, а 
всичко за тях бе само лъжа, записана на книга... 

Не ми се сърдете, че не дойдох на честването... Че не ви писах писма досега. Причината е 
само една - хората почти забравиха, че съм бил в ТВУ, защо наново да им напомням? Не се 
страхувам за себе си. Деца имам. А с много лошо око сега се гледа на тия училища. Не като 
някога, когато при нас дори имаше и министерски чеда, деца на полковници, на учители, на 
народни представители. И те не се срамуваха, че децата им са в такова училище. И не го 
криеха... А сега? Кой сега ще изпрати доброволно детето си в трудово-възпитателно училище? 
Не зная дали има такива, освен когато мразят децата си, когато те им пречат и искат да се 
отърват от тях. Знаете ли колко тежко ще ми бъде, ако децата ми, при положение, че сега за 
най-малкото нещо учителите плашат с изпращане в ТВУ, научат, че баща им е бил там и ме 
попитат за какво? Какво и как да им обясня всичко? Обичам училището, доволен съм от 
престоя си при вас, благодарен съм, но не искам никой повече да знае, че съм бил там. Защото 
по мнението на много хора сега тези училища са се превърнали вече в репресивни, а не във 
възпитателни заведения... 

Ще ме зарадвате, ако ми отговорите. Ако нямате време, не бързайте! Аз цяла година ще 
бъда тук... 

Ваш Мирослав." 
 
 

ЗАКЪСНЯЛА ИЗПОВЕД 
 
Не бях го виждал няколко години. Пенсионира се, замина и повече нищо не чух за него... 

Остана само споменът за един добър педагог, когото дълбоко уважавах и много ценях, от 
когото на много неща се учех аз, неговият директор. И когото сочех за пример на всички негови 
колеги - и млади, и стари. 

И изведнъж дойде. Седна срещу ми и ме загледа изпитателно, сякаш в мене търсеше 
отговор на въпрос, който още не му бях задал... Около позагубилите блясъка си очи се бяха 
разположили вече ветрила от бръчки, които като че ли се смаляваха от дълбоките бразди на 
челото, засилени от белотата на косите... 



- Дойдох... Нищо няма да питам. Няма да питам, защото отговорът ми е напълно ясен. 
Жалко, че за мене той идва много, ама много късно, когато вече не е възможно да поправиш 
нищо... Но за тебе... За тебе ще бъде от полза... Затова и дойдох... - После помълча и добави - 
Получих писмо... 

Говореше малко задъхано, припряно, като че ли нещо пречеше на думите му да се редят 
една след друга, както някога, и той се силеше да им придаде стройност... До този момент бях 
убеден, че е щастлив човек, доволен от това, което е оставил зад себе си, което е дал на другите, 
посял е в душите, сърцата и умовете на учениците си... Какво го е смутило именно сега, в залеза 
на дните му, за да бие път и да ми разкаже нещо, което ще бъде от полза не само за мене, но и 
за самия него? 

- Впрочем писмото пристигна по-късно... Най-напред той ми дойде на гости, мой бивш 
ученик... Срещнах го случайно на улицата, аз не го познах, но той се обади... Поканих го, 
дойде. Знаеш ли колко е приятно да гледаш срещу себе си човек, за когото и ти си допринесъл 
нещо, за да бъде това, което е... Разговаряхме, спомняхме си, смеехме се, въздишахме, но аз 
чувствах - иска нещо да ми каже, а не смее... Затова, когато се разделихме, му рекох: „И не 
забравяй да пишеш! Толкова години мълча, поне сега, след като вече се срещнахме, се сети 
поне с едно писмо да ме уважиш!"... И след седмица писмото дойде. Уважи ме моят бивш 
ученик... Това писмо ме доведе при теб... Ето, чети! - и ми подаде сгънат на две поомачкан 
плик... 

Разгънах белия лист и ми се усмихнаха нанизани като сини мъниста прави редове: 
„... Не ме съдете! - пишеше в писмото. - Ще ми тежи и занапред, ако и сега не съм 

откровен... Думите ми ще ви заболят, знам... Но болката, която ще причинят, ще преболее. В 
мене също, защото от години парят и искат да излязат навън... 

Преди да дойдете вие, аз мразех всичко в училището - учителите, предметите им, 
класните стаи, даже и чиновете, на които седях... Бях ги намразил още от онова, другото 
училище, от което ме изпратиха при вас... Но с вашето появяване дойде нещо ново, непознато 
за мене... С часове бях готов да слушам вдъхновеното ви слово и да летя с думите и с идеите ви 
към далечни, непознати за мене простори и светове... Обикнах ви, а заедно с вас и всичко 
останало - училището, учителите, предметите им и чиновете дори в класните стаи... Помните 
ли, веднъж вие говорехте за Вазов, за неговата „Епопея на забравените"? Така говорехте, така 
декламирахте, че бях готов да скоча от чина и да мина по-напред, за да бъда по-близо до вас...  
Всичко, което казахте тогава, се запечата в мене като на магнетофонна лента... Незабелязано за 
мене се измени само заглавието и стана „Епопея на незабравимите"... Поставихте ни задачи за 
следващия час. И в този следващ час аз пръв вдигнах ръка... Нарочно исках да бъда пръв... 
Исках да ме забележите, да ви направя впечатление... Станах и започнах... Точно като вас... 
Дума по дума и със същия патос. И с мои думи, и с мое вдъхновение... Тържествувах... Виждах 
шестицата в дневника и учудените очи на моя възпитател, който нямаше да повярва това, което 
вижда... Зачаках вашата дума. А вие с равен и безизразен глас ми писахте тройка... Защо? 
Знаете ли, че тогава изпитвах страшно желание да крясна в лицето ви: „Та вие пишете тройка 
на себе си! Аз повторих онова, което вие казахте, и допълних с още нещо, което роденото от 
вас в мене вдъхновение ми подсказа..." Удържах се... Но останах без крила. Вие ми ги 
пришихте, а после с един замах ги отрязахте... Занизаха се пак дните - сиви, еднакви. Понякога 
пак ме изпитвахте, но аз ви отговарях машинално - кога вярно, кога грешно, и винаги 
получавах неизменната тройка... А как исках поне една, само една по-хубава оценка, която да 
покажа с гордост на възпитателя си, която да роди отново вярата ми, уважението ми към себе 



си, която да ми даде нови крила, като ония... Но вместо това срещах само едни студени, 
безизразни очи, които ме пронизваха... И имах чувството, че не ме слушате, мислите си за нещо 
свое, отбивате едно задължение и нищо повече... Как така не можехте вие, опитният педагог, да 
прецените, че студените очи и безразличието убиват? Защо когато говорехте вие, от очите ви 
изскачаха живи въгленчета, които ни пареха и палеха огън в нас, а когато ние говорехме, 
пръскаха студени, не, ледени струи, за да угасят огъня в нашите очи? Прави ли бяхме тогава да 
наричаме всичко това егоизъм? 

И когато говорехте, вие сам се любувахте на майсторството си и ние харесвахме това - не 
само майсторството, но и това, че и вие го харесвате... Но защо го харесвахте само във вас, а не 
го виждахте и в нас? Нека не е било като вашето, но все пак искрици майсторство у някои е 
имало, нали? Но вие никога не показвахте, че сте го забелязали... 

Знаете ли как ни се искаше понякога, след като за пореден път сте ни „запалили", в края 
на часа да ви попитаме нещо, но вие винаги бързахте? За вас бе важно само онова, което вие 
бяхте решили да ни кажете, но не и това, което ние искахме да знаем... И ако случайно някой 
успееше да ви зададе въпрос преди да сте грабнали дневника, неизменно отговаряхте: „Друг 
път... Сега нямам време..." Нима не съзнавахте, че бяхте длъжен да задоволите поне отчасти 
нашето любопитство, да предадете на нас онова, което други на вас са предали? Нима не 
чувствахте, че искаме нашата любознателност поне отчасти да бъде задоволена, и то именно от 
вас, от човека, който, според нас, всичко знаеше и всичко можеше... Не само аз, много бяха 
ония, които тайничко се питаха: „Мрази ли ни той?... Или само себе си обича?..." Сега разбирам 
- вие просто не ни уважавахте. Наистина уважавахте и обичахте само себе си... Няма да крия - 
ако бяхте лош, само лош и противен, не бих се учудил и това писмо нямаше да бъде написано... 
Колко много такива учители има... Но вие бяхте различен от тях. Ако беше така просто, нямаше 
да ви уважавам, щях да ви считам за един задължителен училищен атрибут, без който нито 
едно училище не може да мине... Но вие бяхте двойствен човек и това не ми даваше мира, 
защото и в мене се появи двойственост - единият в мене ви защитаваше, защото ви обичаше, а 
другият ви ненавиждаше, защото чувстваше, че и вие сте като него... 

Простете за откровението!... Може би то е закъсняло - и за мене, и за вас... Но аз чувствам 
- то е нужно - и за мене, и за вас..." 

Това беше краят на писмото... Когато оставих листа на края на масата, въздъхнах и се 
загледах навън... Мълчахме и двамата... Аз отбягвах погледа му, но знаех - той търси моя. 
Очите ни се срещнаха... 

- Не, отговор не искам... Той е достатъчно ясен... А и късните откровения не са в 
характера ми. Жалко е само едно, че писмото закъсня... Пристигна много, много късно... За 
мене. Но не и за тебе... Затова дойдох - да го прочетеш. И да ти кажа - никога не забравяй, че ти 
и твоите ученици вършите едно общо дело и затова си длъжен да ги уважаваш, както това 
правят те по отношение на тебе... Иначе ще трябва да търпиш огорчения, когато вече е късно да 
отстраниш причините, които са ги породили... И по-страшното - да съзнаваш, че сам си го 
посадил в детските души... И най-страшното - че са останали там с години... 
 
 

ИЗПОВЕДИ, РАЗДЕЛЕНИ ОТ ВРЕМЕТО 
 
Когато дойде, в него нямаше нищо забележително - свито, скромно момче с поглед, който 

като че ли постоянно нещо питаше, с малко виновна усмивка, пълен с енергия, която показваше 



само когато му се възложеше трудова задача. И именно на един трудов ден, когато се бе 
съблякъл до кръста, забелязах нещо, което ме впечатли - тялото му бе горено и белезите 
издаваха това... По време на почивката, вече облечен, го попитах за белезите. Отговори ми 
кратко: 

- Като си тръгнем за училището, ще ви разкажа... 
И когато тръгнахме, чух една къса изповед, която ме изуми. 
- Може би го няма в досието ми, нали всеки от нас си има досие при вас, та затова не 

знаете... Аз нямам нито баща, нито майка... Майка ми заченала от някой, дълго време крила 
срама си, успяла да го скрие, но един ден трябвало вече да се явя на бял свят. Излязла из село и 
там, на къра, ме родила. И знаете ли какво направила? Наблизо било селското сметище, събрала 
оттам картони, вестници, струпала ги на купчина, разровила, лъхнала ме в купчината, заровила 
ме и драснала клечката... И побягнала... И досега никой не знае къде е, жива ли е, какво 
работи... И не знае, че и аз съм останал жив... Подпалил се огънят, наблизо имало един овчар, 
чул, че детско, бебешко гласче някъде пищи, приближил се до огъня, извадил ме... На много 
места съм бил обгорен... Веднага ме занесъл в селото, оттам с линейка - в градската болница, 
и... и ме спасили... После чух, че милиция се е занимавала, казаха ми, че стигнали до нея, но 
вече я нямало. Казали на дядо, баба вече била умряла, но той не повярвал... Тогава ме взел 
овчарят, дето ме спасил, и ме отгледал до тригодишна възраст. Един ден дядо ме видял на 
улицата и по чертите ми познал мама, дъщеря си... И помолил овчаря да ме даде на него да ме 
отгледа... И... и това е... Само че когато бях на дванайсет години, дядо умря. Пратиха ме в 
пансион. Не ми хареса там и избягах... Па като няма храна, човек се принуждава или да проси, 
или да открадне. Аз започнах да правя и двете... Не исках да се върна при овчаря, дето 
фактически ми подари живота, нямах никъде никакъв подслон, но някак си преживявах - в 
плевни, в обори, в сайванти. Помня, веднъж в едно село никъде не можах да се приютя. А 
имаше дълбок сняг и много студено беше... Тогава се качих на покрива на една невисока къща, 
изгазих през снега и стигнах до комина. Той пушеше. И беше топъл... Прегърнах го и така се 
топлих до сутринта... 

Попитах го дали е търсил майка си. Отговори ми, че не е открил никаква следа от нея. И 
добави: 

- Но дори и да я открия, нищо друго не мога да направя, освен да я оплюя... И да я 
нарека... Не, няма нищо да й кажа. Само ще я оплюя... 

Един ден пристигна телеграма, че овчарят е починал. Веднага го извиках, дадох му пари 
за път и той замина. Върна се след три дни. Благодари ми, че съм му казал за телеграмата и съм 
го пуснал... Стараеше се да сдържи сълзите си, но това не му се удаде. И ми беше радостно, че 
плаче за чуждия човек, който за него бе станал най-близък... 

Завърши и си отиде... Минаха десет години. И един ден ме изненада с едно писмо. 
Описваше ми живота си след освобождаването му, хвалеше се, че се е оженил, че има 
момиченце, което много обича, че жена му е добра по характер. И накрая завършваше с една 
изненада за мене: 

„Помните ли мама? Веднъж говорихме какво ще стане, ако я срещна. И ви казах, че ще я 
оплюя... Никога не вярвах, че ще я срещна. А стана. Тя ме откри. Пристигна на село, попитала 
за мене, след като ме бе поставила всред вестниците, които запалила, и пристигна у дома. 
Веднага разбрах, че това е тя. Стоеше на вратата и не смееше нито да влезе, нито да си тръгне... 
Гледахме се, жената, току-що ни се бе родила дъщеричката, също я гледаше втренчено и току 
изтърси: „Мите, та това е майка ти..." Тя заплака. И не мърдаше от мястото си. Знаете ли, 



другарю, и аз заплаках. Помните ли, бях ви казал, че ще я оплюя, а вместо това тръгнах към нея 
и я прегърнах... Моля ви, обяснете ми защо стана така, защо мислех, едно, а стана друго. Вие 
сте страничен човек и най-добре ще разсъдите... 

Сега е при мене. Живеем заедно. Никога с нищо не я укорих, в селото също се стараят 
нищо да не й казват, но добре, че намерих работа в града, продадохме къщата на дядо и се 
преселихме... Тук никой не я познава, никой нищо няма да й каже... 

Правилно ли съм постъпил? Аз мисля, че да. Нали ми е майка... Пишете ми. 
Митето..." 

 
 

ИЗПОВЕД СЛЕД ЕДНА АНКЕТА 
 

Ето ги пред мене, седят на чиновете и ме гледат. Най-отпред е Минчо. В тъмните му 
големи очи са се смесили в едно любопитство, печал и някакво видимо злорадство... До него е 
Васко... Той всеки момент може да ти издума такива думи, че да те парят до края на учебната 
година... Каже ги и след това тича за прошка, за да му олекнело на душата... Отзад е Валери. 
Юмрукът му е като гюлле и дето се опре, синина прави... Следват - Красимир, добър по успех, 
но постоянен скандалджия, Валентин, който нарочно се закача с всеки, предизвиква всички и 
чака само някой да го плесне, за да се затича към мене и с драматичен глас, жестове и мимики 
да търси правда и отмъщение... 

Трудни деца с трудни характери... Специална тетрадка съм въвел с графи - отляво лошото, 
а отдясно - какво съм направил, за да се изтрие това лошо от характера му и какви са 
резултатите от това... Редовно пиша какво съм извършил, но ме е срам да вписвам резултатите - 
пиша ли, че нещо съм постигнал, ще излъжа, а не пиша ли, пакостя на себе си и при една 
проверка от началници... Знаете какво ще последва. Не, резултати има, но точно когато решиш, 
че наистина си постигнал нещо, хоп, сервират ти го така, че после се червиш пред себе си... 
Затова графата най-отдясно си остава полупразна. Но не ме напуска чувството, че върша 
каквото трябва за тяхното възпитание и надеждата, че добрите и трайни резултати неминуемо 
ще дойдат, по-късно, но ще дойдат... Добре, че са малко тия мои трудни от трудните 
възпитаници, иначе... Защо не са като Чавдар например, като Светослав, като Милен и Цоньо? 
Ето го Чавдар - тих, кротък, мълчалив, спокоен, разсъдлив, гледа ме със светлите си любопитни 
очи и винаги имам чувството, че иска нещо да ме попита, а мълчи... Де да бяха поне половината 
като него... 

- А сега ще проведем нашата следваща анкета. Задачата ви е да отговорите писмено само 
на един въпрос: „Какво не харесвам в характера си?" Но искам честен и откровен отговор... И 
както сме се условили - можете да зададете и вие въпрос към мене... 

Бях чел в педагогическата преса за такава анкета и за удивителната откровеност и 
самооценка, лъхащи от отговорите на децата... А това, и те да ми задават писмени въпроси, е 
почти тяхно предложение - някои се срамуват да станат и да попитат нещо, защото често след 
въпроса избухва смях и на нечии лица злорадството се усилва... 

Момчетата започват да пишат и аз наново редя пред погледа си приведените глави и през 
ума си имената и лудориите им... Погледът ми прескача Чавдар и се заковава в главата на 
Валери. Интересно е ще признае ли колко муцунки е разкървавил досега... Ставам, обикалям 
между чиновете, поглеждам в тетрадката на Минчо и му казвам окуражително; „Пиши, пиши! 
Не се стеснявай!" А когато минавам покрай Красимир, погалвам рошавата му глава и той 



срамежливо я навежда, защото счита, че е много голям за такова отношение към него, после 
завивам покрай Чавдар и спирам пред Васко. Той се опитва да закрие с лакът това, което пише, 
аз му се усмихвам и го отминавам... 

Винаги ми е било интересно да чета анкетните отговори на учениците и въпросите, които 
ми задават. И сега чета и се радвам - те добре виждат недостатъците си и трезво ги отчитат... И 
питат, не се срамуват, за нещо свое, интимно, което не искат друг да узнае... Ето го листчето и 
на Чавдар. Изпълнено е със ситен равен почерк и критични бележки. За себе си... Вижда неща, 
които никога не съм предполагал, че ги има в него... И най-отдолу неговият въпрос към мене: 
„Другарю, и мене ме има на тоя свят, и аз съм ученик във вашия клас, нали?...” Изненадах се. 
Първо, защото това е написано именно от Чавдар, и второ - защото никога с нищо не съм 
предизвикал това, което той ми пише уж като въпрос, а може би е и някакво обвинение... 

