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Горица беше чудо, де пазеха за радост 
на очите си. Нарекоха я така, че стрина Дра-
гоица девет месеца живя насред гората, до-
като я износи. Да ѝ се върже детето за нея 
като корени на дърво у земя. И един ден се 
прибрала. Съвсем сама. На ръцете си носе-
ла малко вързопче, докат преминала през 
всички улици и стигнала у дома си. Аз съм 
бил двегодишен, та нищо не съм разбрал 
какво е станало тогава. Тия думи от майка 
ми ги знам, де що разправяше как жена със 
засъхнала кръв по дрехите, едва ходеща с 
тънките си нозе, минала покрай нас. А тя, 
младата стрина Драгоица, тогава е донесла 
бъдещата ми невеста на ръце. Мен кой знае 
къде ме е завял вятърът в тоя миг. Я съм го-
нел зайци, я некоя друга пчела, та съм про-
пуснал тоя паметен миг. 

Ама после Светията ми даде посока. Бех 
десетгодишен, кога стрина Драгоица зор-
лем1 докара щерка си в църквата. Искала 
да я кръсти, че хващала уроки от лоши по-
гледи и не можела да проговори вече осма 
година. 

1		Зорлем	–	от	зор,	по	принуда.
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— Смълчана като гората ще да е. Нали 
оттам си я донесе – повтаряше баща ми, 
Кършияка. 

— У, да ти се не види макар! – хокаше 
го баба ми, старата Варвара, дорде тогава 
още беше жива. – Една им е на хората. Да 
ти вземат орлите синовете, да те питам 
тогаз!

Така казваше баба и хвърляше още 
едно дърво в печката.

И ето ме на̀  от тогава, вече пет годи-
ни не ми излиза от ума тая Горица, кога 
я видех там, в църквата, за първи път. И 
верно, веднъж не чух гласа ѝ. Не знам про-
говори ли, или още мълчи. Ама оттогава 
сърце мир в мен не таи. Забил се е в мен 
оня поглед, оная лека походка и белата, 
чиста сърмена дреха, дето с нея стрина 
Драгоица я обличаше за празници. Така 
я показваше редкост за около година, до-
като я наричаха в църквата да прогово-
ри. А като почнаха да се заглеждат по нея 
момците, стрината я скри. Не искаше да 
я дава. Ама аз не я и питам. Вече се бех 
решил. Горица за мене щеше да е. 
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Само Арчар, най-големият от нас, чети-
римата братя, ме разбираше, та ме подкре-
пяше в тая моя борба. Ни Струмен, ни Рав-
нец, ни баща ми, ни майка ми, която петима 
мъже хранеше. Мъже, та мъже! Само аз бех 
хилав и жилав. Ама то от толко обич към 
Горица не можеше ни агнешко, ни свинско 
да се върже за мене, дето майка ми толкова 
ме тъпчеше с тех. Надяваше се женицата, че 
и от мен юнак ще излезе като братята ми, 
ама си вървех висок и слаб, като пръчка. 

Три пъти баща ми нахалост2 ме пращаше 
в гората за това, че природата така ме беше 
дарила, та немах никаква юначност в мене. 

Давам те на вълците. Или да те спасат 
от тая недъгава живина, или да ги надвиеш. 
Ама искам мъж да се върнеш у дома. Хърба-
ви кат вейка момци не отглеждам аз. Я как-
ви юнаци са станали Равнеца и Струмена! 
Единият с дваж, другият с триж лета по-го-
леми от тебе са. Ама на тия петнайсет годи-
ни Равнеца вече конете обяздваше. Арчара 
да не го споменавам. Нивгаж не можеш го 
стигна! Вълците, само те ще те спасят.

