
 Валентина ПАНОВА 

 „ТАТКО  ТИ Е В ТОЗИ КАМИОН” 

 

 Беше  през размирната 1945, само една година след 

деветосептемврийския обрат в живота на България.В съдебната зала на 

Народния съд” юристката Мила  Антонова, член  №3 от състава на съда, 

отчаяно държеше  на своята честност, изправена срещу невидимата стена  

на  подлата държавна машина. Беше избрана за пръв път като съподписчик 

на такава важна присъда и затова държеше да бъде точна и безупречна в 

преценката си. В очите на петдесетгодишната юристка светеше някаква 

светла вяра  в доброто. 

 - Ето, Никола Костадинов,  № 36, за мен е невинен – говореше 

Антонова.-  Само по донос, че е раздал на селяните получените помощи, не 

може да му се предяви вина. След всички огледи на село Голям извор 

сетава ясно , че селото е безкрайно бедно и хората му живеят в нищета... 

 - Да, но в заповедта пише същите неща да бъдат отклонени по друго 

направление! – прекъсна я нервно друг от членовете. 

 - А защо е дал гумени цървули и на вдовицата Цвета?  - попита 

злобно областният управител и посивялата му коса  го направи да 

изглежда още по-състарен и грозен.. 

 - Но господин управителю! – не издържа Антонова. -  Не виждате ли, 

че жената ходи по плетени търлъци, пази даже и цървулите си за нови, та 

да ги сложи само когато ходи до  общината да си плаща данъците. Няма от 

никъде никаква помощ. Има и две деца. Нормално  е в такива случаи един 

кмет  да  прояви човечност и състрадание. 

 - С теб , Антонова,  ще трябва да си поговорим преди официалното 

заседание! – стрелна я  строго началникът на следствието. 

 Съдийката Антонова беше  вбесена. Тя знаеше, че държи в ръцете си 

списък на седемдесет човека, осъдени на смърт от народната власт, но 

осъзнаваше ясно, че далеч не всички имаха  вина.Поне половината за нея 

бяха абсолютно невинни. Ето и този кмет, който беше в списъка под номер 

36. Тя разгледа отново досието му, опита се да открие в него поне едно 

петънце , но не успя. Никола Костадинов беше назначен за кмет на село 

голям Извор заради заслугите си  на отличен и компетентен юрист. 

Впечатляваше и моралният му облик. Дори когато  постъпил донос за 

нелегална литература , която уж се намирала в дома на един от селяните, 

кметът успява да докаже, че човекът е просто наклеветен, а книгите са 

предадени тайно  на друг човек от селото. 

 Но Костадинов така и не намери сили да докаже невинността си нито 

в това, нито в следващите заседания. Нищо, че все бе следвал правия път в 

живота си! Нищо, че никога никому не беше сторил зло,а бе гледал само да 

помага.Тайните доноси на секретар-бирника валяха като градушка и в 

онова  подло време бяха по-силни от истината. Не успя да му помогне и 



Антонова така, както не успяха да бъдат спасени и десетките невинни в 

България  през онази епоха,  призовани от Народния съд. . 

 - Той пречи на работата ни! Трябва да стане виновен!  -  изказа се 

братът на комунист, загинал в престрелка между полицията и група 

партизани. 

 - Искам доказателства по същество, а не емоции – отново настоя 

член №3 от състава на Народния съд. 

 - Да не ти е роднина, та толкова се застъпваш за него, както и за 

другите... – прозвуча злобната реплика на един от колегите и в състава, но 

Антонова   не го чу, унесена в мисли за живота на своя подсъдим. Тя си 

представи как сега, докато държавата  упорито се опитва да убие баща им, 

ползвайки за оръжие съдебната институция, неговите малки момченца се 

боричкат, безгрижни и весели, без дори да подозират каква опасност виси 

като дамоклев меч над главата на техния баща. В очите и блесна 

издайническа влага , тя се обърна на една страна и   дискретно ги избърса с 

ръка. 

 Но реалността в заседателната зала беше неумолима. Братът на един 

от загиналите партизани размаха като сабя молив и подчерта всички имена 

до  №36. 

       - До този номер всичките трябва да  се разстрелят. Точка! 

       - А останалите? – плахо попита Антонова. 

       - Останалите – в затвора! – беше категоричен братът. 

        Съдът бе загубил окончателно облика си на орган за правораздаване, 

превърнал се в жалък инструмент за отмъщение на всичките 18 убити 

партизани. 

 Така прилежният кмет, работил от цялото  си сърце и душа за 

добруването на селото, стана виновен за всичко, едва  ли не и за 

въвличането на България във Втората световна война, макар че го 

уволняват още през февруари 1943 г в интерес на службата. За всичко това 

бяха допринесли и тайните доноси от секретар-бирника на селото.  

 На 22 март1945 г. в един часа през нощта присъдата беше изпълнена. 

 В тази злокобна нощ на малкият син На Никола му прилошава и , 

неспокойна,  майката  го извежда навън на въздух. В същото време минава 

камионът-„морга”. Майката само успява да каже: 

 - Махни с ръчичка на татко си, той е в този камион... 


