
ЕСЕНЧЕТО 
  

В долния край на селото, до дядо Динковата бахча, край селската река, обрасла 
с коприва, се гушеха като мокри птици седемте сламени колиби на нашите 
цигани. Необлечени, недохранени, но кротки и послушни, отколе живееха с 
хората от село. През дългите зимни нощи мръз-неха край огнището, а през 
студените дни подлагаха ръка за хляб, останало и не харесано ядене, бранеха се 
от сел-ските кучета, благодариха по свой начин на добрите сто-пани, просеха, но 
не крадяха. Новото време промени и тях. 

Сламените колиби останаха на дъното на микроязо-вира. ТКЗС-то им осигури 
целогодишно работа. Много-людните семейства на дядо Сали, дядо Алико, дядо 
Сюлей-ман и в западната част на селото до мелницата се появиха малки 
спретнати къщи. 

Семейството на дядо Сали се включи в животновъд-ството. Цялото домочадие на 
Хюсеин, заедно с децата, отглеждаха на „Гюр чешма” свине-майки и малки 
прасен-ца. Малките дребни деца, наричани от хората Есен чета, ед-ва се виждаха 
от големите свине-майки. В техния двор се появиха животни, а в градината 
зеленчуци, пред новата къща чешма и цветя. 

Есен често слаб, превит, сякаш се беше сраснал на магарето. Работлив, тих, 
скромен, хората от селото по своему го ценяха. Когато срещнеше по-възрастни, 
ще се поспре, ще повдигне големия си каскет, ще се усмихне ви-новно и ще 
попита за нещо. Я за животни, или кога и какво се сее, ще намери за какво да 
попита. В един късен есенен ден срещнал бай Въльо Данев, добър стопанин с 
весел характер, обичащ да дава съвети, от които по някога последствията дълго 
се помнят. След като го поздравил, Есенчето го попитал как се прави хубаво 
вино. Бай Въльо на дълго и на широко му обяснил, че когато счука грозде-то, да 
го остави в джибрите да се утаи, после да го прецеди, да измие бъчвата с 
дървена сода, да сложи бъчвата на сянка и да не забравя добре да затапи 
бурето. Есен честно изпълнило съвета добросъвестно и с помощта на жената и 
децата го слагат в стаята със северен прозорец. Занизали се топли дни. Ширата 
започнала да се бунтува. На няколко пъти дървената тапа хвърчала към тавана. 
Младият винар ù намира лесното. Взел теслата и два пирона и си казал наум – ха 
сега да те видя къде ще бягаш. През нощта, когато уморени сладко си спели с 
Донка, се разнесъл страшен трясък. Стъкла полетели, мазилка падала от тавана, 
сякаш земен трус разлюлял къщата. Докато си триели от уплахата очите, 
уплашени, от другата стая наскочили полуголите циганчета с ококорени очи. 

Под прага потекла червена като кръв река, заляла дюшеците и хасъра и поела 
към двора, а с нея и надеждите за хубаво греено вино през студените зимни дни. 

	


