
БАЩИНА ЗАРЪКА 

  

Изминаха много години, откакто се разделихме с Боян. Няма го стария 
двор с високите плетища, старата къща, плевни-ка, яхъра, само 
столетника - хамбар поглежда от високо към хармана с черниците, 
наредени край плета. Отлитна и детството. Останаха спомените за 
шумните детски дни в широкия двор и за престарелия Боян. Той беше 
едър, тромав кон. Годините бяха се отразили върху някогашния буен и 
силен жребец. Висок, строен, алест, със звезда на челото, с бели и тънки 
крака, гъста буйна грива, с разкошна дълга опашка, стигаща до земята. А 
когато на Тодоровден вдигнел глава, развеел буйна грива и полетявал в 
надпреварата, на всички погледите им били насочени към Боян, сякаш 
нямало други коне. С него баща ми се е връщал с окичена с везани кърпи 
юзда на Боян. Минали години, от гордата осанка не останало и следа. От 
гордата му и красиво вдигната глава, със звезда на челото, с големи 
черни очи, беше останала една груба, с набръчкана кожа, виснали уши, с 
повиснала долна устна, от-крила едри, старчески зъби. На мястото на 
големите му черни очи, стояха две мътни, невиждащи, заобиколени с 
бял ширит очи, приличащи на очила. Гордата му и опната някога снага, 
се-га приличаше на кобилица. Дългата му опашка, сега изтъняла, 
скъсена, едва достигаше до кривите му жили. А от гордата му някога 
походка, с чаткащи по калдъръма подкови, сега,той едва влачеше 
тромавите си крака, пънеше се и стъпваше като сляп човек. Отдавна 
простил се с каруцата и ралото, той си доизжи-вяваше последните дни, 
като пенсионер. Дядо Тодор, преди да почине, заръчал на най-малкия си 
син: 

– Иване, аз доживях до старост благодарение на Боян, като остарее не го 
убивай заради кожата. Знам, че стават от нея здра-ви и трайни цървули. 
И още нещо - ще го заровиш в хармана, там където много години ни е 
вадил хляба. 

През летните месеци дворът ни се изпълваше с деца. Бра-товчедите от 
града, децата от махалата и ние от село, докато ба-ба не ни подгони с 
думите: „Отивайте навън да играете и да ми-рясате, надухте ми главата 
чуми такива.” - това и чакахме. Мое-то любимо място беше реката. 
Правехме бент от пясък и кал, спрем за малко водата, хванем някоя 
кротушка и червеноперка, бента се скъсва и започвахме отново. Но 
преди баба да ни про-гони, бедният Боян изпитваше всичко на гърба си. 
Тогава хората от село вземаха вода за пиене, миене и за животните от 
селската чешма. Тя имаше два чучура от които бликаше бистра вода, же-
ните и момите носеха вода с бакъри окачени за кобилици, чешмата 
имаше и 6-7 корита, на които се пояха конете и други животни. На тази 
чешма именно, Боян пиеше вода 6-7 пъти на ден. На него се качвахме по 
3-4 деца наведнъж. Той стоеше кротко, махаше с опашка да се брани от 
мухите. По-големите ще се хванат за оредялата му грива, ще подскочат и 
хоп на гърба му, по-малките подават крак на друго момче и то на гърба 
му, а някои от по-малките, ще се хванат за опашката му, ще стъпят с 
босите си крака на кривите му жили и ще се залепят за по-голе-мите. 



Натоварен, Боян тръгваше към чешмата. Той навеждаше глава над 
коритото и пиеше бавно, бавно и отново потегляше да направи 
последния воаяж, да могат всички деца да се повозят на острия му 
гръбнак. Дали самотната му душа се чувстваше до-волна, че създава 
радост на децата или, че още се чувства поле-зен, не изоставен, но никога 
не попречи на децата да го яздят. 