На следващия ден след часовете го извиках при себе си. За път той заставаше пред мене, 
но не гледаше в пода, както други, а право в лицето ми... И като че ли в очите му някаква 
скрита радост... 

- Да се разходим! - предложих. 
Тръгнахме. И по пътя поисках да бъде така добър да ми разкаже всичко, което е искал да 

каже с въпроса си към мене. И той с глух глас започна: 
- Вие ми простете, но иначе не можех... Исках да знам защо като че ли не ме забелязвате в 

час, в междучасие, на двора?... Всеки, който извърши нещо лошо, веднага го викате, с доста от 
останалите момчета беседи водите, за да ги предпазите от лоши постъпки... А мене не ме 
виждате... Не ме навиквате, не ме хвалите, не ме викате на разговор, не ме наказвате... Дори 
когато ни гледате по време на час и погледа си на мене не спирате... Като че ли там, където седя 
аз, няма човек, а е празно пространство... Защо? И аз искам да поговоря с вас, да ви кажа някои 
неща, да поискам съвет... Лош ли трябва да стана, за да ми обърнете внимание? 

Гласът му изтъня, задави се и той спря да говори... 
Дълго се разхождахме и онова, което чух при тази разходка, остана в мене завинаги... 

Научих неща, които никога и от никого не бих научил, които в характеристиките винаги 
липсват... В разговора ни се мярна момиче с бадемови очи, което леко погледнало на 
сериозното първо чувство на обичащото го момче, пиян баща, който изчезнал с друга жена и 
след години се върнал като окаян грешник да потърси наново пристан и разбиране, които 
търсил другаде, но не намерил. И сегашните мои ученици, които, когато са насаме с Чавдар, му 
викали: „Ти не си за нашето училище... Бягай в манастир!" 

И към мене се сипеха въпроси: „Аз не й казах, че я обичам, но тя го виждаше... А тръгна с 
друг... Трябваше ли да я търся пак с очи? Вие как бихте постъпили? Не съм ли прав, че 
затворих вратата под носа на татко, след като той се яви у дома точно в навечерието на 
заминаването ми в трудово-възпитателно... в нашето училище? Да почна ли да се бия със 
съучениците си, че ме пращат в манастир заради доброто ми държане тук? Та дано и аз бъда 
извикан от вас като другите - да ме наругаете, да ме посъветвате... Дори да ме набиете... Не се 
учудвайте, един плесник ще ми тежи по-малко от постоянното чувство, което създавате у мен, 
че не съществувам, че съм нищо... Просто черта във въздуха..." 

Много дни си отидоха след тоя наш разговор. И тежките думи останаха завинаги в мене. 
Те родиха и една истина - искаш ли да бъдеш истински възпитател, не забравяй, че когато 
трудните деца ти създават много грижи, добрите чакат внимание и ти си длъжен и за едните, и 
за другите да намираш и отделяш време, строгост, доверие, уважение, любов... За да ги 



възпитаваш правилно... За да получиш от тях в замяна същото, което си им дал... Иначе ще 
намериш нещо, но повече ще загубиш... 
 
 

ПОСЛЕДНАТА МАЛКА ИЗПОВЕД НА ГОЛЕМИЯ КРЪСТЬО 
 
Помните го, нали - Големият Кръстьо от първите страници за първите години. Онова 

умно, мълчаливо момче, което ни изненадваше с нестандартните си разсъждения и най-
неочаквани предложения, който остана не само в паметта ми, но и в историческата памет на 
училището ни, в неговата биография... 

Когато завърши, стана работник, след това отиде в хореографско училище, което му даде 
диплом и право да бъде ръководител на танцова самодейност... Не срещна разбиране в родния 
си град и се премести на повече от двеста километра на запад. Беше вече създал семейство, 
имаше и двама сина, които обичаше повече от всичко... И в тоя немалък града стана 
ръководител на танцови състави и им отдаде и знания, и мисъл, и воля, и труд, и време. Макар 
и далече един от друг, заедно се радвахме на постиженията му... Когато пристигна на гости, ми 
разказа всичко за живота си, само за трудностите скри. Попитах го: 

- Нима нямаш никакви проблеми? 
- Проблемите са дадени да се решават. И аз се опитвам да го правя... 
Повече нищо не каза. 
Жена му бе едно мило и кротко същество, което ни слушаше и нито веднъж не прекъсна 

разговора ни, не ни даваше съвети и мнения. Знаеше, че имаме свои неща за споделяне и се ста-
раеше да бъде по-далеч от тях... 

После си заминаха. Кореспонденцията ни стана рядка, понякога споделяше свои 
проблеми в писмата, но никога не се оплакваше, никого не съдеше, приемаше всичко като че ли 
задължително да стане... След това година и повече не се обади. Писах му, пак нямаше отговор. 
Тогава последва мое тревожно и настоятелно писмо с молба за бърз отговор... 

И го получих. Беше една кратка изповед. Изцяло в неговия стил и присъща на характера 
му. Ето я: 

„... Много неща имаме да си разкажем, много неща имам да ви пиша, но толкова години 
не се видяхме, а и нямах сили да ви пиша... Защото ми се случи най-страшното - почина 
съпругата ми... Няколко пъти сядам да ви пиша, но като стигна до тези три думи, скъсвам 
листа... Коварен рак разкъса езика й и я умори от глад. Не можеше да преглъща и само от глад 
почина... Вече изминаха три месеца, но все още не мога да дойда на себе си. Сринаха се 
всичките ми надежди и планове за бъдещето на децата и внуците ми... Преди три години 
закупихме къща в едно село до града, където живее и работи големият ми син. Исках с тази 
покупка да бъда по-близо до него и ако съумея, да ги събера и двамата братя на едно място... 
Но нещастието разруши плановете ни... Гледах ви във „Всяка неделя" като събеседник по 
желание и се уплаших при някои от репликите. Но и се гордеех. Защото винаги съм заявявал и 
заявявам, че съм възпитаник на макаренковско училище. Може би това ми струваше кариерата 
на хореограф. Намериха се хора, които решиха, че човек, който е бил в трудово-възпитателно 
училище, не може да бъде възпитател на деца. Сам подадох молба и напуснах. Върнах се в 
завода. Там трудът е първа категория и на 50-годишна възраст се пенсионирах. Върнах се на 
село. Купих животни - конче, крава, прасе, няколко кокошки. Старая се да свикна с тях, но ми е 
трудно, защото съм свикнал да се занимавам с млади хора, които да скачат около мене и да им 



се радвам... Вечер излизам до кръчмата, събираме се „животновъди", бъбрим си, бистрим 
политиката, поиграваме карти, почерпваме се. И така донякъде скуката минава... Бъдете спо-
коен, нямам намерение да се пропивам. Това ще бъде лош пример за децата ми... Старая се все 
още да чувствам, че живея, че съм полезен с нещо, затова стискам зъби и гледам напред... 
Очаквам  бъдещето да е по-благосклонно към трудовите и работни хора... Тука всички са 
такива...Възрастни са и са малко, но много се уважават едни други... 

Как мислите, правилно ли съм постъпил, че се върнах към корените на родителите си? 
Знам, няма да ме укорите, но си ви признавам - как ми се иска пак да вдишам прашния въздух 
на сцената и да чуя тропота на много млади крака!... 

Пишете ми! Ще се радвам... 
С много уважение: Кръстьо" 

............................................................ 
Изповеди... Детски... Юношески... Човешки... Пълни с болка или радост, с угризения и 

надежди, с мъка или щастие, със съмнения и открития... 
Чисти човешки изповеди... 

 
 

НАГРАДИ 
 
Награди се дават разни. Те могат да ти дадат крила за нов полет към високи цели или да 

вгорчат живота ти, да почернят дните ти. При мене ги имаше всякакви... 
 
 

1 
 
Първата моя голяма награда беше много горчива и вие вече знаете - изгониха ме от 

училището и ме преместиха в друго - предимно с циганчета... Вече като учител... 
- Добър ден, момичета и момчета... От днес ще бъда ваш Учител... 
Не им обяснявам нищо, защото в къщите и от родителите си ще научат защо съм при тях. 

Още днес. Двойни обяснения не са нужни, а в тях непременно ще присъства задължително и 
думата „изгонен" и никак няма да бъдат далеч от истината тия, които ще я употребят, защото и 
в моето съзнание тя се е вкоренила така, че никой и нищо не може да я изскубне... Освен това 
ниската култура на родителите на новите ми ученици ще ги накара именно тази дума да 
употребят, без да мислят, че вредят не толкова на мене, колкото на децата си... 

Нищо! Много неща преживяхме, ще преживеем и това... 
Гледат ме черни любопитни очи от мургави лица и може би ме изучават - сравняват 

онова, което вече са чули за мене с онова, което виждат с очите си... 
Беше ми интересно, че всичко наоколо ми е така тихо, че нищо не нарушава 

спокойствието на учебните ми часове, че животът ми навлиза в друг коловоз, коренно различен 
от оня, по който вървях досега... Започнах да се чувствам отпуснат, дори ленив и да се 
страхувам от себе си. И от онова, което ми предстои при рязката смяна на ежедневието ми. И 
усетих, че се прибирам у дома по-уморен от преди... Но все пак добре знаех, че това ще бъде 
временно, че животът предстои и че бурята, като всяка буря, преминава, ще премине и тая. Не 
става дума за бурята в душата ми, тя ще остане дълго, но мислено благодарях на мургавите си 
ученици, че само след седмица вече имах чувството, че от години съм при тях... Но въпросите, 



които сам си задавах и на които никой не можеше да ми даде отговор, бяха много: нужно ли 
беше да постъпят така с мене, с какво го заслужих, защо трябваше да получавам огорчения, 
когато считах, че съм заслужил похвала, къде съгреших, та трябваше да бъда прогонен? Вярно, 
сам си подадох оставката, но бях принуден, прав ли бях, че постъпих така, а не дочаках те да ме 
уволнят, та после да търся правата си?... И си давах отговори, с които исках да се успокоя, а 
прибавях нова тревога в душата си... 

Един ден новият директор на училището, за който ви казах вече, че бе мой приятел - 
кадърен, добър и тих по характер човек, дойде при мене... В училището, където преди мене бе 
самият той... Нямаше смисъл да изясняваме причините, които доведоха до тая смяна - знаехме 
ги добре и двамата и никой нямаше никаква вина към другия... Затова започнахме първия ни 
разговор без предисловия: 

- Горе при нас, на заседание на учителския съвет, решихме тържествено да честваме 
десетгодишнината на училището... 

Обхвана ме смут. Предусещах, че се задават нови изживявания, нови изпитания, нови 
неща, които да разстроят живота ми... Вече се бях уверил, че в себе си имам някакъв особен 
инстинкт към лошото, което се задава... 

- Та дойдох при тебе за две неща - да чуя твоето мнение и да те помоля да ми помогнеш... 
- довърши мисълта си той. 

Какво да му отговоря? Те вече имат решение, значи моето мнение е безпредметно... По 
принцип нямах никакво възражение да се чества първата кръгла годишнина, но какво ще стане, 
когато се съберат наедно бившите ученици, на които съм бил директор? 

- Ще викате ли бивши възпитаници? - попитах. 
- Разбира се... Че може ли без тях? Нали чрез тях ще покажем на сегашните ни 

възпитаници тяхното бъдеще... 
Търсех най-точния отговор, за да бъда оправдан поне пред себе си, ако се получи нещо 

лошо по време на честването, както се бе получило по време на смяната ми, но освен 
отрицателното ми мнение, нищо друго не можех да кажа. 

- Според мен по-добре е да не се прави... 
- Защо? - искрено се учуди той... 
- Страхувам се от нежелани последици... 
- За това бъди спокоен. Нищо лошо няма да се получи...  
Не беше ме разбрал, пък и аз не исках да давам излишни обяснения... Но допълних: 
- Може би ще се зададат трудни въпроси, на които още по-трудно ще е да се отговори... 
Досети се... 
- Нали затова търсим и твоята помощ?... 
Мълчахме, всеки зает с мислите си. Аз виждах бившите си възпитаници, които питат, 

искат да знаят и аз трябва да мълча или да ги лъжа... А какво мислеше в момента той, не знаех. 
Но от следващите му думи се досетих: 

- Ти през цялото време ще бъдеш с нас... Ако искаш и ако сметнеш, че е удобно, дори и 
доклада на тържественото събрание ти ще го прочетеш... 

- По никакъв начин!... Директор си ти, начело във всичко Ще си бъдеш ти, защото при 
неблагополучия и отговорността пак ти ще я носиш... За мене е достатъчно да не забравите да 
ме поканите в деловия президиум... 

- Че нужно ли е по това въобще да се говори? 



- Не говоря за тебе... Но тогава там ще има всякакви хора, пък и много от тях ще заемат 
по-високи длъжности от твоята... Колкото до помощ, помощ ще окажа... Но няма да идвам горе. 
Каквото те интересува, идваш тук и умуваме... Само препоръки мога да давам. И само на тебе... 
И все пак помислете още веднъж... 

- Решено е! Ще я честваме... Десетгодишнина е това... 
Повече не упорствах. Може все пак всичко да мине добре. Някои неща ще премълча, 

други в разговорите ни просто ще прескоча, ще се преструвам на весел, на доволен... 
Горе в училището направиха прекрасен план. Човекът, който бе на моето място, имаше 

огромен организационен опит и в писмената работа бе до педантизъм ясен и точен. Не бяха 
изпуснати и най-малките подробности... Дойде при мене, обсъдихме всичко и аз нямаше нищо, 
ама нищо повече какво да добавя... 

... Дойде денят преди честването. Един след друг започнаха да пристигат някогашните 
момчета, сега вече мъже, сами или с жените си, а някои от първите ни възпитаници и с 
малчуганите си - две-тригодишни дечица... Искаха да ни зарадват, че вече имат свои семейства, 
че вече са възрастни хора. В районния град, на гарата, в центъра на селото и горе в училището 
педагогически работници ги очакваха, за да ги напътят къде ще нощуват... Но, разбрали, че 
вече ме няма в училището, те свиваха по първата пряка и пристигаха у дома... Посрещах и ни-
кого не изпращах, защото всеки, който идваше, оставяше багажа си, сядаше и започвахме 
разговор и никой не си тръгваше, за да го изпращам. Дойде време, когато всички стаи се 
напълниха с гости и трябваше да изпълня обещанието, което бях дал пред колегата си - да 
помогна. 

- Момчета, аз ви благодаря, че всички идвате при мене, защото мене най-добре познавате, 
но каквото и да правя, повече от няколко души тук не мога да приютя... Горе в училището за 
всички ви са приготвени легла... Пък и хората ще се обидят ако... Нали ме разбирате?... Труд са 
полагали, уважете труда им... Пък утре сутринта, живи и здрави, пак ще бъдем заедно в 
читалищния салон и в ресторанта... 

И ме разбраха, и не ме разбраха. Едни веднага взеха багажа си и тръгнаха, а други, 
повечето и най-вече ония, които и вие вече познавате от първите три години, направо заявиха: 

- Никъде няма да ходим. Оставаме тук. Ще правим пансион „Максим Горки". 
И останаха. И ми гостуваха... И си спомнихме всичко, случило се през ония първи трудни 

три години, което заедно преживяхме и изживяхме... И се разнежвахме, и се смеехме... Просто 
станахме с няколко години по-млади... С повечето от тях бяха и жените им и на мене ми беше 
страшно трудно как ще ги настаним да спят, а по-притеснена от мене беше жена ми, но те ни 
извадиха от неудобството: 

- Жените ще спят една до друга на леглата, а ние, мъжете - един до друг на пода... 
Беше дошло време момчетата, които ние някога считахме за деца и сега още гледахме на 

тях като на деца, да заявяват, че са мъже. И защо да не го заявяват, щом като поне половината 
от тях вече имаха семейства и деца?... 

Говорехме за всичко и имах чувството, че като по сценарий никой не пита защо вече не 
съм директор... Накрая не издържаха и пръв зададе неудобния въпрос Големият Кръстьо: 

- И все пак искаме да знаем защо ви смениха?... 
Добре, че не употреби вместо „смениха" „изгониха". Вероятно искаше да ми спести някои 

огорчения... 
- Аз сам си подадох оставката... 



- Но ви принудиха, нали? - заваляха въпроси... Обясних им, че ситуацията в училището е 
била такава, че престоят ми там повече не бе желан и трябваше сам да реша въпроса с 
напускането си... И ги помолих, ако достатъчно ме уважават, да не разискваме повече тоя 
въпрос... Приеха го без възражения, но чувствах от очите им, че ги бе обзела някаква вътрешна 
напрегнатост... 

Сутринта дойде с чувството за празничност и нищо не предвещаваше буря... Само Васил, 
когото всички някога наричахме Васката, ме извика настрани и ме попита: 

- Искам да знам, моля ви, не ме прекъсвайте, искам все пак да знам защо постъпиха така с 
вас? - и се насълзи... 

Какво да му отговоря? Беше ли време именно сега да обсъждаме един от най-тежките 
периоди в живота ми досега, и то точно преди честването? Помолих и него да не ме пита 
повече, като му обещах, че след като всичко мине, преди тръгването му обратно, именно на 
него и само на него ще обясня причините за онова, което бе станало... Той прие... 

... Никога читалищният салон не е побирал толкова хора, както сега... Гостите бяха не 
повече от сто, другите, официалните, щяха да бъдат горе, на сцената, в деловия президиум. 
Долу местата бяха 400, но те бяха заети от селяни много преди началото, а правостоящите 
отстрани бяха много повече от седналите. Училището си бе създало вече завиден авторитет, 
всички знаеха, че освен бившите възпитаници ще има много гости от София, Пловдив, 
Пазарджик и им се щеше да видят първите вече като мъже, и другите. 

