
ДВЕТЕ БРАТЧЕТА 
  
Годините след 1945 г. бяха бурни и тревожни. В душите на селяните бяха се 
стаили несигурността и тревогата от настъпилите събития. Отначало малцина се 
разделиха с парчето земя, останало от дедите им, за да се влеят в кооператива. 
Колебанията на средните, по-имотни селяни се разсея след незапомнената суша 
през 1949 г. Останали без хляб и семена, притиснати от държавните доставки, 
масово се записаха в ТКЗС „Лисенко”. Не мина много време и нова тревожна 
вълна се понесе. Започна изключването на по-заможните селяни. Докато чичо 
Жельо не искаше да влиза в ТКЗС, сега попадна в списъка за изключване. 
Върнаха му конете, каруцата и нивите, разпръснати по баирите. Без фураж и 
семена, хариза част от нивите на държавния фонд. Остави си единия кон 
„Трифон”, сложи плуга в каруцата и започна отначало. Ореше и сееше по 
„Йонкайряк” и от високо гледаше как по кооперативните блокове кръстосват 
машини, а до него стигаше ехото от моторния им рев. 

През лятото му идваха на помощ синът му – студент и дъщеря му с двете си деца 
– дългокраки, кльощави, с руси косички, те си приличаха като близначета. Дали 
защото бяха неразделни, или че бяха все усмихнати, децата им викаха „Двете 
сврачета”. Те бяха неразделни от майка си, с дядо си Жельо, но най-много бяха 
привързани към вуйчо си. Той ги качваше на коня, ходеха за вода по 
кладенчетата. От многото си спомени през детските си години, прекарани в 
селото, те си спомняха и случая с хлопките. 

В една от нивите до м. „Шефталията”, където имаше чешма, в един пролетен ден 
семейството окопавало царевицата. Тръгнали двете деца по дерето да търсят 
чешмата, а тя – потънала в храсти, бурени, останала незабелязана и я отминали. 
Когато изкарали редовете, вуйчото видял, че „сврачетата излетели”. Дълго ги 
търсил и най-после ги открил на една бодлива круша да се мъчат да свалят 
гнездото на свраката. По нейния крясък ги открил. На другия ден той видял, че 
под навеса висят две хлопки. Когато отишли отново на нивата да копаят 
царевица, им вързал по една хлопка. Те си копаели, а „сврачетата” след като им 
омръзнало да стоят край каруцата, поели отново да търсят „Червеното кладенче”. 
Звънът на хлопките внасял спокойствие в семейството. След обеда всички 
поседнали да си почиват. На „сврачетата” очите им били все към м. „Бакаджика”, 
за да открият кладенчето. По-голямото – Цончо, смигнало на малкото и тихо, 
хващайки езика на хлопките, се измъкнали. Когато се отдалечили, пуснали 
езиците и хлопките отново запели. След обедната почивка хлопките се чували. 
Хлапетата се движели покрай дерето до евренлийската гора, намерили 
костенурка, видели малко таралежче, един гущер изшумолял под краката им и ги 
изплашил. „Малкото свраче” се обърнало към голямото: „Бате, в тази гора има ли 
мечки? Вуйчо каза, че има големи зверове, хайде да се връщаме!”- и тръгнали 
през слънчогледа. По това време кърджията (полският пазач) чул хлопките и си 
казал на ум: „сега ми падна в ръцете”. Отдавна дебнел Динковия хлапак, който с 
шилетата редовно му правел зян, но все не можел да го хване. Тръгнал бай Митьо 
Дренчеолу по звука на хлопките… Спъвал се в слънчогледа, слънцето сипело жар 
по дебелия му пояс и потури. Потънал в пот, той дебнел злосторника, 
промъквайки се между слънчогледовите стъбла и все не можел да ги стигне. 
Чули шума от чупенето на стеблата и пъшкането на пазача, братчетата 
помислили, че иде мечка и с все сили хукнали, а след тях и бай Митьо. 
Изподрани, охлузени от слънчогледа („голямото свраче” си изгубило сандала, 
малкото си скъсало ризката и изгубило шапката), изпотени и изплашени, 
неочаквано се озовали на тяхната нива, а след тях – зачервен и изпотен тичал 
полският пазач. Чичо Жельо се изправил на мотиката и ядосан се обърнал към 
полския: 



– Митьо, какво ти правят децата, слънчогледа и царевицата ли ще ти оберат, че 
ги гониш? Я ги виж на какво са станали. 

– А бе, бай Жельо, не ги гоня за това, ами от къде да знам, като чувам тези 
хлопки, мислех че е Динковото с овцете. 

Сконфузен останал и вуйчото, защото неговата идея можела да има и лош край. 

Отшумяха тези бурни и трудни години. Братчетата за-вършиха с отличие 
гимназия в гр. Бургас, с отличие и военно-морското училище в гр. Варна. Станаха 
отлични морски офицери и когато майка им ги видеше в лятна бяла униформа, 
високи, стройни, не можеше да им се нагледа. От малките, слабички „сврачета” 
израснаха красиви „бели лебеди”. 

	


