
Попара за баба 

 

За татковата майка. Всички вкъщи я наричаха мамо. Само аз – бабо. 

Веднъж силно изревнувах от софийските ми братовчедки, които я 

прегръщаха и целуваха около леглото и викаха възторжено „Мамо Кинке! 

Мамо Кинке!” 

Колко наивничка съм била!... Та те я виждаха само през ваканциите и 

гостуванията си в Ловеч, а аз – всеки ден. Сигурно бях получила много 

повече нейни ласки. Но… Обичах баба. Гушвах се до нея и тя ми четеше 

книжките притурки на списание „Славейче”. 

Родена е в края на деветнайсти век. Семейството ѝ дошло в Ловеч от 

Костурско в Македония, когато била едва две-три годишна. (Явно е било 

по времeто, което Димитър Талев описва в известната си четирилогия. 

Размирни дни.) От там си спомняше само един голям орех. Красива мома, 

казваха била. И хубава, уредна жена, много добра домакиня беше. А какви 

вкусни гозби правеше! 

Помня е вече възрастна. Такава бе, когато бях дете. И в напредналите си 

години беше привлекателна, чиста жена. Всички казват, че на нея 

приличам. Нося нейното име. Като нея готвя вкусно. Още правя нейните 

яйца с лук. Който ги опита, си облизва пръстите. Но не мога да забравя 

вкуса на нейните сармички с лозов лист. Все не успявам да ги изкусуря 

като баба. Наследила съм таланта ѝ в плетенето на дантели на една кука. 

Само че нейните миля носят дъха на едно минало време, а моите покривки 

са взети от модни списания. Припряна съм като нея. Леля, сестрата на 

мама, веднъж наблюдавайки ме да чистя чесън, каза „Пипаш като баба си 

Катаринка.” Така я наричаха нейните приятелки – Катарино, по 

македонски и все я питаха за тайните на нейната инжир баклава или някоя 

домакинска хитринка, която тя им разкриваше с удоволствие. Майка ми е 

същата. От свекърва си се е учила да готви.  

Помня ги, как плетяха на двора и пийваха турско кафе каймаклия, което 

баба правеше на жаравата на печката. И аз варя кафето турско. Но на 

котлона каймака не бухва като бабиния. Все не мога да го уцеля – или го 

преварявам, или обратно. 

Четири часът следобед. Правех попара за закуска на баба, както мама беше 

поръчала – с кисело мляко, филия хляб и захар. Някой почука на входната 

врата. Гледам – учителят ми. Правеше посещения по домовете на своите 

първокласници. Докато довършвах попарата, ме попита, дали съм си 

научила и написала. Потвърдих. После извадих лъжица, дадох попарата на 

баба, а той поиска да види домашните ми и си тръгна. 

След няколко дни майка си дойде от родителска среща. Първите ѝ 

радостни думи бяха, че учителят похвалил Катето, което си научило и 

написало, и правело попара за баба си. 



Екатерина Нешкова почина на осемдесет и четири години, когато бях на 

девет. На 01.01.1976 г. Плаках много. Това беше първата ми среща със 

смъртта. За първи път видях сълзи в очите на татко и чичо. Имаше и други 

мъжки сълзи.  
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