
ПЕВИЦАТА ОТ МАЛОРАД 
  
 В нашите села някога мъжете се събирали в кръчмите, 
попийвали, обсъждали местната, националната и световната 
политика, обменяли мисли и практически стопански опит. Днес 
това става в селските кафенета и магазини, но в обсъждането на 
политиката  активно участват и жените.  
 В селския хранителен магазин-кафене влезе отрудена жена, 
едвам пристъпваше, подпирайки се с бастунчето си и за мое 
учудване си купи бутилка бира. Поканих я на масата, при мен. 
Очите й бяха силно зачервени, а очилата приличаха на 
часовникарски лупи. 

– Ох – започна тя, нещо от сутринта ми е лоше, притиска ме, 
ама като си пийна една бирица и ми олеква. Не знам защо, 
ама по-добре ми става. 

Жената пийваше наистина по една-две глътки и се 
заговорихме. 

– А ти, гледам, не си от тука, не те познавам. От къде си и 
защо си дошла? 

Не се учудвам, защото в нашия край жените са любопитни, 
любознателни и разговорливи. По най-естествен начин ти измъкват 
интересуващата ги информация. 

– А какво пишеш, за какво разпитваш? 
Обяснявам, че питам за телефони, но трябва да разпитвам по-млади. 

– И аз имам телефон. Знаеш ли какъв е хубав и нов! Подари 
ми го дъщеря ми, тя го плаща и така го е нагласила, че само тя да ми 
звъни. Натискам слушалката, тя ме чува и после ми звъни. Всеки 
ден все ме пита добре ли съм, как съм, имам ли нужда от нещо. 

И като всяка сърдечна селска жена ми доверява и радостите, и  
болките си. „Бях готвачка 38 години. Очите ми изтекоха на огъня. 
Готвила съм в училище „Цанко Церковски”, в „Ленин” и в Борован 
в „Отец Паисий”, в детската градина „Юрий Гагарин”. Зимно време 
стана в 4 часа и в 4,30 ч. вече тръгвам. Взема един найлон и се 
пързалям от върха до долу – хем по-бързо, хем по-лесно. Като дойда 
на работа, другите жени, по-млади, ми се смеят: „Ама лельо, кой те 
въргаля толкова рано?” Ама да ти кажа и децата бяха други – 
кротки и уважителни. А сега са буйни и не слушат и каквото и да 
стане все учителите са виновни. Не съм съгласна!” 

 Продължаваме разговора и моята събеседничка ме пита – зная  



ли, че утре е „палалия”. А какво е това – казвам аз. – Ами пали се 
огън да се изгонят гяволите. Аз събирам децата от махалата, правим 
си репетиции, събираме клечки, кукурузянки, гуми, натрупваме ги 
на куп и привечер ги палим. Който може –  прескача огъня, който не 
може обикаля около него и наричаме: 

  Палалия, лия, 
кой са не е умил да се умие с добро, 
а кой е лош – да не мисли зло. 

В града не палите огън, ама си вземи тамян и запали в къщи – 
да се изгонят гяволите. Те бягат от огън и от тамян. 

Стигнахме и до политиката. „Слушам си радио по цял ден. 
Сутрин „По първи петли”, Петър Волгин. Слушам за Либия – тоя 
Кадафи да има 32 милиарда и да избие 6000 души. Като го не щат – 
да се маиня (да се махва), да си върви и да остави хората на мира.” 

Голямата й мъка е, че знае много песни, пее хубаво, но не са 
имали учител по музика в селото, та да я изпрати да учи. Знае 
народни, градски, любовни, детски песни. Тихичко ми запява „Чер 
арапин бял кон язди”. В с. Малорад преди години идвал Иван 
Пановски, най-известният в цяла България народен певец от 
Борован. Тя почукала на вратата и попитала кой е Иван Пановски. 
„И после му запях неговата песен „Еничари ходят мамо”. Той ми 
вика – защо не си се обадила по-рано, в радио „София” да са те 
взели, човек да си станала!” 

