
ПЕТ СТОТИНКИ  

 

Тази вечер към 19 часа реших да се поразходя. Запалих колата и отидох в магазин 

„Лидъл“. Нямах кой знае какво да пазарувам, аз отдавна съм си напазарувала за 

празниците, но в този магазин не бях ходила от месеци, пък и времето е влажно, не е за 

разходка на открито. 

Все пак купих някой неща и на излизане видях една стара жена, и две деца – момче на 

около 13-14 години, и момиче около 10-12 годишно, точно до изходната врата нещо да 

търсят. Момчето и момичето бяха клекнали и с ръце пипаха мръсния под в краката на 

минувачите. Старата жена, мъничка такава, беше преведена. Хората минаваха покрай тях, 

те се изправяха, правеха им път и пак се навеждаха, продължавайки трескаво да търсят. 

Не се стърпях и спонтанно попитах: 

-Какво търсите? 

Момиченцето ми отговори със звънлив глас: 

-Ами, тази баба загубила пет стотинки, не вижда добре и ние й помагаме да ги намери. 

Бях тръгнала без чанта и портмоне, само в джоба си бях пуснала банкнота от 50 лв. 

Напазарувах и пуснах рестото, което беше около 2 лева на монети в джоба си. Обрах 

монетите от джоба на палтото си и ги подадох на старата жена с думите: 

-Не търсете повече. Ето, вземете тези стотинки. 

Тримата се изправиха. Старицата се сепна, погледна ме, тогава видях, че едното й око 

сълзи и троснато ме попита: 

-Що ми даваш тези пари? Аз да не съм просекиня, я? 

-Не, не съм си помислила такова нещо. Просто искам да те почерпя – отговорих й тихо аз. 

- И що щъ мъ черпиш, каква съм ти аз? – отново ме попита старата жена. 

-Ех , тъй за здраве, за изпращане на старата година. От вътре ми дойде. 

-Ех, кату й тъй… 

Жената подаде дланта си , докоснах я, беше ледено- студено, взе стотинките и тихо 

благодари . Децата седяха и мълчаливо наблюдаваха, а старицата отново: 

-Трябва да си намеря моите стотинки, щото като нямам точни пари, ей, там като отида да 

плащам и хляб няма да ми дадат. 

Децата отново сконфузено се наведоха и продължиха да търсят петте стотинки.  

Нещо в тоя момент ме преряза. Отидох бързо в колата, оставих покупките си и затърсих в 

барчето на колата пет стотинки, щото и там имам навик да пускам монети. За щастие сред 

купчината от стотинки намерих пет цели стотинки. Върнах се , момиченцето се изправи, за 

да ми направи път, както на всички преминаващи. Подадох му мълчаливо стотинката и с 

поглед му подсказах да имитира, че е намерила загубената монета. Дръпнах се встрани и 

ги наблюдавах. Детето излезе умно, разбрало веднага. Отново се наведе, само за миг, 

изправи се и радостно изрече: 

-Ето, бабо, намерих ти стотинката.  

Старицата толкова много се зарадва, прегърна детето, благодари, избърса дясното си, 

просълзено око и закрета преведена по паркинга на магазина. Децата хукнаха на ляво и аз 

си тръгнах. Седнах в колата и сякаш не можех да си тръгна. Запалих цигара. Притискаха 

ме смесени чувства. Радвах се на децата, за тяхната проявена човечност и отзивчивост. 

Съжалявам, че не попитах за имената им. 

Но второто ми чувство надделя – изпитах тревога и мъка. Нещо заседна в гърлото ми. 

Колко ли години тази стара жена е работила…., за да живее на стари години спокойно. А 

какво се оказа- търси своите пет стотинки в краката на хората, за да си доплати , да речем 

един хляб или нещо друго…. Разбирах я, гонеше я страхът от глад. Не, не искам да 

вярвам, не искам да приема, че човек в нашето време и в нашата страна може да бъде 



толкова обезценен, поруган и унизен.  

Дими Борисова 

29.12.18 г 21.35 ч 