2		Нахалост	–	напразно.
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Така ми продумваше той. Таман три 
пъти. А аз ни вълци, ни мечки, ни зайци. 
Нищо не срещнах из тая гора. Чувах некъ-
де вой и се бранех с една глогинка, колко 
мене тънка и тя. Ама никой не дойде да 
си забие нокътя или зъбите в мен. И така 
три пъти. Накрая баща ми се отказа и ме 
прибра вовеки у дома. Смили се над мен, 
син му бех. Какъвто, такъв.

Трима сина като планини съм отгле-
дал! – повтаряше често баща ми. – А те 
тоя изтърсак3, освен хилави кълки, иска и 
гнева на Деветака да ми стовари на глава-
та. Клин4 да е, да го набиеш на дръво, ми 
то куха глава, разбира ли от дума! Юнакът 
не е юнак, залости ли се жена като змия у 
сърцето му. Огън да го гори!

И така си повтаряше често баща ми. 
Не ме прежали, че я искам тая пуста Го-
рица. Затова ме пращаше на Бунарджи-
ка да копам бунарите с другите мъже и 
да ме бръсне5 жаркото слънце. Ден след 

3		Изтърсак	–	последното	от	няколко	деца	в	семейството.
4		Клин	–	късо	и	здраво	парче	от	дърво	или	желязо,	
сплеснато	и	заострено	в	единия	край,	което	служи	за	
разцепване	на	дърво.
5		Бръсне	(разг.)	–	при	силно	лятно	слънце,	когато	изга-
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ден, от неделя до неделя. Пускаше ме да по-
чивам само на празниците. И аз веднага се 
губех по калдъръмите, и право пред Деве-
таковата улица спирах, да дебна за Горица. 

А нея все я няма. Скриха я от мен. Ама аз 
се бех решил.

                          * * *

А Деветака беше славен мъж. Казваше се 
Борован, че беше едър и твърд като бор. Та 
и лесно се палеше, като борина. Ама всички 
му викаха Деветака, че носеше девет беле-
га от вълчи нокти върху лицето си. Преди 
да вземе стрина Драгоица и да се кротне, и 
него баща му го беше пратил в гората мъж 
да става. Там пращаха всички момци. Такъв 
ни беше обичаят по тия земи. Младият Де-
ветак, още само Борован тогава, незаслу-
жил си прякора, попаднал на глутница тре-
тата нощ. След два дни се прибрал с един 
дървен впряг, де сам го бил изковал и сам 
го влачил по калдъръма. Шест вълчи трупа 
бил натръшкал. Теглел сам, със собствените 

ря	кожата.
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си ръце, а от лицето и наболата му брада 
се стичала засъхнала кръв и мръвки висе-
ли от устата му. Люта битка е била, та му 
останали и белезите оттогава. Затова го 
нарекли Деветака и така си му прилегна. 
Даже казвали, че девет били вълците, де 
го нападнали, ама той три сам изял суро-
ви, де му изпили силите в боя. 

Та тоя мъж-вълчемор седеше сега 
срещу нас и засукваше мазен мустак. Бе-
лезите още седяха на лицето му. Гледах 
в него и сините му очи. Същите като на 
Горица. Очи, очи, ама те пак я беха скри-
ли некъде из къщата, та само споменът 
за тия очи ми се въртеше. Аз стисках в 
джоба малката торбичка с неколко стръ-
ка любичица, де бех взел по пътя от Ла-
катица към нас, и чаках сгоднина6. Стри-
на Драгоица ни даваше залци от питата 
с мед и по хапка от печен петел. Имаше 
ли в домовете юначета на некой празник, 
все с месо от петли се гощаваха, да не са 
им страхливи сърцата, да са наперени и 
най-вече ранобудни, та целата околия да 

6		Сгоднина,	сгоден	–	удобен,	подходящ	момент.
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водят напред. 
Докато Арчара не си изпя песните, а ние 

му пригласяхме, и стрината не ни нагости 
богато до последния залък в тавата, не си 
тръгнахме.

— Да сме здрави и благополучни! – каза 
ни тя на изпроводяк. 