Имахме хор в читалището за народни песни. Аз пеех с другите, 
сама не съм пела. И сега ме викат да пея, но не ми е до песен. Синът 
ми е инженер, завърши в 1990 г. и е без работа. Няма да им пея. На 
празниците ходя, слушам ги, ама не пеят както някога. На 3 март 
беше студено и валеше сняг. Аз излязох, защото е празник. Пяха 
децата, хубаво пяха, ама песните им не бяха за тоя ден. Пяха 
„Имала майка едно ми чедо Никола” и аз им ръкоплясках. На 
другите песни не ръкоплясках, защото не бяха за 3 март.” 

Накрая ми каза рецепта за баница и ме изпрати на спирката. 
Обещахме си пак да се срещнем, за да ми изпее песните си. „Ще те 
чакам и да вземеш касетофон, та да ме запишеш.” 

Тръгна си полека, подпирайки се с бастунчето си така, както 
беше дошла в магазина. Докато се срещнем сигурно ще прехвърли 
наум всичките си неизпети пред публика песни. 

 
6 март (събота), 2010 г.         с. Малорад 
 



 
 
 
                             Ватманката от Новачене 
 
Автобусът бавно спря и първият влязъл пътник от с. Новачене 

беше възрастна жена. Носеше цветя и малка чанта-количка. Едвам 
изпълзя до седалката и започна да обяснява: „Тридесет и пет години 
съм карала трамвай в София и още пет години съм била 
кондукторка. Сега съм на 82. Тръгнала съм за Мездра, при болен 
човек. На умиране е и искал мен да види”. 

Седна зад шофьора и започна сърдечна беседа между двамата, 
като че ли бяха стари познати и отдавна не бяха се виждали. 
Веднага ги сближи професията и общите им интереси. 

Жената говореше почти без прекъсване, мъжът се намесваше 
само от време на време, през паузите. „Взехме си апартамент в 
София. Тогава имаше много, а нямаше желаещи. Работехме и 
двамата с мъжа ми, изплащахме го 25 години, накрая давахме по 9 
лв. на месец. Не усетихме, че изплащаме жилище”. Замълча за 
малко и продължи: „Нямаме пари, а в наше село във всяка къща по 
две коли. Едни работят, едни краднат, едни лъжат – кой как се 
уреди. Кой с книжка, кой без книжка – карай да върви! Едно време 
не можеш да караш без книжка. А сега има хора си вземат книжка 
за кутия шоколадови бонбони. Някога беше трудно. Явявам се на 
изпит за трамвая, за ватманка. Взех го, започнах работа, малко хора 
се наемаха с тази професия. Плащаха ни три пъти повече за 
празнични дни - един път ти е заплатата и двойна надница за 
празника. Пращаха ни на почивка, навсякъде сме обиколили 
курортите. Сега вземам хубави пари - 400 лв. пенсия. Кое е право – 
право е, шофьорите трябва да вземат повече. Ватмана кара по права 
линия, по релси, къде и да се удари – друго си е . Един път само 
излязох от релсите, но нямаше катастрофа. А при шофьорите – на 
три сантиметра да кривнеш и може да стане най-лошото. Да не дава 
Господ!   В София е още по-трудно: надпреварват се, не спазват 
дистанция, засичат се. Никак не им е лесно на шофьорите! Трябва 
да имат очи и на гърба дето е речено, голямо напрежение е 
тяхното”. 

Разказът на жената продължи, прескачаше към други житейски 
теми, но отново се връщаше на любимата. „Преди години пътувах 
за София. В автобуса нямаше хора и едвам се наприказвахме с 



шофьора. После се наложи да пътувам за Италия, за 10 дена и 
шофьора се оказа същия. Аз не го познах, но като влязох и седнах , 
той ми вика: „Ватмане, как е, за къде ще пътуваме?”. В първия 
момент не разбрах, че се обръща към мен, огледах се, а той рече: 
„Не ме ли позна?” и чак тогава се сетих кой е. Почнахме да си 
говорим с втория шофьор, те пътуват по трима, за да се сменяват. 
Пита ме откъде съм. Той е от Литаково. Познаваш ли тоя, оня – 
оказа се , че имаме цял куп общи познати”. 

Наближихме Мездра. Жената замлъкна. Навярно си 
представяше вече срещата с човека, който с нетърпение я чакаше на 
смъртното си легло. За последна дума и последно сбогуване. 