Бях седнал в края на един ред в очакване да ме извикат горе, в президиума... По едно 
време при мене се яви моят заместник, новият директор, и ми прошепна: 

- Покажи ми къде са Васката и Сербезов от първите... Посочих му къде са и попитах: 
- Защо ти са? 
- Викат ги в деловия президиум... 
Изтръпнах. Значи мене може и да не ме извикат, щом досега мълчат... Двамата отидохме 

на сцената. След малко той пак дойде при мене: 
- Сега търсят и Кръстьо. Големия. 
- И него ли за президиума? 
- Да. И него предложиха... 
Ясно. Мене не е имало кой да ме предложи. Но дори и да съм бил в предварителния 

списък, намерил се е някой от пристигналите, който е сложил черта върху името ми... 
И все пак продължавах да очаквам... Но никой повече не дойде при мене... Сцената се 

отвори и сърцето ми замря. Нещо ме стисна за гърлото и не ме отпусна до края... Веднага с 
всички фибри на тялото си почувствах, че сега ще се случи нещо неприятно... На сцената бяха 
повече от 50 души, като само няколко лица бяха познати. Останалите бяха гости. Всред тях и 
ония, които решаваха съдбата ми преди месеци. 

Събранието ръководи един от заместниците на Окръжния народен съвет. Откри го с 
много топли думи, които лека-полека отпуснаха сърцето ми поне за минута-две... След това ди-
ректорът изнесе доклад, но аз през цялото време наблюдавах тримата наши възпитаници, чиито 
лица бяха помръкнали като градоносен облак... Докладът почти го знаех и затова не го слушах 
внимателно, а се стараех всичко онова, което се говореше в него да го видя пред очите си така, 
както е било всъщност... След това дадоха думата на някои от гостите, а между тях имаше и 
високопоставени лица. И те говориха за грижите, които се полагат за подрастващите у нас и за 
превъзпитанието на ония, които са се отклонили от правилния път на нравствено развитие. И 
тогава ръководещият тържествено заяви: 



- Време е да дадем думата на ония, заради които сега сме събрани тук - бившите и 
сегашни възпитаници. 

И даде думата на Васил... Той стана чевръсто, стегнато, бе в униформата на служител от 
военновъздушните сили, където работеше, застана на трибуната, вдигна глава и гъстата му къд-
рава коса още повече се открои на светлината на прожекторите. Бе хубав като същински 
артист... Изгледа хората в салона, някогашните си съученици, не се обърна въобще към деловия 
президиум, и започна с ясен и спокоен глас: 

- Скъпи приятели, уважаеми присъстващи, 
Аз съм един от първите възпитаници на нашето училище и много от вас, хората от селото, 

познавам, пък и вие ни познавате... На вас искам да благодаря от името на всички свои другари 
затова, че сте уважили нашия празник и сте изпълнили до краен предел салона. Помните ли, 
така беше препълнен, когато за първи път се явихме на фестивал на същото това място... 

Ръкопляскания. Ръкопляскаха и бившите възпитаници, и селяните. 
- Искам да благодаря и на всички, които са организирали това тържество, този незабравим 

за нас празник... 
В гласа му се появиха тревожни нотки... 
- Казах ви вече, че аз съм един от първите възпитаници. Няма да ви обяснявам защо ме 

настаниха тук. Вие много добре знаете за какво настаняват в трудово-възпитателно училище... 
Моите  родители са глухонеми... И двамата... От  рождение... И през целия си живот не чух от   
тях родителско напътствие, защото те не можеха да ми го дадат... Може би затова стигнах и 
дотук. Навсякъде ме възпитаваха с ругатни, с недоверие, с побоища... И като дойдох тук, 
срещнах истинско човешко отношение, срещнах разбиране, доброта, доверие. И любов, ако 
щете... Тук аз намерих и един духовен баща - директора на училището... И през трите години, 
докато бях възпитаник на училището, винаги си мислех за този ден, именно за днешния ден, 
когато ще съм на тая висока трибуна и той ще бъде до мене... 

Очите му блестяха - дълбоки, тъмни, открити и погледът му се стрелкаше във всички 
посоки... 

- А него го няма тук... Ей го там, в края на редицата, като осиротял... - и ме посочи, и като 
че ли ме прободе... - Гледам в президиума и само непознати физиономии виждам... - и се 
обърна към тях: - Тогава, в трудните първи години, нито един от вас го нямаше... А сега сте тук, 
а него го няма... 

Гласът му изтъня, загуби мощния си тембър... 
- Питам ви - защо не е тук? Какво направихте с него, та дори в деловия президиум не го 

поканихте? 
Скъса се гласът му и заплака. Заплака като дете... Така и в училището никога не е плакал... 
Всички горе започнаха да се озъртат, да ме търсят помежду си. Дори и ония, които, 

сигурен съм, бяха наредили да бъда зачеркнат в предварителния списък... И личеше как се 
питат един друг: „Ама къде е?", „Защо го няма?", „Не е ли поканен?... Грешка..." 

Да, грешка. Именно от такава грешка се страхувах и те я направиха. Направиха я не ония, 
които работеха с децата, а други, които дойдоха и ще си заминат, но ще оставят и в момчетата, 
и в ония, които работят с тях, а и в мене също, една незаздравяваща рана, която мене лично ще 
ме боли до последния ми ден... 

Васил остана още малко зад трибуната, вместо да говори, плачеше, хълцаше, не можеше 
въздух да си поеме. Не можех да погледна встрани и назад, но сигурен бях, че и много други в 
момента плачеха - и бивши възпитаници, и хора от селото... Аз не плачех, само гърлото ми бе 



стегнато в железни клещи, като че ли някой ме душеше и не даваше и на мене, като на Васил, 
да поема въздух... Тишина, абсолютна тишина беше наоколо, и на сцената, и в салона, но бе 
истинска и бе подготвена от хора, които не познаваха детските души... Особено душите на 
трудните деца... 

Васил не издържа и си седна. Бършеше си сълзите и се стараеше вече да не издава глас... 
Водещият реши да изведе събранието от конфузното положение и веднага даде думата на 
Кръстьо... 

И на трибуната застана Кръстьо - милият, разсъдлив, умен Кръстьо, който някога ни 
изведе от грешката, която щяхме да извършим, ако накажехме Мими. 

Той също започна спокойно, мъдро, каза с няколко думи за тъжното си детство, спомена, 
че най-щастливите години досега, а и завинаги, ще бъдат трите години, прекарани в училището. 
И накрая завърши: 

- И аз като Васко ви питам - защо на сцената виждам все непознати лица, които нищо не 
ми говорят, а ги няма ония, които ни посочиха правия път, по който след това тръгнахме?...  
Ония, които спяха в училището заедно с нас, бяха забравили дом и семейство, за да осигурят на 
нас повече уют и спокойствие, за да ни отърват от лошите привички, които ни доведоха дотук... 
Бяхме се превърнали всички в едно голямо сговорно семейство... И ви питам - къде е 
директорът ни, когото ние считахме за баща на това щастливо семейство?... - после се обърна 
към всички от деловия президиум и високо попита: - Къде е? Питам ви, отговорете ни. Какво 
сторихте с него?... - и се разплака като дете... 

Не можах да издържа повече. Чувствах, че и моите сълзи напират, скочих и излязох 
навън... Застанах пред читалището с пълни със сълзи очи, с желязна скоба около врата и с 
воденичен камък на гърдите си... Какво ставаше в тоя момент в салона не знаех, но после 
разбрах, че третият, който се е изказал - Сербезов, е задал същите, неудобни за отговор 
въпроси, и, за да се излезе от конфузията, ръководещият обявил, че събранието е завършило и 
срещата ще продължи в ресторанта... И започнаха да излизат хората от салона, и започнах да се 
прикривам сред тях, за да се скрия от любопитството на любопитните, но не успявах, защото, 
ща не ща, стърчах с цяла глава над много хора... До мене се приближи един от ония, които 
решиха съдбата ми в дирекцията, и настръхнал като бодлив кактус, със съскащ глас се 
нахвърли върху ми: 

- Какви бяха тия номера? Защо не се яви горе? 
- За да се явя, трябваше да бъда поканен... 
- Ти много добре знаеш, че трябва да си там. Винаги за всичко ли чакаш специални 

покани? 
Говореше ми на ти, чувствах пренебрежението в гласа му и ми стана болно. 
- Повече не желая да разговарям... 
- Добре. Приемам... Сега аз те каня в ресторанта. Да видим после ще кажеш ли пак, че не 

си поканен... 
- От вас лично покана не приемам и в ресторанта няма да бъда... - и тръгнах за дома си... 
Прибрах се... Беше ми страшно... Чувствах се виновен, че сега момчетата, които са дошли 

тук и заради мене, са сами... Имах вече покана, макар и устна, макар и измолена, но имах... Как 
щях да се оправдая след това, ако и там, в ресторанта, се получи онова, което стана на сцената в 
читалищния салон?... Лежах като болен на леглото... Час... Два... И станах... И реших да отида в 
ресторанта... По пътя ми мина нелепата мисъл - дали няма да си помислят, че идвам в най-
неподходящия момент, че нарочно съм закъснял?... И когато влязох в антрето на ресторанта, 



разбрах, че наистина съм пристигнал именно в най-неподходящия момент... През 
полуотворената врата се виждаше какво става вътре... Говореше Годев: 

- ...Та вървях аз из коридора и нося куп чаршафи, а до себе си чувам глас: „Дайте път на 
Магарето...!" Не го зашлевих, не го и навиках, само спрях, обърнах се към него и му казах с 
най-спокойния тон, на който съм способен: „Благодаря!" И отминах... А той наведе глава... Ако 
това момче сега е тук, искам да му стисна ръката за това, че само от една дума е разбрал 
болката ми... 

Надигна се някой от една маса и отиде при него: 
- Аз бях, учителю, и именно сега, пред всички и тук искам да ви се извиня... И ръка да ви 

целуна за прошка... - и се наведе да целуне ръката на бившия си учител... 
Не го видях кой е, защото стоеше гърбом към мене, но точно когато реших да отворя 

вратата и да вляза, видях Цането, който се надигна от масата си: 
- Искам думата... И искам да попитам... В салона питахме, но никой не ни отговори. 

Затова сега пак питам - отговорете ни какво е направил нашият директор, та го прогонихте от 
училището... 

И останах на мястото си... 
Стана председателстващият събранието, оня същият заместник-председател от окръга: 
- Другари, вярно е, че и там, на нашето събрание, а сега и тук, когато сме се събрали на 

другарски обяд, вече няколко пъти се поставя един въпрос и ние наистина сме длъжни да му 
дадем отговор... Да, ние много добре познаваме вашия бивш директор и искаме да ви кажем, 
отговорно да ви заявим, че ние също го ценим и уважаваме като способен педагог... Но трябва 
да ви кажем и нещо, което няма да бъде много приятно за вас - той допусна редица грешки, 
които, въпреки нашето желание не можахме да му простим... И затова той не е вече директор. 

И тогава наново избухна бомба - от всички страни наскачаха бивши възпитаници и 
искаха, настоятелно искаха да чуят онова престъпление, което е извършил техният директор, 
поради което е освободен от длъжност... 

Вече не можех да вляза, а не можех да остана и още на мястото си, и не ми оставаше нищо 
друго, освен да поема наново към дома си... След това научих продължението - всички от 
деловия президиум, обидени от подхвърляните вече заядливи реплики на леко пийналите 
момчета, станали и демонстративно напуснали ресторанта...Т ръгнали към леките си коли, 
спрели точно пред ресторанта, и свадата, а вече наистина станала свада, продължила и там... 
Един от комисията, която ме освободи, се опитал да им каже: 

- А известно ли ви е, че когато едно време сте ходили на екскурзия, на вас са давали да 
ядете само фасул, а той, с хубавите си колеги, са яли, пили и гуляли до съмване? 

Към него се приближил Павел Лесичев, настръхнал, възбуден, с непокорен поглед: 
- Ти ли ще ми кажеш, че той е пил по цяла нощ, бе? Той алкохол не вкусваше, но ти дори 

и това не знаеш... И ако искате добре да знаете, всички, които сте се събрали от кол и от въже 
тук, когато той беше с нас на екскурзия, ни хранеха с печени прасенца... Ясно ли е?... - и е 
пуснал като добавка едно нецензурирано изречение... 

И беше истина - по време на дългите екскурзии, които провеждахме из страната през ония 
години, домакинът Петко Цигов винаги успяваше да намери от съседните села малки прасенца, 
които печехме в кухните на детските домове, в които отсядахме... 

Веднага след заминаването на гостите момчетата събрали помежду си пари, купили 
напитки и мезета и заедно с някогашната първа тяхна учителка Ангелина Андонова поели към 
дома ми... И изведнъж всичко се напълни с хора - кухня, хол, стаи и коридори дори... И тук 



продължи и завърши тържеството. Нито дума повече не се говори за скандала, а и Васил не 
поиска вече да му обясня как се е стигнало до освобождаването ми... И тук, именно в дома ми, 
стана онова мило тържество, което винаги ще помня, ще помнят и всички, които присъстваха 
на него... 

Свидетел на всичко, което ви описвам, беше и същият оня отговорен работник от 
прокуратурата, който навремето бе поел шефство над Гошко Сонин, пишеше му писма, пари му 
пращаше... Той владееше перото, бе вече издал интересни книги и бях сигурен, че ще опише 
правдиво онова, на което бе свидетел... И го описа, но не правдиво... В книгата си, която издаде 
след това, имаше една глава, която бе нарекъл „Проверка на педагогиката"... В нея имаше 
всичко, което можеше и да го няма, но липсваше онова, най-важното, което той не посмя да 
напише... Казах му го след това при една среща, той изпърво се смути, но после се опита да се 
оправдае с думите: „Може би имаш право... Не посмях да го напиша... Но ти трябва да бъдеш 
доволен - и без да съм го написал, признанието си го имаш... Не само ти, всички го разбраха... И 
това трябва да те задоволи..." Зад объркани изречения искаше да скрие вината си... Дали беше 
прав не знам, но не му казах, че съм съгласен с него... 
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Всичко, което стана през оня ден по време на десетгодишнината на училището, доведе и 

до втора, специална награда... 
Обръчът, който ме стягаше около врата по време на всичко през този ден, се разхлаби на 

сутринта, но само два дни след това усетих, че не мога да си поема въздух, не мога да изкачвам 
стълбите в дома си, а когато се погледнах в огледалото, видях, че вратът ми се е изкривил, че 
една голяма подутина се е появила вляво от гръкляна ми, избутала го е настрани и именно тя не 
допускаше достатъчно въздух в гърдите ми... На следващата сутрин тя стана по-голяма и заедно 
с това се появи температурата - една от ония температури над 37 градуса, за които казват, че 
изискват непременно бързо и задълбочено изследване. Положението започна да се влошава и 
веднага заминах на преглед в окръжната болница. Прегледаха ме и казаха, че съм пристигнал 
много късно и е необходимо още на следващия ден да се явя за операция... Написаха ми талон и 
специалистът ми каза: 

- Почакайте още малко, поне да стане рак, па тогава елате... Но аз тогава ще ви кажа да си 
вървите... 

Успокои ме... Прочетох в талона и понеже разбирах от различни медицински термини, го 
разшифровах - доброкачествен тумор... Как така се яви само за няколко дни? И от какво? И 
прецених - каква е тая бърза операция, когато още изследвания не са ми направени? Ами ако те 
покажат, че той е злокачествен?... И се върнах като бито куче в къщи... 

На сутринта заминах за София. Постъпих в Медицинската академия. И започнаха 
изследванията едно след друго, и нищо от резултатите не научавах... Сънувах кошмарни 
сънища, а и дните ми бяха кошмарни. Опитвах се да чета от лицата на лекарите, когато 
разчитаха онова, което беше написано на медицинските бележки от изследванията, но те бяха 
непроницаеми... И така един месец... Когато ме разпитваха дали съм преживял някакво голямо 
психическо напрежение, чистосърдечно си признавах само с едно „да", но без да обяснявам 
кога и какво е станало... И един ден ме предупредиха, че операцията ще бъде на следващия 



ден... И когато вече претръпнах и не спах през цялата нощ и на сутринта изчаках с тревога 
визитацията, чух от професора: 

- Операцията се отлага за неопределено време. Ще продължим изследванията... 
Да. Това вече бе краят на съмненията... Не ме сдържаше в болничната стая и по цял ден 

обикалях по алеите на академията. И като с чукове се забиваше в главата ми: „Да... Аз съм 
болен от рак... От рак... От рак... И всичко се яви в ония тягостни минути, нека са часове, по 
време на честването." Гледах хората, които минаваха покрай мене и ме отминаваха или 
пресичаха пътя ми и си мислех: „Какво лошо направих на тоя свят, та трябва да си отида в 
разцвета на младостта и на силите си? Къде съгреших, кому направих зло, та вече не ще мога да 
гледам този тъй хубав свят? С какво съм по-лош от тия, които са около мене, които разговарят 
помежду си, усмихват се и макар и да са болни, живеят с надеждата, че ще оздравеят, а аз съм 
осъден да чакам смъртта си и всеки ще знае това, а само на мене няма да го кажат..." 

И изведнъж, точно след два дни, когато бях вече съобщил в къщи, че операцията се отлага 
за неопределено време, сутринта ми казаха: 

- Операцията ще бъде днес... Елате да ви подготвим... 
И бях опериран... Продължи дълго, през цялото време професорът разговаря с мене, 

защото операцията беше с местна упойка, за да не се засегнат гласните ми струни... 
- Вие сте учител, с гласа си вадите хляба, нали? Затова аз ще върша работата си, а вие 

отговаряйте на въпросите ми колкото се може по-обширно... 
И отговарях... Цели три часа... За какво ли не ме пита той? И когато разбра, че работя в 

трудово-възпитателно училище, интересът му изведнъж се повиши и дори от време на време 
спираше, за да чуе онова, което му разказвах. По време на операцията изведнъж трепна и 
възкликна: 

- Ах! Само това не биваше да става!... - помълча, спря да оперира и после добави: - Как 
можах да допусна... 

Каза го като че ли на себе си, но го чуха всички - и асистиращите, и сестрите, и аз. Може 
би само аз не трябваше да го чуя, защото след това то много години остана в мене, в съзнанието 
ми... И ме плашеше... 

Операцията свърши и бях откаран в болничната стая. Заедно с въпроса какво е онова, 
което стана, а не трябваше да става... След години се срещнах с професора и го попитах, но той 
каза, че досега е извършил хиляди операции и не помни онова, което е казал по време на всяка 
от тях. Още повече, че с мене той трябваше да разговаря през цялото време... 