А аз така и не видях Горица, и не си из-
пълних обещаното да ѝ дам любичицата. 
Дали тя беше там и ни чуваше и гледаше от 
некоя стая, или Деветака ѝ беше забранил 
да слуша, не можех да знам.

Арчар ме потупа братски по рамото, 
докат аз бех извъртел глава и гледах назад 
към Деветаковата къща, вече със затворена 
порта. Нали той знаеше какво ми гореше в 
сърцето и какво не се изпълни тая вечер. 
Така си продължихме по пътя. До полу-
нощ минахме къщите на още три улици, а 
на мене акълът и мислите ми беха останали 
у Деветаковата къща и съкровището, де се 
криеше там. Горица. 

Ама и аз си бех инат, та нямаше да се 
откажа. Ако бех толко снажен, умен и хубав 
като Арчара, добре щеше да е. Най-видния 
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момък бе той в околията. Радост ми бе, че 
не беше той за Горица. По-голям беше от 
нея с десет години и нямаше да му я да-
дат. А и той знаеше, че я искам, та ми по-
магаше, колкото може. Нямаше брат сре-
щу брата да върви заради една невеста.

Остави го – казваше той на баща ми, 
като ме поругаваше, че съм глупак и се 
надявам Деветака да ми даде щерка си. – 
Млад е още, ще се научи. Ще израсне, ще 
се промени и ще си намери невеста, де е 
за него наречена. 

Ама аз не исках некой да ми нари-
ча невести. Инатех се магарешката и все 
името на Горица ми беше на езика.

                           * * *
След два дни, като се прибирах от 

Бунарджика, кривнах при една чешма и 
право у дома на Лакатица, както се бе-
хме разбрали. Добра жена беше тя. Даде 
ми в ръка най-хубавата и нежна кърпа, 
която бех виждал. Извезана сякаш не от 
човешка ръка и като че ли не губерка7, 

7	Губерка	–	дебела	игла	за	шиене.
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а нещо друго се беше разтанцувало върху 
тоя плат. Беше се постарала пустата буля 
Лакатица. Разбрана беше, та ми уйдиса8 на 
акъла.

Прибрах я аз кърпата в една хартишка и 
беж към дома. Измих се, облекох се, готов 
за подвизи, и намерих Арчара на двора. Ре-
деше тухли.

— Ако ще ставаш зет на Деветака, не 
става само с камъни – посочи той камарка-
та. – Всяка къща иска тухли.

— Остави тая работа – отвърнах му аз. – 
Ти кажи как да вляза в дома му и да се видя 
с Горица.

— Просиш си беля, Пирине! – сепна се 
той. – Не става така. Малка е още, имай тър-
пение. 

Аз търпение имам, ама искам тя да знае. 
Да ме чака, като замина, че съм се решил вече. 
Искам да ѝ дам армаган9 и да затвори сърцето 
си за мен. Нали ти така каза? Да я залостя, да 
ме чака и да не ми я вземе некой друг.

Арчар ме гледаше като лъв, гледащ не-
връстното си пале без грива да подскача. 

8	Уйдисвам	–	съвпадение,	съгласие	с	нещо.
9	Армаган	(разг.)	–	подарък.
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Изпитваше ме колко бех убеден в думите 
ми и се хващаше за тех като чиста исти-
на. Чудеше се колко ли може още да съм 
инат.

— Ех... млада и буйна е кръвта ти, Пи-
рине. 

Арчар се засмя. Дали беше добър тоя 
знак, не знам. Той се приближи до мене 
и с големата си ръка ме прихвана за ра-
менете.

Дано не изгориш селото заради тво-
ята Горица Деветакова. След нощта на 
Петровден Соколица ще я води на Барата 
да ѝ умие косата, нозете и лицето. Тогава 
може и да стане нещо, дето да ти свърши 
работа.

