
ДЯДО ЖЕКО РАЗКАЗВАШЕ 
  
Помня го от детските си години. Беше малко, бавно подвижно човече с бозови 
потури и аджамка, с малък калпак на къдрокосата си побеляла глава. Малките, 
гъсти вежди и топлите кафяви очи, му придаваха невинен, детски вид. Имаше 
бавна походка и като срещнеше човек гледаше да го заприказва за нещо. 
Живееше самотно в една малка къщичка на края на селото, с малък двор, 
ограден с трънен плет. Това беше останало от баща му и няколко нивички. Той 
беше скромен човек. Работлив според възможностите си. Прехранваше се с 
чиракуване. Живееше бедно и тихо, като „божа кравичка” и на мравката, както се 
казва, път сторваше. Кой знае кога и защо, някой му беше лепнал прякора 
„Мангов Жеко”, с него той си и отиде тихо-мълком от белия свят. Много ми беше 
чудно защо дядо Жеко идваше у нас и с часове си приказваха пред старата къща 
с баба – седнала на плочите да чепка вълна или нещо друго, а той, седнал на 
камъка, сложил късите си ръце на коленете и разказваше унесен, с тих глас, а 
баба го слушаше. 

Дядо Жеко бе участвал във войните от дванайсета година до края на Световната 
война, през която е бил раняван и дълго е лежал в болницата. В ротата, в която е 
служил, бил и братът на баба ми – син на дядо Желю Комитата (Митю Добри 
Желев). 

В един горещ ден, през лятото, бяха седнали под стария салкъм на сянка и видях, 
че дядо Жеко си трие очите, а баба плаче и тихо нарежда. Със затрогващ глас 
разказваше за голямата битка при връх „Голубец” – планина в Македония. Датата 
била 4 септември 1916 г. – разказваше той: „Него ден загина Митю и близо 
половината от ротата. Беше горещ септемврийски ден, слънцето сякаш сипеше 
жар по голите чукари на връх „Голубец”. През целия ден оръдията на англо-
френците не млъкнаха. Свити в окопите, гледахме как се пръскаха снарядите 
пред нас и покриваха нажежените камиони с купища горещо желязо. Позицията 
се покри с облаци от дим, не се дишаше. Манерките отдавна бяха празни. Жажда 
ни измъчваше, устните ни се напукаха, а слънцето сякаш беше спряло и огнените 
му лъчи безмилостно се сипеха върху ни. Каските ни, нагорещени още повече, ни 
задушаваха. Цевите на пушките се нагорещиха от дългата стрелба. 
Противниковите картечници непрекъснато стреля-ха, а куршумите пищяха и 
поразяваха редиците ни. Много от нашите се бяха смъкнали на дъното на окопа, 
лежаха потънали в кръв с оцъклени очи, а други пъшкаха и се молеха за помощ, 
викайки санитарите. Надвечер ураган-ният дъжд от снаряди, мини и куршуми 
прекъсна! Лека мъгла от дим се носеше над бойното поле, по което още димяха 
шрапнели. От противниковите окопи се понесоха сините вериги на сенегалците, 
които идеха на вълни, на вълни с натъкнати ножове на дългите им пушки. 
Ротният командир даде заповед да спрем стрелбата и да ги изчакаме да дойдат 
наблизо на куршум разстояние. Минутите бавно течаха. Срещу нас се движеше 
голяма маса от чернокожи с пушки в ръце. 

– Кураж, момчета! – викаше ротният. – Нека още наближат и после само на месо! 

Ние се оглеждахме страхливо. Мнозина нямаше да се вдигнат на атака. Когато 
наближиха и се виждаха черните им лица с големи бели зъби, се отдаде заповед 
за стрелба. Загърмяха нашите оръдия, защракаха нашите картечници „ЕМ гета”, 
бързо сменяхме пачките с патрони. Разбъркаха се редиците на сенегалците. 
Започнаха да се блъскат един в друг. Нашата артилерия с шрапнели им прегради 
пътя за отстъпление, а картечниците, изкарани на открито, косяха техните 
редове. Отведнъж стрелбата беше спряна. 

– На нож! – изрева ротният и изскочи от окопа със сабя в ръка. От близката 
височина гръмна полковата музика, засвири „Шуми Марица окървавена”. Сякаш 



криле ни поникнаха, хвърлихме се в атака и започна кървавото хоро. Биехме се 
заради смъртта на другарите си, заради тригодишните ни мъки за поробените 
братя, за Родината. Сенегалците не издържаха, хвърлиха оръжието и се 
прибраха останалите живи в окопите си. На бойното поле, на българската земя, 
останаха да лежат завинаги коло-ниалните бойци на англофренците. В тази 
атака твоето братче не можа да участва. Когато се прибрахме в окопите, той 
лежеше възнак, а каската му беше прикрила лицето. Помъчих се да го изправя, с 
нещо да му помогна, но само можах да го прегърна и да му затворя очите. Много 
ми беше мъчно за него. Цели три години бяхме заедно. Колко мъки, студ и глад 
прекарахме. Той беше висок, силен човек, на всички помагаше, късче хляб да 
имаше и него делеше. В тази битка ме раниха. Когато се върнах в окопа и 
помагах на санитарите, усетих, че ботушът ми се пълни с кръв. Куршум бе 
пронизал левия ми крак. Болките усетих, когато ме събуваха и се наложи да ми 
режат ботуша. После до края на войната прекарах в лазарета. И сега да отида, 
ще му намеря гроба, както и на останалите убити (нашенци). Те сигурно отдавна 
са обрасли в бурени. Потънали в мълчание и забвение. За тях войната беше 
свършила и не чуваха плача на майки, жени и сиротни деца. За кой ли път баба 
Мария слушаше този разказ… Повече от двадесет години дядо Жеко разказваше 
унесен и все така увлекателно, а баба слушаше, бършейки с края на черната си 
забрадка плувналите си в сълзи очи. Едва тогава разбрах защо този дребен, 
беден човек беше така желан и очакван гост. 

	