Нощта след операцията бе кошмарна. Температурата постоянно се качваше и в отделни 
моменти като че ли не бях на себе си. Сутринта спадна и по време на визитацията наново бях в 
състояние да разбирам какво се говори около мене и за мене... Тогава пак професорът 
провеждаше визитацията и когато ме попита как съм и получи отговор, се обърна към 
лекуващия лекар: 

- А как е оная от втора стая, първо легло? 
- Положението й се подобрява. 
- Добре. Дано и тя да няма някой карценом... - и погледна в мене. 
Знаех какво е карценом и изтръпнах... Това беше първият случай, когато се прощавах с 

живота... И само след час температурата наново започна да бърза нагоре по скалата. 
Подпомогна я напрежението, което ме обхвана... 

След обяд тя минаваше вече 40 градуса. И точно тогава пристигна на свиждане жена ми... 
Тя седеше и ме гледаше, а аз я гледах, но не я виждах и мислено се прощавах с нея, защото вече 



се прощавах и с живота си. Как ми се искаше в този момент да е тук и дъщеричката ми, за да се 
простя, макар и само мислено, и с нея... 

Със себе си винаги носех връзка ключове и с тях никога не се разделях. Та и тук... Бях се 
вече научил как да отварям различни брави, което приех като урок от моите възпитаници... И 
през нощта, след като мина полунощ, станах и тръгнах. Залитах, но вървях... Исках да открия 
медицинското си досие и да прочета всичко, което е написал професорът след операцията... И 
отключих... И проверих... И прочетох, че най-вероятната диагноза е съвсем друга, но нямаше 
дори и латинска дума, която да означава злокачествено образувание. Заключих, легнах 
спокойно и съм заспал дълбоко. На сутринта вече нямах никаква температура... 
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Върнах се от болницата, не мина много време и наново бях директор на училището... И 
тогава получих третата си награда... До този момент никой никъде не бе поставил въпроса за 
награждаването ми дори и с една значка, но само след година научих, че съм награден с орден 
„Кирил и Методий"... Признавам - зарадвах се... Имаше и други от селото, на които се 
присъждаха ордени и медали, и бе прието те да се раздават по време на тържеството във връзка 
с празника на славянските просветители. И сега стана така, но мене нито ме наградиха, нито 
пък съобщиха, че съм награден... Дните минаваха, орден нямаше и тогава разбрах, че наново 
съм се разминал с наградата, че мене ще ме награждават само с награди, които горчат... 

Но един ден, беше след три месеца, отидох в окръжния отдел... Викаше ме началникът. 
Когато влязох в кабинета му, забелязах, че не е в настроение, а и това, за което ме викаше, бе 
нещо неприятно, и той започна една тирада, по време на която и двамата стояхме прави... Ще 
ви обясня за какво. И то беше една от поредните ми награди... Когато наближи Великден, едно 
от момчетата, мъничко крехко създание, ми каза: „Сега, ако съм при баба, тя ще направи 
козуначе, ще опече агнешко месце и сутринта, преди да стана, ще се доближи до мене и ще 
започне да търка едно червено яйчице по сурата ми... И ще повтаря: „Жив, здрав дядо 
Великден..."... Ама тука няма, щото я няма баба..." А през тази година Великден и Първи май 
бяха в един ден. И наредих - да се приготвят козунаци и да се опекат агнета. Реших, че ще 
минат и без яйца, но ако и тях направим, няма да мина без наказание... И след няколко дни на 
много места вече се знаеше, че при нас се е празнувал Великден... Въпросът бе стигнал и до 
министерството, оттам препратили преписката в отдела за проучване и за съответно 
наказание... Та именно затова бях извикан. И точно затова ми говореше началникът ми, който 
всъщност беше добър човек и още по-добър ръководител... Нищо не скрих, просто казах 
истината... И той ме предупреди, че няма да мине без наказание... По едно време бръкна в 
чекмеджето си, за да потърси нещо, но намери съвсем друго, и каза: 

- Аха... Тука има един орден... Награден си с него... Заповядай! И да знаеш, че имаш много 
врагове... 

И ми връчи ордена. И ми стисна ръката... И завърши: 
- Още веднъж - честито! И не се сърди, че вдигам тон и че едва сега го получаваш. Лично 

аз нямам никаква вина - ни за онова, за което те извиках, ни за това, че едва сега получаваш 
наградата си... 



Разделихме се, а в джоба си носех първата награда, първия орден, който ще остане и 
последен, и обременен с мисълта, че имам много врагове, което знаех отдавна, но за известно 
време бях позабравил... 
 
 

4 
 
Винаги съм считал за най-голяма награда човешката признателност... Особено сега, във 

времето на нейния дефицит... Признателност с думи, с отношение, с поглед дори. Без 
материално обвързване... А сега именно то най-много се цени... Материалната отплата анулира 
признателността, защото вече е платена с пари или вещи... 

Особено ценна е признателността за това, че си дал другиму ум, разум, възпитание... 
Такава признателност и благодарност получавах и получавам всеки ден... И като мене са още 
много учители и възпитатели, работили в трудово-възпитателни училища. Те в едно са по-
щастливи от колегите си в обикновените, масовите училища - при тях признателността е ярко 
изразена, истинска, от дън душа изразена и продължава с години... Такава е винаги 
признателността на изоставените, пренебрегнатите, незадоволените с домашен уют и 
родителски ласки момчета и момичета... Защото за тях ти си всичко... 

Много, извънредно много момчета преминаха през нашето училище... Минаха и си 
отидоха, но не хвърлиха камък след себе си, макар понякога да са се заричали, че кракът им 
повече никога няма да стъпи при нас... Такъв беше Веселин, а само след два месеца пристигна с 
думите: 

- Да ви видя - живи ли сте, здрави ли сте. На мене пъпът ми е вързан тук... 
И много други като него идват месеци след напускането, други след години, а някои и 

след десетилетия... Струва ми се, няма момче, преминало през училището, да го е забравило, да 
не си спомня дните, месеците и годините, прекарани в него, да не се е отбил, ако е имал 
възможност за това, или поне едно писмо да не е изпратил до някого от нас... Дори и тия, които 
не искат други хора да знаят, че са били в ТВУ, идват и когато си тръгват, ни казват, че ще им 
бъде по-приятно никой да не знае миналото им... Но споменът от това минало ги привлича към 
нас и накрая ги довежда. Някои дори от семействата си, своето новосъздадено семейство крият 
за престоя си при нас... Срещнеш го на улицата, познава те веднага, радва ти се, искрено 
изразява признателността си, кани те на гости в дома си и когато тръгнеш, моли: 

- Само едно ви моля - не казвайте на жената, че съм бил във вашето училище... Тя не знае 
за това абсолютно нищо... И не искам да знае... 

Но такива са единици. Голямото болшинство не се срамува и не се страхува от миналото 
си, нямат тайни с него, не считат, че престоят им при нас е тъмна страница в биографията им... 

И за мене най-голямата награда е тази, че момчетата не ме забравят... 
Ако не всеки ден, то поне през ден-два пред дома ми спират коли... Слизат мъже, винаги 

мъже, влизат в двора ми и натискат звънеца... Излизам. Гледаме се - аз го изучавам, искам да 
разбера ученик ли е или само някой познат, а той ми се усмихва и чака моята досетливост... И 
както вече ви казах - търся очите и като че ли в тях виждам написано всичко - някогашния 
детски образ, името, града или селото, дори факти от биографията... 

И: 
- Добре дошъл! Заповядай, влез! И се чувствай като у дома си. 
- Не съм сам. Жената и децата са в колата... 



- Довеждай ги! 
И ето ги всички около масата... Като най-скъпи гости... И се редят спомени: 
- Помните ли, когато... 
- Какво стана с... не си спомням добре името му, но му викахме Муцунката... 
- Патрата обаждал ли се е? Къде е той сега? 
Питат, разпитват, убедени, че аз за всекиго знам по нещичко... И наистина знам, защото те 

преди това са ми били гости, както той сега... 
Други идват направо по работа. Лична. 
- Закъсах със сина... Помагайте... Иначе ще го изпуснем. 
И помагах - или със съвети, или с помощ да бъде настанен в ТВУ. 
Не бих преувеличил, ако кажа, че почти всички от първите ни възпитаници минаха не по 

веднъж през дома ми, по-голямата част от по-късните и поне половината от тия, на които по-
късно бях учител... Някои са идвали само по веднъж, но повечето са ми чести гости... 

Васката - къдрокосият красавец, домакинът на бюфета без продавач, идва по няколко пъти 
на година. Вече всички в града познават колата му и видят ли я, че е спряла пред дома ми, 
знаят, че именно той е пристигнал... Приятелите му в града са много, почти всички го познават. 
И много от тях му гостуват, когато минат през неговото село. И той винаги ги посреща като 
истински приятели... Почти винаги идва у нас също с приятели, и то винаги различни. Приятно 
му е, изглежда, повече хора да видят и да знаят, че е тачен и уважаван човек... И често остават - 
той и приятелите му, по няколко дни... 

Помните ли Стойчо, пак от първите? Оня, дето беше приятел със змиите? Мине не мине 
време и синята му „Жигула" току спре пред дома ми. Той, жена му, сина му... 

- Ето ни пак... 
Той си е същият - нисък на ръст, постоянно усмихнат, мълчалив. Жена му и синът му са 

по-мълчаливи и от него. Винаги остават само за една нощ - повече се гледаме, по-малко си 
говорим и на сутринта току отсече: 

- Ние да вървим, че път ни чака... 
И се разделяме с радостното чувство, че сме били заедно един ден и една нощ и че скоро 

пак ще се видим... 
И Ламбри... Добрият спортист, чийто училищен рекорд на дълъг скок още не е подобрен. 

Който беше запомнил една думичка, казана от мене някога, която след четвърт век ме караше 
да се срамувам... Той е близо, Пловдив не е далече от нас, и има възможност да идва. А и аз го 
навестявам. Дълго време майка ми беше в болница в Пловдив и той и семейството му бяха най-
честите й гости по време на свижданията. А когато бе изписана, тя го целуна и каза: 

- Аз си имам и един син в Пловдив... За тях тримата искам да ви разкажа... 
Един ден Стойчо се обади по телефона и между другото ме попита: 
- Имате ли възможност да ни отделите с вашата съпруга десет дни от ваканцията? 
Беше през лятната ваканция, вероятно той имаше бърза и неотложна нужда от помощ и 

веднага му отговорих, че ще му отделим колкото време пожелае... И на следващия ден пристиг-
на със семейството си. И каза, че ще останат пак само една нощ и на следващия ден поемаме. За 
Русе. И ми обясни - двамата с Васил решили да ни вземат, той да ни откара първо при Васил, за 
да му гостуваме, а след това на него, на Стойчо... И рано сутринта поехме... Васил ни посрещна 
като най-скъпи гости. Три вечери имаше в дома му банкети, на които присъстваха 
последователно всичките му приятели. И които ни познаваха, бяха идвали вече у нас, а 
болшинството бяха непознати нам хора... Всяка вечер угощения, а през деня разглеждахме 



забележителностите на Русе и околностите му. За мене и за жена ми това бе едно незабравимо 
гостуване, свързано с още по-незабравими преживявания... След това обратно - от Дунава, на 
южната ни граница, в Хасково, където живее Стойчо... И там три дни - той не е по шумните 
сборища и прекарахме времето в приятни разговори и срещи само с най-добрите му приятели. 
Приятно му беше да ни покаже не само къщата си, но и вилата си, построена в едно близко 
село... Не пропусна да ни откара след това и до Кърджали, след това до казармата в 
Момчилград, където служеше един от синовете на Васил... На връщане, вече за нашия си град, 
ни посрещна Ламбри, предварително предупреден от него за това... Пристигнахме си на десетия 
ден, и те, цялото семейство, веднага си тръгнаха... 

Изминахме не по-малко от хиляда километра и още поне 500 измина той до нас и от нас 
до Хасково. Гледах го колко пъти спира да зарежда бензин и ми бе съвестно. На два пъти се 
опитах поне веднъж да заредя резервоара, но той категорично забраняваше: 

- Вие сте наши гости, гости на своите ученици... А вашите пари ги запазете за хляб, 
защото ние сме винаги у вас и ни посрещате, а вие никъде не ходите.". 

Смея да попитам кой ученик от ония, които възпитаваме в обикновените училища, ще 
направи тоя жест 30 години, след като се е разделил със своя учител? Не вярвам да има такъв 
случай. Те ни забравят не след години, а след месеци и дори едно „Добър ден" не ни казват при 
среща... Това могат да го направят и го правят само хора с големи сърца, отзивчиви и 
признателни, каквито са „трудните" момчета, които настаняват в трудово-възпитателните 
училища... Дори и с лошо да са те запомнили, те не те забравят и след десетилетия. Помните ли 
Лальо Тонов, също от първите, който дори с брадва налетя на един от възпитателите ни и ние 
го изгонихме? И в първата част на книгата писах, че го помня с добро, че вероятно сгрешихме, 
дето го изгонихме, него, сирака, и му благодарях за това, че стана добър и честен човек, че 
отгледа две дъщери... Исках да прочете това след време и дано ми олекне малко... Но докато 
пишех това, което сега четете, един ден пред дома ми спря модерна и скъпа кола, както винаги 
слезе мъж, а останалите продължиха да седят в колата, разбрах, че за мене са дошли и веднага 
излязох. Срещу ми стоеше набит здравеняк. 

- Добър ден, другарю директор... Познавате ли ме кой съм?  
Не го познавах. И очите не ми подсказваха нищо. И си признах. Извикахме и останалите - 

беше негово приятелско семейство - седнахме и пак не го познах. И когато каза селото, където е 
роден, веднага го познах... 

И пак разговори и едно негово признание, което считам за една от големите ми награди: 
- Това е директорът ми - каза на приятелите си. - Не сме се виждали от 36 години, но не 

съм го забравил. Затова и идвам да го видя... Сърцето му е толкова голямо, че събираше всичко 
за всички ни - обичаше ни по особен начин, доверяваше ни се, беше като истински баща за 
всички ни... 

- Към тебе бях несправедлив. Не само аз, всички... 
- Бях си го заслужил... Но ви моля - не си спомняйте никога за мене с лошо... 
- И ти за мене... 
И си стиснахме ръцете. Една дълго стаявана болка за едно момче изчезна. Самото то я 

премахна... 
... Когато един от най-възрастните ни възпитаници навърши 50 години, пристигна у нас да 

празнуваме юбилея му. Заедно с близките си при други, които също считаше за близки... 
А с тия, с които не се срещах често, връзката ни се поддържаше с писма. Хиляди съм 

получил, хиляди са и отговорите им. Какво ли няма в тях - и спомени, и изповеди, и радост от 



успехите, и мъка по загубени близки... Така имах и имам възможност винаги да знам какво 
става с момчетата, от какво нужда... 

Винаги ми е било най-тежко, когато до училището пристигат писма със следното 
съдържание: 

„Съобщете кой клас е завършил вашият бивш възпитаник еди-кой си, който понастоящем 
се намира в затвора ни..." 

Тогава най-много се старая да си представя кой беше той, какво беше поведението му при 
нас и да потърся причините за неговото ново падение... И защо ли, може би защото много 
старателно търсех тези образи, те винаги бързо изскачаха от паметта ми и заставаха пред мене 
като живи... Много ме заболя, когато веднъж получих подобно писмо за един от любимите ми 
възпитаници. Написах му лично писмо. И получих една изповед, която ме смути, огорчи и 
същевременно зарадва... Огорчи ме фактът, че е в затвора, смути ме разказът за лошото 
отношение към затворниците и ме зарадва новината, че е в затвора, защото е направил 
катастрофа с поверената му товарна кола, без жертви, но с много материални щети... И из-
поведта му завършваше с думите: „Чакам с нетърпение деня, когато ще прекрача прага на 
затвора и веднага ще тръгна към вас, за да ви благодаря, че се сетихте за мене, да прегърна 
малката ви дъщеричка и да целуна ръка на жена ви..." 

Написах писмо до тогавашния Президиум на Народното събрание с молба да бъде 
помилван и тя беше удовлетворена - присъдата му бе намалена и бе освободен. И още на след-
ващия ден пристигна. За него бе загадка кой се е застъпил за помилването му, но и на него не 
казах нито дума за онова, което съм сторил. Знаех, че ще му стане неудобно, задето ме е 
поставил в неприятната ситуация и роля на молещ, за да се облекчи съдбата му... 

Един ден по телефона ми се обади началникът на отдел „Затвори" и ме помоли да намеря 
време да се явя при него. Мислех, че е във връзка с онова, което бях написал в писмото си до 
Президиума за лошото отношение към затворниците, но се оказа друго - генералът началник ми 
предложи да стана началник на затвора в Бойчиновци. Не ми разреши веднага да откажа, даде 
ми три дни да си помисля и нека след това му съобщя решението си писмено. Предлагаше ми 
задгранична шестмесечна командировка за обучение, чин капитан, апартамент в Бойчиновци, 
работа за жена ми... Това бе особен вид признание и награда за труда ми и то ме поласка... Но 
отказах. В писмото си писах, че съм роден за възпитател, а не за началник на затвор, че искам 
да виждам как момчето израства пред очите ми, а не да следя колко е излежал и колко още му 
остава и да го освободя на точно определения ден... Особено приятни ми са и внезапните 
срещи, които не си очаквал, а те, като изневиделица, станат... Ето, вървя по улицата и изведнъж 
ме спира непознат мъж. 

- Здравейте, другарю директор. Аз съм ваш бивш ученик. Казвам се... - и си казва името. - 
Там ме наричаха още... - и допълва прякора си, с който е бил известен в училището. 

В една софийска бръснарница съм. Чакам реда си. Изведнъж в един от бръснарите виждам 
познати черти... Следва ретроспекция и пред очите ми застава някогашният Христо, който 
дойде при нас с прякора си Чърчил и дори малко се пообиди, когато забранихме прякорите, 
защото той много се гордееше със своя знаменит адаш... Заставам зад него и го наблюдавам - 
бръсне, бръсне, па току се огледа в огледалото, като че ли се съмнява в красотата си... А аз го 
гледам в огледалото и си спомням луничките по лицето му, които още не бяха изчезнали, и 
както тогава, така и сега ми приличаха на малки златни люспици, полепнали по лицето му... 