Аз кимнах. Горица беше станала мо-
миче. Такъв беше обичаят. Млада, неомъ-
жена и нераждала мома требваше да я за-
веде на Барата, де течеше чиста планинска 
река от Скакля водопада. Там посред нощ 
требваше да ѝ умие лицето, ръцете и но-
зете и да я нарече с благи думи, та да не 
я вземат самодивите и да остане неомъ-
жена. Че по тия земи имаше много от тех. 
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За радост, никой не ги беше виждал, та само 
бехме слушали от дедовците ни как са кра-
дели девойките ни, та са ги правели само-
диви и тех. Затова и празнувахме Русалия. А 
Барата си беше за момичетата. Водата в тая 
нощ отнасяла надалече детството ѝ и само-
дивите я следвали, дорде се изгубят. Така не 
ни взимали момичетата. Това правеха всич-
ки наши момичета в околията. Умиваха се 
посред нощ, водени от по-голяма мома. 

А Соколица беше дъщеря на попа. Най-
обичаната мома беше тя. Пееше ни звучни 
песни и с усмивката си умееше да премахне 
всяка тъга. И Арчар, и той бързо се заплени 
от нея. Два пъти я искаше, попът и майка ѝ 
я даваха, тя се не даваше. Не била готова, 
иначе си го обичаше. Соколица и Арчара 
беха двамата, дето всички сватбата им ча-
каха да е най-големото събитие в нашата 
околия. Ама ей го, дърпаше се Соколица. 

Построй ми къща, аз ще ти изтъка пъстри 
килими, да имаме пъстър дом за децата ни.

След тия нейни думи Арчара се зае пре-
ди три години да строи къща. Ту му споре-
ше, ту не толко, та се позабави. Като най-
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голем от нас четиримата, той взе своя дял 
от наследството на баща ми и дядо ми и 
започна да вдига стените. Помагахме му 
колкото можехме и имахме време, ама 
бавно вървеше тоя строеж.

 Хубава си беше Соколица и ѝ се рад-
ваха майка ми и баща ми, ама и попът се 
гордееше толко с тоя Арчар, че го благо-
словеше във всеки удобен случай, пове-
че дори от баща ми. Че му беше свидна 
щерката, свидна е, ама и Арчара си беше 
левент ергенин. Оставаше най-много го-
дина да се вземат и Арчар да ни остави. 
Такава беше волята на всички и чакахме. 

А Соколица, попската щерка, от пет 
години съпровождаше момичетата до 
Барата. Смирена, усмихната и ведра, тол-
ко благ беше характера ѝ. Все гледаше 
добро да направи на хората. Очите ѝ беха 
черни като попско расо, а косата ѝ дъл-
га и твърда като меча козина. Снагата ѝ 
тънка като топола, а смехът ѝ звънък като 
хлопка10 на новородено яре. Двайсет-
годишна, триж лета по-малка от Арчар, 

10	Хлопка	–	звънец,	чан.
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обичаше да си върши всичко, дето попът и 
църквето я беха научили. И щеше да е така, 
докато Арчара не я прибереше при себе си 
да му е невеста. Двамата рано се избраха 
един друг, ама и други свои дела си имаха, 
та не бързаха със сватбата. 

Толко прекрасна беше тая Соколица и 
всички си я тачеха11. И тя се беше зарекла 
на Арчара, че негова ще е, та се подготвяха 
и двамата. Той редеше тухли и вар, тя тъче-
ше килими. Всекой си гледаше работата по 
пътя към тоя семеен живот.

Соколица те обича и ти мисли доброто – 
каза после Арчар, като ме гледаше, че уму-
вам какви да ги свърша. – Ама и тя не ще ти 
разреши да зърнеш Горица нейде по пътя, 
нали ѝ е работа да я пази. Внимавай, Пири-
не! Дай ѝ по-добре на нея кърпата да я даде 
на Горица и си върви по пътя.

— Ела с мен, Арчаре, в тая нощ – примо-
лих се аз. 

