
Валентина ПАНОВА 

ВИДЕНИЕ ПРЕДИ ПРАЗНИКА 

 

Наближаваше единадесет часа преди обяд, когато Васко се 

прибра в „Млекокооп”. 

- Къде ходиш толко време, бре момче! -  посрещна го малко 

сърдит портиерът. – Знаеш ли от колко време началникът на цеха те 

чака?! 

- Ох, не ме питай! Имаш ли валидол или валериан? 

- Ма ти като, че си пребледнял? Измий си очите с вода – пазачът 

потърси в аптечката. 

- За това си закъснял – констатира пазачът. 

- Да знаеш само какво ми се случи. Блъснах едно момиченце. 

Търсих го, търсих го, но не го открих. 

- Никой ли нямаше по теб? Може би някой го е закарал веднага в 

болницата? 

- Къде ти коли по това време! Нали знаеш, че натоварих млекото 

за магазините в три часа сутринта. 

- Е, и...? 

- Оставих го пред магазините, за да го прибере магазинерът, като 

дойде, и тръгнах насам. С излизането от града момиченце в бяла 

рокличка на около пет годинки, застана пред камиона с вдигнати ръце. 

Веднага бих спирачките и изтръпнах. Когато слязох долу, то го 

нямаше. Търсих го под колата, в шанеца... Не, та не, все едно изчезна.  

- Нали това ти казвам! Минал е някой и го е закарал в болницата. 

- Ходих и до болницата. Нямаше такъв случай с блъснато дете. 

- А знаете ли кой ден е днес? – намеси се пазачът дошъл за втора 

смяна. 

Двамата мъже го гледаха с недоумение. 

- Не се ли сещате, че утре е първи май? Нищо, че са се минали 

толкова години от тогава...! Душите на загиналите са неспокойни. 

                          .......... 

Тогава Васко се върна с мислите си в 1966 г. Улиците в центъра 

на града бяха пълни с народ. Тълпата непрекъснато растеше. 

Пъстроцветна, обляна в светлина с първия ден на месеца. От тук, като 

от седем лъча, в определен час потеглиха работниците от заводите в 

града и учениците, предвождани от своите оркестри. 

С бодра стъпка и ентусиазъм звучаха думите на марша: „Първи 

май, първи май, знаме алено се вей...” Вееха се знамената на родината 



ни. На площада първенците на града поздравляваха деца и възрастни. 

Пуснатите гълъби и балони радваха сърцата. 

Изведнъж последните редици бяха настигнати от мътна вода и 

кал, влачещи клони от дървета. Народът се засуети, без да знае какво 

става. Проблемът с радиоточките не позволи гражданите да бъдат 

уведомени за случилата се катастрофа. Станалото се предаваше само от 

уста на уста. Беше се скъсала стената от Хвостохранилището на 

мината. Коритото на река Лева се оказа твърде малко. Тежкият метал в 

угайките премяташе като детски играчки къщи, хора и добитък. 

Спомни си и трагедията на стадиона, където бяха наредени над сто 

трупа за разпознаване. Мъката на близки и познати нямаше край. 

Тогава Васко бе в единадесети клас. В почистването на коритото и 

улиците на града,  наред с населението, се включиха и учениците.   

 

 