- Следващият - казва и пак се оглежда... Сядам. И той започва. Бръсне, бръсне, погледне 
се и нито веднъж не погледна лицето ми в огледалото. Но по едно време наведе поглед, 
бръсначът увисна в ръката му и измърмори, като че ли изплю думите: 

- Другарю директор!... И каква сега стана тя? 
- Нищо лошо не е станало. Просто се срещнахме...  
Обръсна ме, спря веднага работа, каза на колегите си, че се е случило нещо чрезвичайно 

(употреби точно тази дума, която често употребяваше и в училището), облече се и ме поведе 
навън. Най-напред в сладкарница на кафе, след това в къщи, на обяд. И с каква гордост ми 
показа своята малка пещ, негово изобретение, и работилничката си, в която след работа произ-
вежда вити стъкла за леки автомобили... 

Или следващата среща... В хотела съм, минавам по коридора и от единия му край се чува 
едно гръмогласно: 

- Другарю директор... 
Гледам и не виждам, мярка ми се само една ръка, която маха от някаква стълба. Бояджия. 

Бързо слезе и се изправи пред мене като същински войник: 
- Представя ви се Британския лъв! Цял-целеничък...  
Този път наистина много приличаше на знаменития лъв... Та така, само за един ден се 

срещнах с двама, които бяха не само бивши възпитаници, но и два символа на Британската 
империя... 

Приятно е да видиш как ти се маха от трамвая и ти се дава знак да спреш и да чакаш... И 
след малко от следващата спирка тича мъж, в който бързо познаваш свой бивш възпитаник... 

Срещи... Срещи... Срещи... Но те радват най-много с това, че болшинството от момчетата 
ни вече са такива, каквито на всички ни се иска да бъдат... 

А това е и най-голямата ни награда... 
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Едно е да срещаш момчетата по улиците или хотелите, да спират колите си до тебе и да ти 

се обаждат от трамвай, а друго е да ги видиш след години събрани на едно място и да имаш 
възможност да поговориш откровено с тях по всичко, което те интересува, без да те гледат и 
слушат чужди очи и уши, да научиш всичко за тях и те да ти кажат неща, които иначе никога от 
никого не би научил... 

Когато училището навърши своята петнадесета година, на едно заседание на учителския 
съвет постъпи предложение да проведем една среща само с част от възпитаниците. Не беше 
кръгла годишнина и не бе редно наново да ги викаме в училището, затова решихме срещата да 
се проведе в някой ресторант на София, и то само със завършили софийски момчета. И на 
срещата да присъствам само аз. Разбраха ни и ни отпуснаха пари за вечерята, която 
предстоеше, изпратих служител да ангажира един от салоните на ресторант „България", 
определихме датата и на всяко от момчетата изпратихме писмо-покана... И ето ни заедно. Те и 
аз. Седнали сме на дългата маса, те са 64, аз сам и някакво неудобство ни сковава. И се чудя 
откъде да захвана, за да мине срещата непринудено и полезно, пък и те чакат именно аз пръв да 
захвана. Гледам ги - в разнообразно облекло и различни прически, възмъжали лица и 
стеснителни усмивки на тях и си спомням оня ден, един от първите, когато ги гледах строени 
на двора и си мислех: „Какво ще стане с вас, момчета?..." Питах се и ги виждах и точно такива, 



каквито са сега, но и в раирани дрехи, и близките им при тях, на свиждане... Радостен бях, че 
сега виждах само щастливи лица, озарени от щастието да си съпруг, баща, да си честен и 
уважаван... Виждах около себе си повече от шест десетки щастливи млади мъже... Пръв захвана 
Веселин: 

- Сега ми е интересно, като сме се събрали заедно и като вече не сме ученици, ще се 
чукнем ли с нещо, или не? 

- В менюто е предвидено - успокоих го. - Вече сте мъже. 
- Само че аз съм по тънките ичкии - обади се от единия ъгъл Асен. 
- С тънки ичкии става дебела сметка - сопна му се Стамат.  
Обясних, че вечерята е за сметка на училището, че можем да изпием и по един аперитив, 

че сме се събрали не само за ядене и пиене, а и работа да вършим. 
И се подхвана един непринуден разговор, от който желаещият много може да научи... 

Момчетата спазваха приличие, не искаха нищо повече от онова, което е определено 
предварително и се зарадвах, че никой не се е пристрастил към алкохола, а ако то е станало, не 
се проявяваше тук и сега... Те питаха за много неща - за сегашния ни състав, за традициите, кои 
педагогически работници са още при нас и кои са напуснали... Зададоха и конкретен въпрос: 

- Другарят Иванов там ли е още? 
Иванов бе пристигнал временно в селото и потърси за една година работа като 

възпитател. Стори ми се съзнателен, имах добро мнение за работата му, но не след дълго ни 
напусна. Като прелетна птица - потърси място другаде... 

-  Отдавна не е при нас. 
-  И добре сте сторили - бе допълнението. 
Помолих ги да обяснят защо, и те ми казаха неща, които не знаех и от никого не можех да 

узная... И още веднъж ми стана ясно, че нашите ученици много бързо оценяват всичко поло-
жително и отрицателно в работата ни и по-добре от всеки директор могат да направят 
характеристика на своите педагогически ръководители. И веднага дадоха такава и за него: 

- Той е притворен човек... Пред вас върши едно, а зад гърба ви друго. Когато ви няма в 
училището и той е дежурен, в ръката му винаги имаше пръчка, която нерядко влизаше в 
действие. Но покажехте ли се вие, тя веднага изчезваше и на лицето си закачаше една приятна 
усмивка, а от устата му се лееха кротки подкани: „Хайде, момчета, по-чевръсто. Покажете пред 
другаря директор своята съзнателност..." Думата „чевръсто" от него я научихме. А и самият той 
много чевръсто се нагаждаше според ситуацията. 

След това зададоха и такъв въпрос: 
- Има ли пак млади жени в училището?  
След отговора ми дадоха и своето мнение. 
- Ние сме млади хора, във възрастта на любовта, дето се казва, почти откъснати от 

останалия свят, а и сега горе, в гората... И... И всяка млада и сексапилна жена ни действа 
направо еротично... Помните ли, в една от младите ни учителки се бяха влюбили всички от по-
големите. Вие и досега не знаете колко свади в колектива ни доведе присъствието на тая млада 
и хубава жена всред нас... Вярно е, имаше и нещо положително - всеки се стараеше да бъде 
пред нея рицар, намаляха и лошите прояви, но се разрушиха прекрасни приятелския връзки 
между момчетата... Някои и сега още не си говорят и причината е някогашното им 
съперничество... 

И тогава ми стана още по-ясно, че присъствието на млади женски същества в колектива на 
възрастните е нужно само в определен период, когато те наистина ще действат като „балсам" на 



младите покварени души, но винаги идва момент, когато стават пречка в развитието им, ако 
ръководството не съумее да концентрира младите страсти в полезни дела. 

Попитаха също дали добре работи командирският съвет, играе ли все още положителна 
роля съревнованието. И тогава един стана и започна: 

- Някога, преди да ни освободите, аз казах - дипломата в малкото джобче, кетапът за 
разряд от трудовото - в портмонето, и довиждане София, заминавам за столицата... Ама не било 
така, излъгах се... Както и вие се лъжехте... Обръщахте, а вероятно и сега обръщате, много 
внимание на колектива и на живота в него и на възпитанието чрез него... Може би за себе си сте 
прави - живеем в колективно общество... Но в живота срещнахме друго - няма ги ония 
колективи, които ние знаем и които очаквахме... След като излязохме, често, ама много често 
оставахме сами и не можехме да се ориентираме в обстановката, в положението... Е това 
подценявахте вие  -  да ни научите как да живеем извън колектива... 

Сипеха се изказвания, предложения... 
- И за друго не ни подготвихте достатъчно - за срещите ни със закона.. При нас, в 

училището, почти липсваха правни знания... Знаете ли колко много момчета след завършването 
си попаднаха под ударите на закона именно поради това тяхно невежество? 

- И друго, на което трябва да обърнете внимание, защото по наше време то въобще 
липсваше - да подготвяте момчетата за съпружеския, за семейния живот... Защото всяко момче, 
постъпващо в училището, е утрешен съпруг и баща... А ние учехме за всичко друго, но не и за 
особеностите, изискванията на семейния живот. 

- В тази връзка искам да добавя и половото възпитание. Вие, нашите учители, като че ли 
се страхувахте, нека не е страх, нека кажа срамувахте се, да ни запознаете с най-елементарните 
неща от онова, което ни очакваше тепърва. Ако не друго, то поне как да се предпазваме от 
венерически болести. 

Едно след друго се редяха изказванията, една след друга следваха препоръките към 
нашето възпитание и тогава вече ми бе напълно ясно колко много са полезни тези срещи, при 
които можем да получим точна оценка на резултатите, които сме постигнали, и на методите, 
които сме използвали... 

По едно време събеседниците ми започнаха да редеят, макар и да не бе минал повече от 
час от започването на нашата среща. След още десетина минути останаха само една дузина... 

- Къде изчезнаха? - попитах. 
Те се спогледаха, хитро се заусмихваха и се питаха с очи да ми обяснят ли или не 

причината за изчезването им. Накрая се престрашиха: 
- Отидоха да пушат. Сега всички са в клозетите...  
Искрено се изненадах. Станах, по мене станаха всички и тръгнахме към тоалетните. 

Когато отворих вратата, като че ли пожар обхващаше стария представителен хотел на 
столицата. 

- Какво става, момчета? 
И към мене се обърнаха много лица и много ръце, които държаха между пръстите си 

запалена цигара, задушиха набързо огьнчетата или ги хвърлиха сконфузено на пода и ги 
стъпкаха с крака... Стана също така, както ставаше в училището, когато ги изненадвах в 
потайните им пушални... Но сега те бяха вече възрастни хора, бащи, защо трябва да се крият, 
както се криеха някога в училището? Едва тогава се досетих, че по време на вечерята никой не 
беше запалил цигара на масата. 

- Защо тук, момчета? В салона е разрешено да се пуши. 



Не отговориха, наведоха глави и започнаха един след друг да излизат от 
„местопрестъплението". Когато бяхме наново на масата, пак повторих: 

- Пушете си тук! Ето, хората са поставили и пепелници.  
Гледаха ме гузно, виновно. Един стана: 
- Не, другарю директор, ние сме дали обещание, че пред вас никога няма да запалим... 

Помните ли, имахме решение на общото събрание да не се пуши... Вие хвърлихте кутията си с 
цигарите в печката и ние с вас... Ето, че вие и сега продължавате да не пушите, а ние, 
болшинството от нас, пропушихме. Защо трябва да го демонстрираме пред вас... 

- И алкохолът е много вреден, но пихме всички - казах. 
- Но заедно с вас. После, за алкохола, там в училището решение не е имало... 
Мислено благодарих на момчетата за вниманието и уважението, за това, че помнят 

детството си, че пазят и тачат традициите, които тогава създавахме... И веднага си помислих - 
колко много са ония, които възпитаваме в обикновените училища, които демонстративно 
пушат пред своите учители, след като вече не зависят от тях, пускат дима в лицата им и по този 
начин демонстрират мъжественост и независимост. 

Благодаря ви, приятели мои... Наградата, която ми поднесохте, никога няма да забравя... 
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За хората от селищата с трудово-възпитателни училища децата, настанени в тях, не са 
нито доведени, нито заварени, нито природени. Просто ничии... И работещите там заедно с 
децата. Затова, когато трябваше да се награждават педагогически работници, погледите много 
рядко се обръщаха към нас. Причината вече знаете - чуждото си е чуждо, а своето е два пъти 
свое... Но населението на нашето село, след това град, постепенно започна да приема 
училището като свое и това не можеше да не се отрази на възпитанието на неговите ученици... 

Как стана, не ми е напълно ясно, но в дъното на това, което се случи на един от най-
светлите празници - деня на светите братя Кирил и Методий, бяха вероятно десетки наши 
бивши възпитаници. Бяхме на стадиона, почти целият град бе излязъл на тържеството, когато 
изведнъж по радиоуредбата прозвуча гласът на диктора, който обяви, че с Указ на Държавния 
съвет ми се присвоява званието „Заслужил учител". Приех го не като награда за мене, а за 
цялото училище, за всички работили в него, за момчетата, били негови възпитаници... Всички 
ръкопляскаха, честитяха ми, а аз се топях от изненада и от неудобство... Някои споделиха, че 
това е и награда за нашия град, защото съм първият, получил звание... 

Не мина много време и званията бяха отменени от същите хора, които ги даваха. Запазиха 
само даваното възнаграждение... Наскоро други отнеха и парите... Искаха да покажат, че 
всички, които имат звания, са били крепители на предишния режим, че незаслужено са ги 
получили... Именно това ме обиди и отвори незарастваща рана, която няма да заздравее. 
Защото парите, които получавах, и още толкова от нищожната си пенсия, давах за посрещане 
на моите момчета, посетили ме след години, за да потърсят при мене добра дума, подкрепа, да 
получат съвет, или просто с посещението си да ми окажат уважение... Сега започнах да отделям 
половината от пенсията си. Нищо, че годините са тежки, но когато видя някогашните момчета, 
сега вече мъже, около себе си, ми става леко на душата... И чувствам, че живея... Нали не само 
парите са на тоя свят? 
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Идва краят на книгата, а аз ще ви върна към началото. Сигурен съм, че още помните 

описаните първи дни, угрижените лица на селяните, гневните им думи, заплашителните им 
жестове. Но вероятно след всяка страница, макар и несъзнателно, усещахте и друго - 
променяше се отношението, съжителството стана по-приятно, ученици и селяни, след това 
граждани, взаимно си помагаха - първите, като помагаха за благоустрояването на селището със 
залесяването и прибирането на реколтата, с културните изяви, а вторите - с благосклонност, 
липса на обидни думи, и най-важното - с търпение и помощ във възпитанието. Те като че ли 
знаеха едно златно педагогическо правило, че търпението е най-добрият възпитател. И полека-
лека училището стана неразделна част от селището. Но не при всички трудово-възпитателни 
училища бе така. При болшинството от тях в началото се проявяваше видим интерес - изпърво 
от населението, след това от обществеността като цяло. И веднага след това започваше 
дългогодишна и упорита работа за преместването им. Като при нас. Но за нас тя спря, а другаде 
продължава с неотслабващо настървение. И в първите редици на тоя кръстоносен поход бяха и 
са журналистите. Те идваха, слушаха, гледаха, записваха и когато материалът им излизаше, 
всички с учудване прочитаха думи и констатации, които никога не са казали... В един 
журналистически материал за едно трудово-възпитателно училище с дългогодишна история и 
авторитет, който носеше обидното заглавие „Обител за несретници", пишеше, че когато 
попитали къде е училището, което ги интересува, получили отговор: „Хулиганското училище 
ли? Карайте нататък!... - и продължили: - Кога най-после ще ни отървете от тия хулигани?..." 
Казвам обидно за обществото ни заглавие, защото ако децата, настанени там са несретници, то 
грехът за това е на обществото, което ги е създало... Журналистическият интерес за нас се 
събуди още през първите месеци... Идваха журналисти, търсеха пикантни историйки и 
биографии и ги описваха във вестниците с още много измислени притурки. И се четяха с 
интерес... Добре беше, че с пикантното и интересното се описваха режима и ежедневието на тия 
училища и читателите разбираха, че това не са затвори, а училища-интернати, в които живеят, 
работят, учат и се възпитават изпаднали във временно затруднение деца от народа. Но полека-
лека пикантното, забавното, интригуващото, в това число и невярното, измести истината за 
живота в тях и те станаха почти само забавно четиво, което постепенно доведе до твърдението, 
че това са си едни истински малки затвори за деца, че като учреждения те са репресивни, което 
доведе и до негодувание у читателите - как може да се репресират деца? До това доведоха 
очеркови скици за изоставени деца, настанени в тях, разговори на инспектори от детски 
педагогически стаи с момчета и момичета, попаднали при тях, куриозни случаи от хрониката на 
детската и младежката престъпност... 

Тогава дойде ред и на киноизкуството. Помня, пък и вие, по-възрастните, сигурно 
помните с какъв интерес се посрещна филмът „Вълчицата"... Но и там животът не бе показан 
именно такъв, какъвто беше всъщност. Не приех арогантното държане на новонастаненото 
момиче пред директора на училището, от който занапред щеше да зависи животът му, не приех 
и организирания учителски бойкот към директора... Интересно е, че всички филми, 
произведени и показани на екрана след това, показваха точно това - разединен педагогически 
колектив, съставен от некадърни учители и възпитатели... На телевизионния екран се излъчи 
филмът „Правилата". Там пък имаше един невярващ в силите и възможностите на своите 
възпитаници директор и един учител по физкултура, който при примитивни условия и с 



примитивни средства създаваше не само републикански, но дори и балкански шампиони... И 
когато тези шампиони се състезаваха зад граница, момчетата от училището бяха винаги с тях... 
За да дойде след това „Всичко е любов"... И надбягването на момчето с автомобила на своя 
възпитател, и възпитателят с каскета и пръчката в столовата, която има само една-единствена 
задача - да удря ръцете, които се вдигат, за да поискат парченце хляб... И директорът, който 
вика възпитаника си, за да го набие и веднага след това да започне „педагогическия" си диалог 
с него... 

Тези филми, пък и всички чуждестранни с подобна тематика, се харесваха на публиката и 
дълго се въртяха на екраните, като постигнаха само две цели - да изпълнят нечии финансови 
планове и да отвратят хората от порядките в тия училища... Докато в първите години, преди 
нашествието на информационните средства, родителите с надежда изпращаха децата си в 
трудово-възпитателните училища, то години след това основната им цел бе да спасят децата си 
правонарушители от попадането в тези училища, което след това вече неминуемо ги тласкаше 
към поправителния дом на гара Бойчиновци... 

Много хвалебствени бяха журналистическите отзиви за въпросните филми, но противно 
на тях аз изпратих критични рецензии, които ако излизаха, оставаха незабелязани, а често, тъй 
като бяха в разрез с общото положително мнение, не намираха място на страниците на 
вестниците и списанията... 