Не от друго, а от страх го молех, че може 
да ме срещнат диви зверове в тъмното. Та 
се сетих да го повикам с мене. Ама той ми 

11	Тача	–	харесвам,	уважавам.
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отказа. Не искаше да си слага грях на 
сърцето. Пък какво толко имаше, не раз-
бирах. Само щеше да ме пази, докато аз 
причакам Горица и ѝ дам кърпето.

А какво чудно нещо беха жените и мо-
мите в нашата Бела могила. Те немаха страх 
ни от мечки, ни от вълци. Ей ги на, колко 
пъти Соколица вече беше мерила нощите 
с тия момичета и нищо. И сега пак беше 
тръгнала. А аз немах смелост да се спотая 
из храсталака и да ги чакам да преминат. 
Соколица тръгва сама, с едно конче и едно 
момиче, де още не знае що е свет, та ако 
искат таласъмите да вземат некоя мома, да 
вземат Соколица, не по-младото момиче. 
Смела си беше тя. Затова Арчар си я за-
плю, да му пази дома и сърцето. Соколица, 
де сърце смело на сокол носеше. Всеки си 
имаше хубаво име, де му прилагяше.

А мен уж ме кръстили Пирин, да съм 
здрав като планина и да не се предавам. 
Здрав съм, не познавам болест, ама си ос-
танах още остър и висок, таман като вър-
ховете на Пирин планина. Ни камънаците, 
де разнасях по Бунарджика, ни копането 
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там ми помогнаха да заякна. „Яре!“ – провик-
ваше се баща ми току през вечер. А аз все 
въздишах. Баща ми е, не му се сърдя. Има 
трима сина като исполини12, и аз верно бех 
като кощаво13 яре до тех. Гърчав и жилав. А 
баща ми беше мъж канара. Името му беше 
Кайнадин, ама му викаха Кършияка, щото с 
голи ръце кършил клони като млад. И сега е 
силен, ама поостави работата, нали има си-
нове. Те да са му отмяна в делата на живота. 

Арчара работеше много, ама и покрай 
къщата за Соколица се позагуби от нас. Аз 
него много го слушах. Беше умен, разсъд-
лив и внимаваше къде какво говори. Аз си 
бех дрънкало, та не се замислях. Нали страх 
нямах. Арчара ме приземяваше и току ми 
даваше хубав, разумен съвет.

Равнец и Струмен също беха кротки 
като него. И работливи. Никоя нива, суха 
или мокра земя, ниска или висока трева не 
ги спираше. Движеха из земите като мравки 
и носеха безспир жито, картофи, царевица 
и клонки за зимата. Най-вече покрай кала-
ман Искрец се навъртаха. Той нали само 

12	Исполин	–	висок	и	едър	човек,	здравеняк.
13	Кощав	–	слаб	човек,	с	изпъкнали	кости	и	жили.
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Лакатица си имаше, и Равнеца и Струме-
на като синове му помагаха. 

Някога каламан Искрец помагал на 
баща ми като момци, та си останали верни 
другари. И така си го тачехме и ние, като 
втори баща ни беше, та правехме всич-
ко и за него. Ракитан, де беше вече мъж 
голем и той, също много помагаше. Рано 
беше останал без родители, та живееше 
в къщата на каламана. Две дечица, мом-
чета, имаха те с Лакатица. Едното Искрец 
го беха кръстили, другото Превал. Добри 
и весели момчета бяха. Ама си беха деца, 
все гледаха да играят. Затова братята ми 
все натам гледаха да вървят.

— Помагайте, затова сте синове на тая 
Бела могила. На всички помагайте! – каз-
ваше баща ми и поощряваше делата им. 