През последното лято се случи нещо тревожно. Първо – не искаше да 
тръгне към чешмата. Навел глава, той понасяше поканите на босите 
крака, които го удряха с пети, той набрал сили несигурно потегли към 
чешмата за последен път. На ня-колко пъти се спъва, коленичи на 
предните си крака, но после бавно се изправяше и несигурно поемаше, 
докато по средата на хорището приколеничи, опита се да се изправи, 
наскачахме от него, а той направи няколко опита да се изправи и се 
свлече на земята. Лежеше безпомощно, отправяше невиждащи очи към 
на-дошлите хора, като че молеше за помощ. Не правеше опити да се 
изправи, само се чуваше едно затихващо хъркане. Някой про-мълви: 
„също като човек”. Ние стояхме виновно с наведени гла-ви. 
Пристигнаха:  чичо, вуйчо, баща ни с помощта на хората го качиха на 
каруцата, която той дълго бе влачил. Някои даваха съ-вети да го 
извлекат край село, да го одерат, а през нощта куче-тата ще му разнесат 
старите кокали. Баща ни подкара конете, обърна се и продума: „Аз имам 
бащина заръка”. След няколко дни Боян затвори очи. Настъпиха 
тягостни часове. Цялото се-мейство чувствахме, че нещо скъпо се откъсва 
от нас. Вечерята бе тягостна. Мълчахме, искахме да говорим за Боян, но 
думи не ни идваха. Попитахме баща ни каква е заръката на дядо, а той с 
развълнуван глас изрече само това: „С него бяхме почти връст-ници, с 
него ми премина детството и младостта, а за заръката, баба ви ще 
разкаже”. 

Седнала на дюшечето пред иконостаса, започна с развъл-нуван глас да 
разказва, като в приказките за хвърковатите коне: „Майката на Боян 
беше млада, красива, с буйна грива, дълга красива опашка. Казваше се 
Звезда, заради бялото петно на че-лото. Всяка година печелеше първа 
награда на Тодоровден, на конската кушия (надпревара). Бяха минали 
няколко дни, откакто беше родила Боян и дядо ви не даваше на чичо ви 
Жельо да се надбягва, но той без неговото разрешение участва, после 
решил да ù измие краката в селската река, където имало и други коне. 
Момчетиите се надпреварвали кой ще излезе пръв от реката, ко-нете 
притиснали Звезда в едни клонаци, тя се спъва, пада и чупи на предния 
крак коляното. Не можаха да я спасят. След няколко дни умря горката с 
отворени очи, впити към кончето, което се мъчеше да засуче мляко от 
умиращата си майка. Боян остана си-раче. Дядо ви искаше да го даде на 
някоя осиротяла кобила в се-лото, но за беда нямаше такава. Добре, че 
биволицата имаше малко малаче, че всеки ден давахме по едно бакърче 
на кончето. То свикна с млякото и още като видеше бакърчето, цвилеше, 
вдигнало опашка и пиеше направо от него. Така беше свикнало с нас, че 
вървеше след мен и не можех да се скрия от него. Вли-заше вкъщи, щом 
видеше отворена врата. Баща ви беше 3-4 го-дишен тогава. Те често си 
играеха и не можеха един без друг. Изправен пред него, баща ви 
бъркаше в устата му, а Боян го бли-жеше по косата. Веднъж го хванал за 