Какви бяха грижите на обществеността за тези училища? Освен да се осигурят средства, 
които през първите години бяха много щедро отпускани, да се отразяват неистини за живота в 
тях, за което стана дума по-горе, и веднъж в годината да се провеждат съвещания, на които да 
присъстват и високопоставени личности, които всичко си записваха, всичко, което чуваха, и то 
им оставаше като спомен в бележниците, всичко останало си оставаше в рамките на 
училищните дворове. И именно това затормозяваше и затормозява работата, защото ниският 
обществен авторитет на една институция никога и никому не е вдъхвал доверие... 

Но при нас продължаваха да идват учители, възпитатели и директори от другите трудово-
възпитателни училища, обменяше се положителен опит, пристигаха и журналисти, които още 
при първата ни среща трябваше да чуят единственото ни изискване - да се търси и отрази 
истината, а не сензацията. Идваха и колективи, за които работата ни беше интересна и полезна. 
Веднъж, години след като вече не бях директор, а учител в училището, пристигна съобщение, 
че курсанти от средното милиционерско училище искат да ни посетят и да имат среща с 
ръководството и с педагогически работници. Желанието им бе удовлетворено, но в същия ден 
директорът ни трябваше да бъде в неотложна командировка и ме помоли да го замествам във 
всичко, което щеше да бъде интересно на гостите ни. Срещата се състоя, момчетата, които бяха 
в кръжок по наказателно право, се интересуваха от много неща, задаваха прями и откровени 
въпроси и аз се стараех да им давам и прями и откровени отговори, което щеше да им бъде 
полезно в бъдещата им работа като служители на милицията. И си заминаха доволни... 

Не мина много време и с изненада един ден получих предложение от работещите в 
предаването „Всяка неделя" към Българската телевизия да стана пореден събеседник по 
желание. По-късно разбрах, че в телевизията са постъпили такива искания от бивши ученици, 
други неизвестни за мене хора, но и от кръжока по наказателно право при милиционерското 
училище, който ни посети. Може ли да не се приеме такова предложение - да се явиш пред 
телевизията и да споделиш онова, което те вълнува, да поставиш наболели въпроси и проблеми, 
които при нас вече бяха стотици, и да дадеш предложения за решаването им... И най-важното - 
да се опиташ да събудиш обществената съвест в защита на децата, юношите и девойките, 



настанени в трудово-възпитателните училища? И приех. И чаках цели четири месеца, докато 
дойде редът ми. 

И ето ме на телевизионния екран... Сега вече знам с какъв интерес и вълнение 
съгражданите ми следяха двете ми явявания, с какъв интерес се посрещнаха те в цялата страна 
не само по време на предаванията, а и дълго след това, съдейки по стотиците писма, които 
получих... 

Зрители с най-различни професии и образование, специалисти или просто обикновени 
граждани зададоха много въпроси по време на първото предаване, но при неговото 
продължение през следващата седмица те станаха три пъти повече, а писмата стигнаха броя на 
въпросите, зададени преди първото предаване. Интересуваха се от причините, които довеждат 
децата до противообществени прояви, как е организиран животът на момчетата, критикуваха 
някои порядки, питаха ме за отношението ми към филмите, които третират темата за трудово-
възпитателните училища... Питат, питат, питат... Много въпроси зададоха и бивши 
възпитаници, но повечето бяха поздравленията и радостта, че директорът им се е появил на 
телевизионния екран и че се разискват въпроси, които именно тях ги тревожат, и че за първи 
път те се поставят на обществен показ и разглеждане. Стараех се в отговорите да проличи 
истината, да няма полуистини... Имаше и такъв въпрос: „Каква е банковата сметка на 
училището - искам да внеса пари за момчетата..." Не бях упълномощен да приемам дарения, не 
знаех и сметката на училището, и казано направо - не бях подготвен за такъв въпрос. Мислех да 
кажа, че за да се помогне на момчетата ни, не е нужно да се отворят само кесиите, но и душите 
на хората... Но не посмях, защото добре знаех, че болшинството от хората виждат в момчетата 
ни не страдащи и нуждаещи се деца, а малки престъпници, насадено у хората от всичко, което 
четяха или гледаха на екрана. И тогава дадох може би най-неправилния отговор: „Училището 
ни получава достатъчно средства за издръжка и не са ни нужни странични помощи... Нека 
оставим този начин на подпомагане за капиталистическите страни..." Отговорих така, а 
чувствах, че не съм прав, че има някакви начини да се помогне на училището, като се ангажира 
едно от най-ценните качества на българина - милосърдието, но то да стане по начин, който 
няма да обиди достойнството на момчетата ни... И много хора намериха начини да сторят това - 
приятно ми беше да видя изпратените десетки мартеници по случай първи март, да видя и 
протегнатите към тях ръце на най-малките, да видя кашоните с книги, закупени с лични сред-
ства на работещите в Академията на науките, радостта на учениците спортисти за анцузите, 
изпратени ни от Българския футболен съюз, на ските от Съюза за физическа култура и спорт. И 
на писмата, получавани от момчетата ни от различни граждани, от техни връстници, девойки, 
учители... Така те започнаха да чувстват, че не са изоставени, не са „държавни деца", както 
някои бяха започнали вече да ги наричат в своите публикации или изказвания, че и за тях някой 
някъде се е сетил и е написал мило писъмце или е изпратил собственоръчно изработена 
мартеница.  

Всички писма, които получавах след това, бяха пълни с благодарност за честно дадените 
отговори дори и на щекотливи въпроси. Такива бяха и обажданията по телефона ми. И свикнах 
на това. Докато веднъж... Телефонът иззвъня и един мъжки глас ми потърси сметка за отказа да 
се приемат дарения в училището. Попита ме също дали ми е известно колко класни стаи не 
достигат в страната ни и че те са хиляди, дали не ми е направило впечатление, че издръжката за 
образованието ни постоянно намалява, че... И накрая хвърли куп обидни думи и епитети върху 
ми... Дали това, което ми каза, беше истина, други ще кажат, но аз вече знаех, че съм допуснал 
грешка, която видях в очите и протегнатите ръце на момчетата. Добре я осъзнах, когато след 



това се основа фонд „Детство" и започнаха да се събират средства за подпомагане на социално 
неравностойните деца, на чието основаване бях поканен да присъствам... Дали признанието ми, 
ако то бъде прочетено от телефонния ми опонент, ще бъде достатъчно, но ако знаех адреса му и 
писмено щях да му се извиня. Както и на всички, които са били подразнени от отговора ми. А 
те наистина не са малко... 

Това явяване по телевизията не бе само награда за мене, а като радостна възможност с 
нещо да се помогне на нашите училища и на настанените в тях деца. Защото за пръв път тези 
въпроси ставаха обществено достояние... И след това по тях наистина много се заговори. Само 
че в някои случаи се получаваха отрицателни резултати. Най-болно ми е, когато прочета или 
чуя мнения на юристи: адвокати, съдии, прокурори, работници в МВР - всички на ниски и 
високи постове, да говорят против тези училища и да искат незабавното им закриване, защото 
„те били училища за създаване на престъпници", „в тях се уронва престижът на децата", „и 
онова, което не знаят, там го научават, а наученото - усъвършенстват"... А колко малко са ония 
от тях, които през тези десетилетия посетиха училището. Идваха само инспекторите от 
детските стаи и съм сигурен, че ония, които добре познават работата в трудово-възпитателните 
училища, никога няма да говорят за закриването им. На едно съвещание в Народното събрание, 
на което присъствах, и министърът на правосъдието, и главният прокурор на републиката, 
ведно с един от секретарите на ЦК на ДКМС, без нито веднъж да са били в училището ни, 
предложиха те да бъдат закрити. И интересно - защити ни директорът на милицията. Аз също 
се изказах. И казах нещо, което искам и тук да напиша: „Излезе закон за амнистия. Ние 
помолихме от името на учителския ни съвет тя да не важи за настанените в трудово-
възпитателните училища. Не ни послушаха. И стана така - освободихме всички, които имат 
присъди и оставихме ония, които са без присъди. Знаете ли как се чувстваха тогава тия деца? 
Значи е трябвало да извършат по-голямо престъпление, за да получат присъда и сега да бъдат 
освободени... И какъв беше резултатът - след четири месеца един след друг амнистираните 
започнаха да се връщат - водени от милиционери, с нови престъпления и присъди за тях. Ония, 
които не се върнаха, заминаха за поправителния дом в Бойчиновци..." 
 
 

СРЕЩИ 
 
Те бяха много и с годините се увеличават. Тъжни, весели, обикновени, зловещи, чакани и 

неочаквани. Срещи със смъртта, с живота, с възпитаници, които се крият, за да не ги зърне 
погледът ми, или с такива, които искат непременно да ги видя. Срещи с бруталността, с 
беззаконието, с липсата на морал. С много от срещите, които ставаха на улицата, в хотела, само 
с поглед от трамвая, в таксиметровата кола ви запознах, сега ще ги продължа, защото те са 
живота ми в момента и аз ги търся, а и те като че ли сами идват при мен. 

Шокира ли ви, че имам срещи и със смъртта? Не се плашете. Тези срещи не са нещо 
мистично, те идват с писма, с телеграми или по време на обикновен разговор. Вече все по-често 
чувам: 

„Иван ли?... Той почина преди година. Сърдечен удар." 
„... Няма го вече Наско. Прегази го лека кола..." 
„... Опитал се да мине границата. И там, на граничната бразда, бил покосен от автоматен 

откос. И него, и приятеля му... Там наблизо са ги и погребали..." 



Имаше момче - родено да бъде певец. Публиката не му разрешаваше да напусне сцената - 
все го викаше на бис. Сърцето му не издържа... А Петко Петков от министерството помните ли? 
За неговата смърт дойде само некролог. Сърцето ми заплака, но в очите ми нямаше сълзи, 
защото са мъжки очи... А за Фидьов случайно научих - просто в един разговор... 

Да, срещи със смъртта. И те все повече се увеличават. 
И други тъжни срещи, за които вече споменах. Идват със служебни писма от затворите, за 

да изпратим сведения за затворник - наш бивш ученик. Тук, при нас, беше весел, честен, 
жизнерадостен, и сега изведнъж - затворник... Тежко. Разбира се, за близките или за излъганите 
наши надежди... Още по-тежки са срещите в затвора... Помня, веднъж ме поканиха на среща с 
работещите в един затвор. Не отказах. Питаха какво ли не. И накрая - бих ли се съгласил да 
направим следващия ден среща и с лишените от свобода. Съгласих се веднага. Тогава за първи 
път спах в затвор... И на следващия ден срещата се състоя... Пред мене са насядали изнурени 
мъже - млади и стари, обезличени, като че ли еднакви - различаваха се само по възраст и по 
цвета на кожата си. И докато говорех, забелязах, че един от присъстващите, противно на 
останалите, които се стараеха да ме гледат право в очите, се стараеше, да, стараеше се, да 
остане затулен зад гърба на седящия пред него. Интуицията ми подсказа, че той именно от мене 
се крие и затова погледът ми бе насочен постоянно към него. И когато срещата ни свърши, 
застанах на изходната врата на помещението. И там го спрях. Видя, почервеня и погледът му 
угасна... 

- Не можах да спестя унижението и за двама ни... - каза с наведена глава... 
Веднага го познах. Беше един от ония, в които можех да се закълна, че ще станат честни 

хора... А ето, че животът вероятно и на двама ни бе поднесъл изненада... Говорихме дълго, но 
нито аз го запитах за какво е тук, нито той отвори дума за това. Аз се стараех да му вдъхна 
бодрост, той се стараеше някак си да се извини. Но не намираше думи, защото не казахме нито 
дума за причината, която го бе довела до решетките... Когато се разделяхме, отрони само: 

- И все пак... - и не завърши. 
- Животът е пред нас... Пред тебе... - и аз не довърших. 
И весели срещи... В един известен курорт съм за една вечер... Екскурзия... И влизаме да 

вечеряме в ресторанта. Свири оркестър. Пее млад мъж с красива и добре поддържана брада. По 
едно време очите над брадата се насочиха към мене и в тях съзрях изненада. Щом свърши 
песента, той веднага остави микрофона и тръгна към мене.   

- Добър вечер. За мене тази вечер е истински празник - рече и когато станах да се ръкувам 
с него, той ме прегърна, после бързо се върна при оркестъра и обяви: - Сега няма да пея за 
всички, а само за един от вас - за моя бивш директор в училището, което завърших, и когото не 
съм виждал от 15 години... 

И запя и тръгна с микрофона към моята маса, и седна до мене, и ме гледаше с влюбен 
поглед и с насълзени очи. Всички гледаха към нас и когато песента свърши, ръкоплясканията 
бяха наистина бурни... 

И една нощна среща... Два часа са минали от полунощ, на синия екран дежурният екип ни 
пожелава „Лека нощ". И гася телевизора... И външната врата скърца зловещо в нощната ти-
шина. Така съм я оставил несмазана, за да скърца и да ме предупреждава... Поглеждам през 
прозореца - на улицата пред вратата лека кола и човек се качва по стълбите. Излизам, светвам - 
непознат човек, олисял, с широко отворени очи. Личи - малко е пийнал. Отварям и чувам: 

- Адаш, добър вечер. Идвам да те видя... - и една силна мъжка прегръдка ме стиска в 
обятията си. - От Пловдив идвам, при дъщерята ходих да я видя, тя там учи... И реших - ще ида 



да го видя... - и пак ме прегръща, и пак говори, говори за дъщеря си, за жена си, за приятелите, 
които го чакат отвън в колата и му подвикват да тръгва, че времето се ниже, и не ми дава нито 
думичка да кажа... - Много си ми мил, бе адаш, обичам те...  -  и сега вече разбирам, че повечко, 
отколкото трябва, е пийнал... И накрая успявам да го попитам кой е все пак и чувам искрен 
упрек: 

- Ама не ме позна? А-ле-ле... Че как може така? Ами аз съм, адаша ти - Ангел Козарев... 
- Ангеле-е, тръгваме, почва да се съмва... - викат от колата. 
Накрая успяхме да се разделим... И когато останах сам, мило ми стана, че мислят и си 

спомнят и за мене... 
И една скорошна, необикновена среща. Среща с мъката в едно писмо... Идваха всякакви - 

тъжни, весели, с молби или просто за разтуха. Но това беше наистина необикновено. Бивш 
ученик. Баща на три деца. Беше мълчалив, затворен. Не беше ми писал досега нито ред. И 
изведнъж пристига писмо. И в него една тъжна изповед - има щастливо семейство, прекрасна 
жена и още по-прекрасни деца. Най-малкото е на три години, най-голямото на седем. 
Съкратили го от работа... Свършило майчинството на жена му и заводът фалирал. Отникъде по-
мощ... Опитал на няколко места и навсякъде отказ...Накрая станал гробар. „... Не     издържах... 
Напуснах... Започнах да надничам в боклукчийските кофи, дано намеря нещо за децата. После 
се прехвърлих в закусвалните - дано остане нещо в някоя чиния... Започна да се връща в мене 
старото, другарю директор... Но не аз съм виновен - животът ме накара, нуждата... Не съм 
почнал още да крада, но ако чуете нещо лошо за мене, не ми се сърдете - не аз исках, нуждата и 
отговорността ми към децата са ме накарали..." 

Напоследък все повече и повече се срещам с нещастието на малолетни и безотговорността 
към тях... Прочетох във вестник, че на гара София живеят десетки изоставени, безпризорни 
деца и никой не се интересува от тях... И когато веднъж отидох в София, не тръгнах да видя 
новия, демократичния, реституирания облик на столицата, а както винаги досега погледнах в 
задния двор - с часове останах на гарата. И видях малките изоставени същества, боси през 
зимните месеци, окъсани, гладни, крастави да се навират между тръбите на парното отопление, 
да се свиват на кравай без завивка и също бездомни кучета да се навират в тях, за да се стоплят 
взаимно... Може би единственото удоволствие и на децата, и на кучетата беше моментът, 
когато кучешките езичета лижеха с лигавите си езици босите пети на децата... Разговарях с 
момчетата - и с тия в тъмните кьошета, и с ония, по-добре облечените, които след полунощ 
излизат в чакалнята и лягат, все едно, че са чакащи пътници, на пейките... Не ме излъгаха, 
когато ги попитах били ли са в някой приемник и ако са били, защо не са останали там - все пак 
чисто легло, осигурена храна... 

- Били сме... Не ни сдържа там... Не е интересно - все едно и също... Тук повторение няма 
- днес те подгони полиция, утре се качиш на влак и те гони кондуктор, вдругиден по-големите 
ти свият сармите, след това ти пък свиеш сармите на някой по-малък... И така върви животът... 
Важното е, че си свободен да правиш каквото си искаш... Демокрация... 

И тогава научавам и за нещо още по-страшно... За детската проституция. Децата ми го 
разказват без свян, като нещо, което е в реда на нещата... Проститутките са малки - 10-12-
годишни. Затова са и евтини - само пари за един хамбургер... Не спят тук, на гарата, имат си 
други места за спане. Тука е работното им място - в гаровите клозети. Разделени са на групи, 
имат си сутеньори, които им търсят клиенти, защитават ги и след това вземат половината от 
припечеленото. И тези сутеньори са част от тези момчета, с които разговарям и които ми казват 
нещата с най-точните им имена, без да се срамуват и без да се страхуват... За тях това бе 



станало вече ежедневие, утре щеше да стане и професия... Аз умея да разговарям с деца, вярвам 
им, а чувствам, че и те ми вярват и ми се доверяват. И затова питам и за останалото - 
употребяват ли опиати... Само някои... Не стигат парите за опиати. Виж - лепило дишат. То е 
евтино, а и когато го смъркат, им става хуба-а-аво, като че ли нещо ги възнася нагоре и 
забравят за ежедневието си... И пак се връщам за приемника и отново със същия въпрос - защо 
не остават там. 