         
 
11 май 2011 г. 
Новачене – Мездра 
 

 
 
 
 

Циганинът и петела 
  
Беше време, когато в МВР в провинцията нямахме коли, 

радиостанции и телефони. При всички произшествия ходехме пеша. 
Един ден дойде при нас една циганка. Оплака се, че комшията 

й откраднал петела и го пече. Тръгнахме с един служител, мой 
подчинен за циганската махала. Щом пристигнахме жената ни 
показа къщата на комшията си и остана на улицата. 

Влизаме в двора. Моят служител вика: „Другарю началник, ти 
само стой и гледай. Аз ще се оправя”. В кухнята мирише на 
печенко. Колегата с един замах отвори вратичката на фурната, 
доказателството лъсна и той заповяда петела да се извади на масата. 
Удари един як шамар на нарушителя и каза да дойде съседката 
(ишцата). Удари и на нея един шамар, после й даде опечения петел 
и й вика: „Дай 3 лв.!” Жената му даде парите, той ги подаде на 
крадеца: „На ти 3 лв. да си купиш петел. И да не сте посмели да се 
оплаквате някъде!”  
 Наистина, какво соломоновско решение! Ишцата ощетена, 
крадецът поощрен! 
 



 
     Май 2009 г. 
 
    Произшествие на жп линията 
 
 При нас дойде млада колежка, на стаж. Още първия ден стана 
произшествие в района, така че почти веднага й се наложи да 
прилага теорията на практика. 
 На жп линията близо до града беше прегазена жена. Отидохме, 
гледката беше ужасна. Момичето не искаше даже да се доближи. 
Двамата с шофьора сложихме трупа в чувал, закараха го в моргата и 
извикаха брата на загиналата за разпознаване. Веднага се обадихме 
в селото, хората започнали подготовка за погребение както си му е 
редът. По едно време колежката тича и вика: „Другарю началник, 
имаше ли жената мустаци?” Аз откъде да знам, не обърнах 
внимание, но нали брат й я е познал. 
 След обяд тича отново: „Другарю началник, току-що се 
обадиха, че умрялата си е дошла”. 
 „Загиналата” слязла от автобуса в центъра на селото и всички 
баби се разбягали в ужас. Оказа се, че е блъсната друга жена от 
друго село. 
 С други думи – не вярвай, когато кажат, че си умрял. Убеди се 
сам! 
 
         Май, 2009 г. 
 

  
    Приятелки 
 
Две жени от моето село, Лиляна и Гина са съседки и близки 

приятелки. Ту едната дава съвети на другата, ту обратно. Хубавото 
е, че винаги постигат съгласие, при всички случаи – и за добро, и за 
зло. 

Един ден мъжът на Лиляна се самоподпалил в гаража, така 
изгорял, че не могли да му помогнат. Отишъл си човекът. Двете 
облекли покойника, почистили, подредили – нали хората ще дойдат 
на поклонение. Организирали и обяд в ресторанта след 
погребението. 

След като всички присъстващи на погребението си тръгнали, 
останали само двете. По едно време Лиляна рекла: „Ама, Гино, още 



ли да рева?” Гина отговорила: „А стига си па ти ма! Кебапчетата 
изстинаха, бирата се сгрея и хората ни чакат в ресторанта!” 

    Юли, 2009 г.    Баница 
 

* * * * * 
 Лиляна и Пенка тръгнали за гробища да прелеят мъжете си. 
Отдавна не били ходили, сънували ги. Приготвили каквото трябва в 
кошниците, сложили и вода и вино за преливане. Докато стигнат – 
изморили се. Седнали до оградата, на сянка под дърветата. А вътре 
в гробищата – джунгла! Нечистено, неокосено. Почти няма хора от 
заетостта, та кмета да ги изпрати да окосят. Пък и той един кмет – 
само за това ще ти мисли! 
 Та седят си двете дружки, гледат минаващите по шосето коли 
и си приказват. По едно време Пенка рекла: „Лиляно, що не вземем 
да яднем и да ги прелеем тук. Ако влезем може и змии да ни 
изядат!” Речено – сторено. Прелели, похапнали. После се чукнали и 
с едно: „Ха, наздраве, лèжите си спокойно, ние тука сме добре!”, 
изпили останалото вино. 
 
      Юли, 2009 г.  Баница  

       
 

 