опашката, кончето под-скочило и баща ви пада на калдъръма, от устата и 
носа му – кръв, а Боян застанал над него го ближе с език. Така прекараха 
него лято. Кончето растеше и ставаше все по-хубаво и красиво, досущ 
като майка си. На третата година го оседлаха. То не се притесняваше, 
беше свикнало с всички. Когато дядо ви отивал в града, възседнал 
буйният си снажен жребец, висок, синеок, с астраган калпак, събирал 
погледите на всички. Еснафът излязъл от дюкяните, а гражданите 
завистливо се спирали да погледат как стъпва коня, като стамболска 
кокона по паветата. В един зи-мен ден дядо ви е отишъл в града по 
търговски дела. Отбил се да види леля ви Злата и неусетно слънцето 
започнало да залязва. Тя настоявала да остане да пренощува у тях, хем да 
се видят, но дя-до ви не се съгласил и казал, че разчита на Боян. В града 
се раз-насяло мълвата, че в балабанлийската кория шетала голяма глут-
ница вълци. На много хора отнесли овце, телета, а вечер обика-ляли и 
влизали в кошарите край село. Падналият дебел сняг ги прогонил от 
балкана и се пръснали в полето. Други пък, обясня-вали, че Дунав бил 
замръзнал и от Румъния преминали едри сиви вълци. Тогава валеше 
много сняг. По цели недели не се вдигаше, беше голям капан. Добитъкът 
не можеше да излезе от оборите, носехме им с бакърите вода от селската 
чешма. Такъв ден избрал дядо ви Тодор да ходи в града. Когато се 
спущал от карнобатския баир, нощта вече паднала. По белият сняг още 
ли-чали стъпките, но задухал севернякът, а с него полетели и сне-жинки. 
Нощта идвала мразовита и страшна. Скоро дирите били заличени, не се 
виждало на повече от 20-30 метра. От гората вя-търът донесъл виенето 
на гладната глутница. Когато наближили корията, ясно се различавало 
виенето на вълците. Конят вдигнал глава, ушите му се насочили по 
посока на виенето, от разшире-ните му ноздри излизала пара. Усетил 
опасността, той отказвал да навлезе в гората, ровел с предните си крака 
снега, дърпал се назад, но е било късно да се връщат назад. Пътят често 
се губел, Боян преминава през купаците, драките го разкървавили, но 
той продължавал напред. Когато стигнали Чортлена, започнала бор-бата 
за живот. На двайсетина метра пред тях, клекнал на задните си крака 
едър вълк, с очи светещи и насочени към коня, виел и зовял глутницата. 
От всички страни прииждали побелели от сне-га вълци, скимтели и 
обхождали плячката си. Според поверия, дивите животни се плашели от 
огъня. Дядо ви развил червения си пояс и напипал нещо студено, а това 
било черногорския на-ган, това му дало кураж. Той стрелял в клекналия 
вълк, който изквичал и побягнал, а Боян се понесъл напред. От двете му 
страни връхлитали изгладнелите хищници, тракали със зъби, мъчейки 
се да се заловят за коня. един от тях със скок захапал коня за гривата. 
Боян навел глава, започнал да го бие с предните си крака. В това време 
друг вълк захапал коня над опашката, мъ-чейки се да откъсне кожа и 
месо. Моментът бил критичен, всеки момент можело да повалят коня на 
снега. Изправен на стреме-ната, дядо ви стрелял в поредния хищник, 
ранен, паднал кървав на снега. От гривата на коня потекла кръв, но той 
се хвърлил на-пред в галоп и се освободил от захапалия го отзад вълк. 
Кръвта от раненият вълк привлякла глутницата и скоро от него останало 
само кърваво петно. Наближавало края на гората, но глутницата отново 
ги напада. Започнало да се чува лаят на селските кучета. Изстрелян бил 
и последният патрон. Вълците налитали, Боян се борел с последни сили 
и с бурята, със снега, целият в кръв и пя-на, той пробивал храстите и 



излезли от дебрите на гората. В кръчмата на Руси Пенчев хората 
милвали Боян, миели му раните с ракия, а дядо ви Тодор го галел по 
главата, свалил си ямурлука и го метнал на гърба на спасителя си. Когато 
се прибраха вкъщи, не можехме да ги познаем. Дядо ви беше като леден 
човек, а Боян – покрит с червен лед.” 

Не беше трудно да разчетем заръката, която дядо е казал на баща ни. 

– Иване, този кон ми спаси живота. Служи ми достойно. Той беше като 
мой син. Няма да го продаваш. Няма да посягаш на живота му. Когато 
умре, няма да го дереш за кожата му, не искам да носиш цървули от него. 
Ще го заровиш в двора. Не искам селските кучета да му разнасят месата 
по къра! 

За изненада на много хора, баща ми изпълни бащината заръка. 

 

 

 
	