- То е дом за временно настаняване. И затова прекараме там чат-пат по някой ден... 
И други деца видях една нощ, след полунощ, налягали до един зид, направо на тротоара, 

завити в дрипи като пашкули... Къде ли ще отидат утре, когато се събудят? Ще просят. Ще 
крадат. За да се нахранят. И самите те ще стават жертва на насилия, блудства, проституция и 
хомосексуализъм... Чии са тия деца, нямат ли родители, майки, бащи? Едни имат, други нямат. 
Някои родители сами пращат децата си да вършат престъпления. Казах ли ви вече за една 
изповед на едно момче - много деца, бащата пияница и сутрин, като станат, ги строява и им 
казва: „Тръгвате! Каквото донесете довечера, това и ще ядете..." И те тръгват, често не се 
връщат, понякога завинаги... Други имат само майки, по-право - имали са. И мизерията е 
принудила тези майки да подхвърлят или да изоставят бебетата си, децата си... Но те не са само 
техни деца, те са и наши деца. Статистиката сочи, че в момента у нас има над 45 хиляди 
изоставени деца, които чакат грижата на държавата и обществото, и много малко от тях 
получават по нещичко, а безпризорните са над 15 хиляди. Полицията е успяла да регистрира 
при себе си малолетни и непълнолетни, които са извършили престъпления. И те са над 20 
хиляди. Страшно ли ви е, че боравя само с хиляди? На мене ми е страшно... 

Смея да твърдя - детските права у нас системно се нарушават. Именно сега, когато 
мислим, че сме станали вече полу-демократична страна. И ги нарушават ония, които трябва да 
ги пазят - парламентът и работещите в него. Не смея да ги нарека народни представители, 
защото децата са също част от народа, а правата им никой не защитава. Всяка година двойно се 
увеличават престъпленията на малолетни и непълнолетни, но на фона на общата престъпност, 
която се измерва с повече от 200 хиляди за година, отговорните считат, че онова, което вършат 
децата, е хрема в сравнение с извършеното от възрастни... Но тази хрема е злокачествена, 
ракова. Утре тези деца ще станат възрастни и нищо друго не ги очаква, освен престъпления. А 
не вършим ли ние най-тежкото престъпление не само към децата, но и към страната, към 
самите нас си, като обричаме децата, които са нашето бъдеще? 

Защо обвинявам парламента и работещите в него? Нека дам само един малък пример. В 
момента в страната има 11 трудово-възпитателни училища. Всички те имат прекрасна база. 
През миналата година в тях са били настанени 335 деца, а в края на учебната година - юни 1993 
година, са станали 700. Забележете - само в едно от тях - нашето, могат да бъдат настанени над 
150 деца. А всяка учебна година напоследък започва с 40, а завършва с 60-65. Столовата е за 
200 души, в общежитието има апартаменти за още толкова, просторни клубове. Персоналът е 
повече от децата. И обществеността протестира - на един човек един ученик. А никой не знае, 
че с 10 или 15 деца се работи много по-лесно, отколкото с едно или две. Местата стоят 
свободни, а в същото време хиляди деца са безпризорни и детската и младежката престъпност 
расте не с проценти, а с пъти, деца крадат, грабят, изнасилват, бият, проституират, образуват 
банди, разбиват къщи, убиват... Да, убиват. Един непълнолетен, заедно други двама в 
патрулната кола вадят пистолета на единия придружаващ ги полицай и го убиват и тежко 
нараняват втория... И нека ви дам извадка от един вестник: „Шестокласник убива възрастна 
жена, обира я, а след това проиграва вещите на комар... Полицията го залавя два месеца по-



късно. Той се оказва на 14 години, извънбрачно дете. Учил в климатично училище и избягал. В 
деня на убийството играл комар със свои връстници. Мизата е в предмети, а той няма такива. И 
отива до най-близката къща, разбива вратата и започва да тършува за нещо, което може да 
свърши работа при залаганията. В този момент собственицата се връща и го заварва. С тесла и 
ютия момчето я убива, най-спокойно се измива, взема вещите, които са му нужни, парите, 
които намерил, и се връща при играещите. Загубва почти всичко, след което се прибира у дома 
и ляга да спи..." Когато го прочетох, настръхнах... А вие? И в същото време места с прекрасни 
условия стоят свободни, а хиляди деца, извършили престъпления заради съзнанието, че са 
ненаказуеми, само се разпитват и веднага биват пускани при родителите си, за да продължат 
възпитанието им... А в това време педагогическите работници в ТВУ работят с едно, две или 
три деца в клас и чакат попълнение. Но нямало закон. Детето е свободен индивид, свободна 
личност и не може върху него да се посяга, защото има Харта за защита на децата... Именно тая 
Харта трябва да стане причина децата да бъдат настанявани за възпитание и превъзпитание, 
защото в противен случай върху тях се извършва истинско престъпление, което би трябвало да 
бъде наказуемо... Не, не това е демокрацията. И в най-демократичните страни децата, 
извършили престъпления, се настаняват в специални заведения и там се възпитават. 

Ето затова обвинявам парламента и заседаващите в него депутати, защото за 4 години 
досега не намериха време да приемат поне един закон в защита на децата. На тях, на 
законотворците искам да кажа само едно - сирачето, безпризорното дете всеки може да удари, 
но няма кой да го погали... Защо не го погалите поне вие с един закон, за да ви благодарят след 
години? Не знаете ли вие, че опиатите стават достояние и на подрастващите? Не знаете ли, че в 
момента покрай училищните огради на елитни и немного елитни училища в големите градове 
се продава хероин и че по-лесно от него ще купиш, отколкото да купиш боза? Че на разни места 
е започнало вече „зарибяването" - на децата се дава кока-кола или други безалкохолни, в които 
има опиати? Целта е една - децата да свикнат с тях и утре да ги търсят. Именно тогава цените 
ще станат тройни... Това не е вписано в Хартата, господа законотворци. Впишете го вие с един 
закон! 

Започна и телефонният тероризъм. Все повече деца посягат към телефонната слушалка и 
се обаждат в училищата, че има заложена бомба, защото не са си научили уроците... Няма да 
мине много време и те ще се научат и на друг вид тероризъм... 

Това, което вършите спрямо децата, е престъпление, госпожи и господа законотворци. 
Вие също имате деца - не забравяйте, че онова, което вършите, е бумеранг, който ще се върне 
към вас, а ще удари и вашите деца... 

Добре, че има и други срещи с децата, които възпитавахме и отдавна станали мъже, бащи 
и дядовци даже. И за моя радост те са повече, те ме обнадеждават, те ми дават сили да се 
радвам и значи да съществувам. Защото няма нищо по-страшно от безцелно и безрезултатно 
преживения живот, когато виждаш, че не можеш да го повториш, за да поправиш грешките си. 

Както повечето и той дойде ненадейно, неочаквано. Единият от синовете му, шофьор, 
получил нареждане да дойде от морето при нас, в Родопите, да товари дървен материал от дър-
вообработващия завод в града ни. И той тръгнал с него. Цели 35 години след раздялата ни... И 
ето го, седи пред мене на масата, докато синът товари. Същият е - усмихнат, жизнерадостен, с 
широко отворени очи, с лице, неподвластно на годините - без бръчки, с опъната кожа... И защо 
ли веднага си спомних, че някога той беше един от най-буйните, но и най-тайните любовчии в 
училището. От мене не можа да се укрие - знаех коя е покорителката на сърцето му, знаех, че е 
единствена и без да му казвам, че знам или да го укоря, му се радвах... Може би разбра за какво 



мисля или пък мислите ни се предаваха по телепатия, защото усмивката на лицето му се 
разшири и направо попита: 

- Как е Ирина? 
И изведнъж разбрах, че напразно съм мислил, че съм скрил от него онова, което знам, и на 

свой ред също се усмихнах. 
- Добре е. Има внуци - отговорих. 
- Редно е... Толкова години минаха - помълча, загледан в прозореца срещу му и после каза 

като че ли на себе си: - Ако имах време, щях да я потърся да я поогледам отдалече... 
После тръсна рамене, като че ли да отпъди отдавнашния спомен и пак се върна при мене: 
- Вие как живеете? 
Разказах му много неща, не се оплаках, споменах, че ме крепят и посещенията на 

някогашните момчета. През това време жена ми сложи на масата обяд, но не пропусна да 
постави и ракия. Той не отказа, чукнахме се, пожелахме си много неща и спомените наново се 
върнаха и се чуваше: помниш ли... а какво стана с него... кои са идвали наскоро... вярно ли е, че 
еди-кой си е починал... Точеше се нишката на спомените, докато изведнъж той попита: 

- Сега, като не сте вече директор или учител, а просто само пенсионер, ценят ли ви? 
Не го попитах кой да ме цени, но разбрах и затова в съзнанието ми изплува 

несправедливостта с пенсията ми. И му казах: 
- Не мога да простя обидно малката пенсия, която ми дадоха. Лелките, които се 

пенсионираха значително преди мене, сега получават повече от мене... И то при 44 години 
стаж. Стига само за хляб, мляко, лекарства, защото и те вече не са безплатни... И за данъци не 
остават, затова се мъча да припечеля нещо от странична дейност... Водя един колектив в 
читалището и ми дават по нещичко... 

Загледа ме като бито куче, очите потъмняха, нещо изтри усмивката от лицето. И сега 
видях, че около слепите му очи се появиха бръчки, като ветрила... Мълча дълго, ядеше, като с 
мъка преглъщаше залците, и изведнъж остави вилицата и подмести чинията настрани. И после 
като че ли на себе си каза: 

- Срамно! Човекът, който ми даде хляб и щастие, да получава десет пъти по-малко от 
мене... 

Вече знаех, че работи в един голям комбинат, че производството е вредно за здравето, че 
се пенсионират по-рано от другите, че получават и допълнителни възнаграждения. И пак 
замълча, замисли се и после изведнъж продължи: 

- И за мене ми е срамно - ние сме в стачна готовност. Искаме още. И не знаем, че ако ни 
го дадат, ще го вземат от вас, пенсионерите, защото сте най-беззащитни... 

Не се докосна повече нито до чашката, нито до храната. И разбрах - просто не искаше да 
подяжда двама пенсионери, още повече, че от разговора ни разбра, че гостите ни са много 
чести, понякога и по няколко наведнъж, и че винаги ги посрещаме с трапеза... И именно в този 
момент се зарекох никога вече да не споменавам пред учениците си каква пенсия получаваме 
двамата с жена ми, която четвърт век ги хранеше в училището, но с държавни пари... 

Тръгна си и при сбогуването, като държеше ръката ми, поръча: 
- Поздравете Ирина като я видите. Но не й казвайте, че съм идвал. Просто... в писмо съм я 

поздравил... 
И вече на външната врата добави:  
- Ще ви изпратя малко сушена риба. 
- Не, по никакъв начин. Лекарите забраняват, лошо действа на подаграта ми. 



Веднага го приех като стремеж да помогне на директора си, като милостиня... И се 
разделихме... 

След него пристигна Дарко. Преди това един колега ми предаде бележка от него. Пътувал 
от София на автостоп и спряла модерна западна кола. Качили го, предали му докъде могат да го 
откарат и когато разбрали откъде е и че добре ме знае, написали бележката. В нея пишеше: 
„Ние, вашите ученици, никога няма да ви забравим. За нас вие сте човекът, който ни научи на 
човечност и честност и макар че бяхме често лоши и невъздържани, вие винаги ни обичахте... 
Обадете ми се в София - у дома или в офиса..." И отдолу бе написал телефоните. Помислих, че 
е станал шофьор във фирма, но от приносителя разбрах, че колата е имала шофьор и че самият 
той е притежател на фирмата... Отдолу на бележката не бе подписал себе си, а мене, с моя 
подпис... И веднага си спомних, че веднъж като ученик бе подписал отпускните книжки на 
трима свои приятели, за да отидат да видят в селото приятелките си. За това не научих сам, той 
се издаде - показа ми подписа ми в една от книжките и се радваше от сърце, че не познах 
фалшификацията. Вероятно и той като Алекси години преди него очакваше отпуск, домашен. А 
аз въпреки всичко го наказах - да стои прав в дирекцията. ми... 

И един ден, преди да му се обадя по телефона, пристигна. Със същата модерна кола. Влезе 
сам, казах му да извика и приятеля си, който се виждаше през стъклата пред кормилото, но той 
безапелационно ми заяви: 

- Той трябва да стои на работното си място. Когато преди аз бях шофьор, винаги си стоях 
в автомобила и пред кормилото... Освен това той не бива всичко да знае за работодателя си... 

Осъзнах това, когато след два часа си заминаваше. Толкова много неща си казахме, които 
не бяха за чужди учи, че ако и той беше при нас, нямаше да си кажем и частица от онова, което 
и двамата искахме да си кажем... 

Разговаряхме, аз си спомнях детайли от престоя му в училището. Беше живо, 
любознателно момче, което при пристигането си гледаше като малко зверче, което бе готово да 
те ухапе, ако се опиташ да го погалиш. Майката беше властна, интелигентна и умна жена, 
малко уплашена от онова, което я бе принудило да доведе сина си при нас. Бе ясно, че той вече 
напълно се е изплъзнал от контрола на семейството и връщането на предишното спокойствие 
бе вече невъзможно без странична намеса. И тя, и съпругът й бяха решили, че тя ще дойде от 
нас... Когато родителите си заминаха, проведох разговор с момчето и ми стана приятно, че то, 
също като майката, бе прямо и откровено, не криеше нищо и без да съм искал от него това, 
обеща, че с него няма да имам проблеми. Признавам, не вярвах на такива бързи обещания и 
затова го запомних завинаги - и обещанието, и изпълнението... И онова, че когато тя си тръгна, 
каза: „Само едно ви моля като майка - върнете ми Дарко, върнете го в семейството ми и аз 
винаги ще ви бъда благодарна..." 

Обеща, че скоро ще мине пак. Този път пристигна с жена си. Колата бе друга, шофьорът 
също. Отначало си помислих, че просто е сменил колата и е освободил шофьора и затова го 
попитах и от отговора разбрах, че колите на фирмата са две, шофьорите също. Беше приятно на 
всички ни от посещението и всички се разнежихме. По едно време той каза на жена си: 

- В тази къща съм ял най-хубавите пържени яйца със сланина през живота си. Тя лелята 
ми ги опържи... А веднъж той - и посочи мене - ме наказа, защото го бях подписал за едни 
отпуски. Стоях прав при него в дирекцията и когато свири тръбата за обяд, той тръгна да излиза 
и ми каза и аз да вървя на храна. Аз бях обиден от наказанието и отказах да отида в столовата. 
И той ми отговори: „Добре, наказанието ти продължава. Оставаш тук!" И излезе. Върна се 
късно след обяд и пак ми каза, че съм свободен. Този път веднага приех прошката. Когато след 



няколко минути столовата ме привлече, но беше празна, лелята надникна през шубера и ме 
повика с пръст. „Ела, отделила съм ти нещичко..." Беше фасул, постен, но завинаги запомних 
вкуса му... Когато приключих, добави: „Па на него не казвай, той е директор, такава му е 
работата, но понякога е по-строг, отколкото трябва..." Жена ми почувства неудобство от 
отправените хвалби и започна да се мести без нужда на стола... Тогава той се обърна направо 
към нея: 

- Лельо, да знаеш, че имам прекрасна жена... Успехът на фирмата ни е общо дело. Затова 
сега за Осми март - вече се обърна към мене - й купих подарък - един „Мерцедес", нов, 
последен модел... Тя напълно си го заслужава... 

Ние онемяхме от изненада, но само преглътнахме и не казахме нищо... Вече при третото 
идване дойдоха с него... Бях вече предал за печат първата част на тази книга и реших да му 
кажа това. Той също се изненада и поиска адреса на издателството и още неща, които го 
интересуваха. Казах му също, че излизането нещо се бави и споделих, че много са големи ония, 
които ги печатат там, от лъв нагоре, че когато трябва да се отклонява печатането на някоя 
книга, то това ще бъде непременно моята. 

Заминаха си. Точно след два дни се обади по телефона. И каза: 
- Бяхме с жена ми в издателството. Книгата повече няма да се бави. Ние сутринта 

заминаваме извън България, но мама Дешка ще следи обещанието. 
Мама Дешка бе майка му... След седмица обади точната дата на излизането и деня, в 

който да пристигнем. Само който е дочакал да бъде издадена негова книга, знае какво става в 
душата на автора. Отидохме. Чакаше ни. Попита колко книги съм решил да купя за бивши 
ученици, казах й, и тя веднага заяви, че Дарко е казал, че всички книги, които трябва да дам на 
негови съученици, да ги плати тя... Те ще им бъдат подарък от него и от мен... И в предишните 
разговори, и след това той ми споменаваше имена на негови съученици, които е срещал, и ми 
направи впечатление, че болшинството от тях са бизнесмени. И друго ме впечатли - никога по 
време на посещенията си не запали цигара. Жена му също. И обясни: 

- Нашият випуск и ония, които учеха с нас, сме обещали, че никога пред вас няма да 
запалят цигара...                             ' 

- Тогава пуши вън, на двора. 
- Все едно. Вие ще знаете, че там пуша, на няколко метра от вас. Като някога - вие 

минавате по пътеката, а ние лягаме в храстите, за да не ни видите... След оня случай в 
ресторанта, когато ни сварихте в тоалетните, всички спазваме обещанието си... 

Бях на гости в апартамента му с цялото си семейство, но тях ги нямаше, бяха извън 
столицата. Истински се зарадвах на прекрасния им и просторен, пълен с цветя апартамент... 

За още две срещи ще ви разкажа, те ще ви бъдат интересни - едната ще бъде за среща с 
мъката, а другата - за среща с успеха... 

Както всички, и той пристигна ненадейно. Много, много години бяха минали, бе се 
променил коренно, дори оплешивял. Но живостта си бе запазил, движенията му чевръсти, както 
някога, когато бе дете и искаше всичко да опита, всичко да види... Бе се запалил най-много по 
кръжока, който открих и водех, и в който изучавахме авто-мото дело, макар и да разполагахме 
само с един мотопед, с който аз се движех. И винаги ми заявяваше - ще стана шофьор... 
Казваше се Захари. И ето го сега пред мене - зрял мъж, може би вече повече от узрял, но 
запазил момчешката си пъргавина и живеца в очите, който играеше като някога. 

- Много време не се обади... Повече от трийсет години, нали? - отклоних общия разговор. 
- Повече... Има причини... - отговори. 



- Никога не се намира причина, когато има желание. 
- А ако има желание, а няма възможност? - замълча и ме загледа изпитателно. - Бях в 

затвора. 
- И оттам се излиза. 
- Да. Ама след 14 години и половина...  
Изтръпнах. И нищо не отговорих. Оставих го той да продължи. 
- Присъдата ми беше двайсет години. Не, не убих никого, не съм кроен за убиец. Делото 

беше политическо, затова и присъдата беше тежка, и никакво помилване за мене нямаше. Нека 
почна по ред. Помните ли, в училището винаги казвах, че ще стана шофьор? Когато завърших 
основното образование, ме насочихте към донаборната шофьорска школа. Имаше такава школа, 
и сега ги има... Трябваше да ме представят от съвета. Там нали има военно бюро. И един ден се 
запътих към председателя на съвета. Нали сме село, добре се познаваме и той добре ме 
знаеше... Влязох и му казах за какво съм дошъл при него... 

- Ти? - и ме изгледа, като че ли пред него стоеше не човек, а космически пришелец. 
- Що, не ставам ли? 
- Ставаш, ама забравяш откъде пристигаш... Ами ако дам съгласие и утре запрашиш през 

границата с камиона при комшиите? Кой тогава ще отговаря? Аз, нали? 
Какво да му кажа, как да го убедя? Излязох си и право при партийния на селото. И на него 

разказах същото. А той: 
- Не е моя работа да се меся в работата на председателя. Страхува се човекът. Знае ли 

какво се таи в главата ти. 
Не, нищо не се таеше в главата ми, но тогава започна да се таи... Отидох пак при двамата 

последователно и пак получих същия отговор. Дори и заплаха с милиция от председателя... И 
онова, което се таеше в главата ми, се утаи и се избистри... Направих две бомби, отидох вечерта 
първо в съвета, след това в партията, и ги хвърлих... Хванаха ме бързо, арестуваха ме, съдиха, 
казаха, че делото е политическо, и... и в затвора. Без малко 15 години. Почти всички затвори в 
страната обиколих - замълча. После: 

- А ми кажете, как да се отбия при вас? После излязох, срам ма беше да дойда, но се 
пресрамих... И ето ме тук... 

Мълчахме и двамата. Оставих го той да продължи: 
- А курсове изкарах. Сега карам ТИР. Цяла Европа обиколих. И Близкия Изток. Не се 

сбъдна пророкуването на селските ръководители - не останах на Запад. В България съм си... 
Колата ми е дълга 12 метра - каза го с гордост, която оцених в себе си. - Оставих я в улицата 
при другаря Гешев. Нали помните, той ми беше възпитател. У тях спах... И реших и при вас да 
дойда. Срам не срам, все някога трябваше да се явя и при вас... 

Търсех думи за утеха, но не ги намирах. И той разбираше това. И усещах, че ми 
прощаваше. И за да отклоня разговора от неприятната тема, попитах дали се е оженил. 

- Не сполучих. Без да се усетя, остарях. По едно време намерих една, дванайсет години 
беше по-малка от мене и като чух майка й да й казва: „Той е много стар, ма, утре ще умре и ти 
какво ще правиш?", се отказах... Докато бях там, мама и тате един след друг умряха и сега съм 
сам. Имам къща и съм като кукувица в нея... Често си мисля - дали не греша, като не крия за 
миналото си? На всички казвам, че съм бил в ТВУ, че съм бил в затвора еди-колко си години, и 
за какво съм бил, казвам, и следя реакцията - усетя ли, че ме гледат с подозрение, повече не ги 
търся, отбягвам ги... Но сам не може да се живее... Впрочем може, щом аз живея, значи може, 
но не бива... 



Пак затопихме нишката на спомените и виждах, че му е приятно да си спомня за 
безгрижните детски години, когато бе в този „репресивен институт, наречен ТВУ". Когато си 
тръгна, стиснах му ръката с думите: 

- Къщата ми е винаги отворена за тебе... 
- Зная и без да ми го казвате - каза и замина.  
Полегнах и когато след час дрямка притваряше очите ми, жена ми ме вдигна. 
- Захари... С камиона. Пред вратата е. Бипка...  
Излязох. Голям камион-красавец почти бе задръстил пътя пред дома ми. И през 

отвореното стъкло на кабината - усмихнатото му лице. 
- Ето го! - рече и влага замъгли очите му. 
И моите... Защото знаех, че му се искаше да продължи: 
- Заради него бях в затвора, но сега е в ръцете ми.  
Вдигнах ръка за поздрав, той също, после включи и пое - сигурен бях, че в очите му може 

би имаше и сълзи... 
Дълго гледах след него, защото не знаех дали ще доживея пак да се видим... 
И една щастлива среща, последвана от още много други. 
Късно вечерта кметът на града ми позвъни по телефона: 
- Днес при мене беше един ваш бивш ученик. Пристигнал от Америка, бизнесмен. 

Интересуват го някои неща от нашия град, но най-напред попита за училището и не скри, че е 
негов възпитаник. И поиска да знае кои от бившите му учители са живи. Казах му най-напред 
за тебе. Натъжи се, навлажни очите и помоли утре непременно да се срещнем, но и ти да бъдеш 
там... 

Веднага разбрах - това е Тони. Избяга от България преди 22 години и след това от срещи с 
баща му разбрах, че се намира в САЩ. Зарадвах се на бъдещата среща, нощта прекарах в 
полусън и през съзнанието ми се редяха кадри от едно детство... 

... Доведе го баща му - кротък и интелигентен човек, навреме разбрал, че сам не ще може 
да се оправи с момчето си. Остави го, замина си и след това често идваше да го навести, 
интересуваше се от успеха и поведението му, казваше с тих глас впечатленията си от 
посещението и от развитието на сина си и си заминаваше. Момчето също бе интелигентно и 
кротко като бащата. Личеше, че е живяло в културна среда, че има амбиции, които таеше в себе 
си, но правеше всичко, за да ги осъществи... Веднъж ми сподели, че иска, след като завърши 
основното си образование при нас, да се запише в езикова гимназия. Предпочита френска. Не 
му давах никакви надежди, защото ние имахме право да настаним наши ученици в 
професионални училища и техникуми с предимство, но езиковите гимназии не бяха за момчета 
и момичета от ТВУ. Заяви ми, че ще се опита сам да се справи... 

Завърши и си замина. След три месеца ми изпрати писмо със снимка от френската езикова 
гимназия във Варна, в което освен снимката имаше и безмерна радост за осъщественото 
желание. Завърши... и повече нито го видях, нито написа второ писмо... По-късно разбрах, че не 
е вече в България... 

И ето ни сега двамата на маса в заведение досами училището ни, което бе завършил с 
отличен успех... Очите са същите - красиви и игриви, дори малко все още по детски палави, 
висок, източен, строен. Говорим, а аз дебна да го уловя в лошо българско произношение или в 
неправилно произнесена дума, но накрая установих, че срещу ми седи един чист българин, 
който като че ли никога не е напускал страната и винаги е бил всред българи и е разговарял с 



тях на родния си език... Тука са и кметът, и сегашният директор на училището... Гостът говори 
увлекателно, отговаря на въпросите ни и научавам все повече и повече. И аз все повече питам. 

- Кажи, как избяга през границата. 
- През браздата. Не бях сам. Трудно беше, много трудно.  
Той разказва, а аз си представям всичко и същевременно си мисля за нашите военни игри, 

в които и той беше участник, и се опитвам да проумея какво отражение са дали те при реше-
нието да премине границата и при осъществяването му... Единият е ранен, но не търсят 
медицинска помощ и така стигат до Франция... Неговата заветна мечта... 

- Как влязох в езиковата ли? Отидох в Министерството на просветата, не помня кой беше 
министър тогава, и застанах пред кабинета му да чакам - дано ме приеме. Много време чаках. 
Накрая той самият ме забеляза и ме попита кого чакам. „Вас" - казах. „Ами влез тогава!" 
Влязох. И той ме попита какво имам да му кажа. „Ами, вижте какво, искам да уча. Завърших 
трудово-възпитателно училище и сега искам да се прехвърля във френска езикова гимназия... 
Това е единственото ми желание. И се надявам вие да ми помогнете за това..." Видях, че малко 
се изненада от тона ми, от напоритостта ми и най-вече от желанието ми, и току рече: „Ами да 
опитаме!" Завъртя телефона, обади се на две-три места и накрая рече: „Иди, ако издържиш 
изпита и не получиш слаб, ще те приемат." Отидох, издържах го, както подобава за желанието 
ми, и ме приеха. Френски гимназии имаше в три града - София, Пловдив и Варна, но само във 
Варна имаше пансион. И аз предпочетох нея. Дадоха ми стипендия... и... и се справих... И завъ-
рших... Знаете ли, имах само едно желание - да завърша френска гимназия и да стана 
дипломат... А ето, станах бизнесмен. 

И изведнъж се прехвърлихме пак на баща му. Пак споделих, че беше тих и незлоблив 
човек, но той ме прекъсна: 

- Не сте яли попарата му... Веднъж, когато бе дошъл на свиждане, поиска от вас да ме 
вземе и заедно да обядваме в малкото ресторантче близо до училището. Поиска разрешение аз 
да взема и едно свое другарче със себе си. Взех Гошко Сонин. Освен нас, на една маса имаше 
само още двама посетители. Стар и млад. Татко остави чантата и фотоапарата си, една стара 
бракма, на свободния стол. По едно време двамата други станаха, минаха покрай нас и си 
отидоха. А когато и ние станахме, фотоапаратът го нямаше. И татко се развика, започна да 
обвинява Гошко, да казва, че всички в училището сме такива и бе разярен... И Гошко, без да 
каже нищо, пое към селото. Тогава градът беше още село. И след един час се върна с фо-
тоапарата. Как е издирил младия, не разбрах, но фотоапаратът е бил в дома му. И Гошко го 
върна на истинския му собственик... Добре, че баща ми намери начин и сили да се извини... 

И пак продължих с въпросите си. И описвам отговорите, защото знам, че ще ви бъдат 
интересни. 

- Защо заминах за САЩ? След две години, прекарани във Франция, разбрах, че надеждите 
ми не се оправдават. И реших да прескоча огромната вода и се озовах в САЩ. Оказа се, че там 
френският не ми помогна. Даже ми попречи. Поисках работа в един ресторант и когато 
собственикът разбра, че не знам английски, просто се изненада: „А как мислиш да се оправяш 
със своя френски всред американци, които говорят само английски? Не си в Канада, момче!" И 
отряза всичките ми надежди... При него беше и главният готвач. Почти правило е там, в 
големите ресторанти, готвачите да бъдат французи. Той ходатайства и работата се оправи. Само 
че с условие - бързо да науча английски. И ме назначиха пиколо. Там това означава момче, 
което прибира посудата от масите... И започнах с английския. Взех всичко, което ми е 
необходимо, там, в САЩ, има много самоучители - учебници и технически средства. И след 



шест месеца бях готов... Събрахме се веднъж младите от персонала и те започнаха да разказват 
вицове. Аз слушах и се смеех, а те се смееха на мене, че не знам бъкел английски, а се смея на 
американски вицове, разказани на английски... И тогава им казах, че искам да разкажа и аз един 
виц. И го разказах. На английски. И си се смеех само аз, защото те бяха онемели от изненада... 
Та така... Напреднах. И ме направиха келнер. После завърших зъботехника, но малко работих 
като зъболекар... Привлече ме бизнесът... И ето ме бизнесмен... 

Тогава, вече в разговора, ми стана известно, че е не само бизнесмен, но и известен 
бизнесмен, че има фирма, която се занимава със строителство на домове до четири етажа, и 
фирмата ги строи за много късо време и евтино, че всяка година хиляди семейства от целия 
свят се нанасят в домове, построени от неговите работници, че е един от вносителите на 
американски автомобили у нас, на въглища, че изнася дървен материал и какво ли не още... Че 
сега подготвя въпроса за строителство на такива домове с вносни материали и в България, че е 
имал вече среща с кмета на София, че му предстои среща с президента на Републиката и много 
отговорни стопански ръководители... И взе да ми става чоглаво, започнах да се чувствам 
неудобно, особено когато той говореше и ме гледаше в очите...  

По едно време каза, като се обърна към директора:  
- Сега имам едно особено желание - да се срещна с момчетата от училището. Но вероятно 

това ще стане през есента, когато започне новата учебна година. А преди това трябва да решим 
заедно някои други въпроси с оказването на помощ на училището... Най-напред въпроса с пари 
за подобряване на храната, след това на облеклото, да помислим за здравеопазването им. И най-
вече на зъбите. Ще осигуря на всеки четки и пасти за зъби и ще обзаведа стоматологичен 
кабинет. И пари за всичко друго, което е необходимо... И за обзавеждане на кабинетите, 
учебните имам предвид, и осигуряване на всички необходими учебни пособия и учебно-
технически средства... 

Е, това вече не очаквах. Това беше най-неочакваното нещо за мене... Но той продължи: 
- Да видим и как да помогнем на града. Разбрах вече, че текстилният ви завод не работи и 

почти хиляда души са в принудителен отпуск. Ще опитаме да го изправим на крака. Пригответе 
ми мостри от производството, дайте ми и технологически и производствени данни. Ще се 
заемем и с износа на дървения материал... Следващата седмица пак ще дойда... 

И дойде. Този път бяхме у нас. Повикахме и заместник-директорката на завода. Тя донесе 
исканите мостри и данни. Позвънихме и на съпруга й, един изключителен музикант и учител. 
Той донесе не само акордеона си, но и поискана от Тони китара и домът ми заехтя от музика и 
песни като на сватба... Гостът взе китарата, засвири и спря. Обърна се към мене: 

- А сега искам да изпея един френски шансон за моя директор... 
И засвири пак, и запя с плътен и приятен глас на езика, който винаги е бил негова мечта. 

А аз слушах и си мислех, че никога не можех да си представя в дългия ми живот досега, че 
някога ще присъствам на такава среща. И когато завърши и всички ръкопляскахме, казах: 

- Можех ли някога да допусна, че той ще завърши езикова гимназия, ще избяга във 
Франция, след това ще се установи в САЩ и ще дойде в България да ми изпее френски 
шансон... 

Не, нямаше насълзени очи. Нито неговите, нито моите. Имаше само сияещи очи и 
щастливи лица... 

Срещи... Всякакви... И ще ги има, докато и мене ме има... 
Една нощ, около полунощ, телефонът пак иззвъня. Обаждаше се Ламбри. 



- Другарю директор, обаждам ви най-радостната за мене новина - имаме си внук... И 
първо на вас обаждам... 

Бе родила дъщеря му, която се роди след гибелта на момченцето му. Жена му бързо 
грабна слушалката и започна да ми обяснява подробностите... 

Наскоро пристигна за пореден път и Васката. 
- Имам още един внук. От втория син... 
Честито, дядовци! Да са живи и здрави внуците ви. Не само за ваша, но и за моя радост... 
Да сте живи и здрави и вие, момчета, нека винаги да ви съпътства щастливо и безоблачно 

детство... Момчетата, за които и вие ще прочетете след време от тази книга, в това число и 
вашите дядовци, дойдоха на този свят с чисти души и някои здравата се потрудиха да ги 
направят нещастни. Те сами съумяха да заменят нещастието с щастие... А при вас нека винаги 
има само щастие. Вие заслужавате това... 
 
 

ПОСЛЕСЛОВ 
 
Извървях трудовия си път. Като вода през разперени пръсти изтече... Днес е последният 

ден... Той е като всички други за останалите, но не и за мене, защото е последният ми трудов 
ден... Останалите, които ме очакват, ще бъдат сиви, еднообразни, изпъстрени само със 
спомени... И те ми стига... Ще ме тешат и бъдещите ми срещи с бившите мои възпитаници... 
Нищо, и това не е малко... 

Разказах ви всичко, което сметнах, че трябва да ви кажа. Не ви казах, че се пенсионирах 
две години след определения срок и трябва вече да си вървя... Тръгвам... И спирам на двора, за 
да се простя завинаги с всичко. И си спомних как Иван Гелин се прощаваше с всичко... Гледам 
учебната сграда, общежитието, клуба, благоустроения двор и се гордея, че и аз имам дял в 
тяхното сътворяване... Обръщам поглед към града и мислено отдавам почит на стария ни пръв 
директор Иван Андонов, на Сашо Зарев, който ме замести, за да умре след това внезапно в 
автобуса, отивайки на работа... И мислено отдавам нужното уважение на новия директор 
Александър Кошесжийски, когото съдбата доведе при нас като нередовен учител за нощен 
възпитател, след това го препращаха на различни места, но винаги го връщаше при нас като 
директор, заместник-директор и накрая пак директор, за да му даде възможност да продължи 
онова, което бяхме започнали, и училището ни да се превърне в първокласно учебно заведение 
с достойна за завиждане материална база, като почти негово дело са общежитието, младежкият 
дом, просторната столова, спортните площадки. И веднага след това мислено благодаря на 
всички колеги, много от които вече ги няма, но останаха в спомените ни за това, че влагаха ум 
и сърце в работата си в продължение на много години. И нека ония, които са живи и не видят 
тук имената си, да ми простят за това, защото броят им е над двеста. Нека навсякъде, където е 
написано „НИЕ", те да виждат и себе си, защото наистина в тази малка думичка са и всички 
те... 

Нека ми простят и всички момчета, които не видяха имената си тук или ги видяха 
променени. Възможно ли е да се споменат повече от две хиляди имена? Но част и от техните 
действия са сумирани в действията на техни другари... Нека ми простят и ония, познали себе 
си, че част от действията на други лица са приписани на тях... Това също беше необходимо. А 
всеки, който не е срещнал името си, когато прочете „нашето училище", да знае, че той също е 
част от него... 



Тръгвам си. Не се изпращам с никого. И никой не ме изпраща, защото не знаят, че това е 
последният ми ден. А нямам желание, пък и сили, да им го кажа... 

Отивам си, защото вече се уморих... 
Много се уморих... 
Уморих се да обичам... Уморих се да отбивам удари... 
Уморих се да надвивам. И да ме надвиват... 
Пък и годините ме умориха... Много ме умориха... 
А когато вече няма да ме има, а вие, момчета, някогашни, отново ме потърсите, елате на 

последния ми пристан, сипете малко водица и постойте в мълчание. Нека мене да ме няма, аз 
ще ви видя и без да ме чуете, ще кажа: 

- Благодаря ви, момчета... 
Благодаря ви, самораслеци мои - деца наши... 

 

  

 