Само в мен се беше отказал да тър-
си юначе. И току ми подвикваше. Само 
баба ми, Варвара, ме гледаше с двете си 
черни очи и мърмореше, че има живот в 
мене. Майка ми пък мълчеше. Беше стро-
га жена, със сив поглед. Не я виня, такива 
мъже беше отгледала, че само тишината 
и смълчанката ѝ беха утеха.
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Аз сякак си бех щастлив в тая голема, 
мъжка рода. Всяка работа ми спореше и ни 
студ, ни пек ме спираха. Гледах си работата 
и изпълнявах всичко, де искаха от мен. Не 
ме тупаха по рамото и не ми даваха кураж, 
ама аз и не исках. Така ми беше по-добре. 
Да не ми се намесват много-много в моите 
дела.

Затова и не се отказвах от тая пуста Го-
рица, дето се бе впила в мен като кърлеж и 
ми пиеше кръвта, без дори да знае. Исках 
да ѝ кажа колко ми е легнала на сърце и 
затова висех пред дома ѝ. Ама стрина Дра-
гоица все против мене вървеше. Опъвах ѝ 
нервите и се чудех кога ли ще ме издаде на 
Деветака, та да ми спре пътя натам веднъж 
завинаги и да я забравя белата къща. Бела 
и светла, каквато беше и дъщеря му на тоя 
Деветак, та ми осветляваше душата, като се 
сещах за нея. А аз я мислех час подир час, 
докато кривях и подскачах като петле по 
калдъръмите. И какъв късмет имах, та бър-
зо се наспивах. Отворех ли очи, все Горица 
златокоса виждах пред мене, в белата пре-
мена и хванала майка си за ръка. 
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И могилата ни беше бяла, че много 
кокичета растеха по тия земи подир зи-
мата. Бели ни беха и момичетата, че вся-
ка сутрин слънцето им жареше косите и 
дъждовете отмиваха прахта по кожата 
им. Все светло и хубаво беше по тая наша 
земя, останала от дедите ни. Летоска, 
след кокичетата и лалетата, бели люляци 
изпълваха дворовете. И яретата ни беха 
бели, и петлите ни. Само конете ни чер-
нееха и току некой друг момък с тъмна 
коса, като Арчара. Тъмна коса, като гар-
ван, и сиви очи, като майчините. Нейните 
беха студени, неговите стопляха, пълни с 
обич за Соколица.

Свиден и снажен беше той и всички 
моми по него въздишаха. Да бе самият 
той мома, отдавна щеше да го отвлече 
некой мераклия. Ама изборът на него се 
падаше, та само въздишки и хрипове им 
оставяха на тия момичета, де си мечтаеха 
за него. Такъв ни беше обичаят, мъжът да 
води, затова е мъж. А пък момите чакаха 
да им излезе късметът. Пременени с кит-
ки, с червени устни и бистри очи, току ни 
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носеха вода на Бунарджика и все у Арчара 
им беха погледите. А той не признава ни-
коя. На Соколица Попска се беше зарекъл, 
та чакаше смирено да ѝ дойде времето и да 
си я отведе у дома.

— Той, Арчара, веднъж ми рече, къде на 
шега, къде като истина, че момите, дето ид-
вали на Бунарджика, му притурвали тайно 
билки във водата, да го урочасат и да прис-
тане на некоя друга, не на Соколица. Та из-
бягваше да пие и още повече ги ядосваше 
да го заричат и да му хващат очите. А той си 
гледаше работата по бунарите и на никоя 
внимание бе обръщаше. Мъжкар си беше 
Арчара, както си трябва.

— Ако не можеш една кърпа да дадеш, 
къде си се хванал с тая работа, Пирине! – 
смееше ми се той, като гледаше как мечки 
и вълци плуват в погледа ми и се чудех как 
да постъпя и откъде смелост да си намеря. 

— Не мога да ти дам съгласие, Пири-
не – отвърна сериозно Соколица по-късно, 
кога я помолих да даде кърпата на Горица. 
– Това не е добро дело. Арчаре, знаеш как-
во ще е това. Ако бачо Деветаков разбере, 
Пирина е погубен.
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— Не ме е страх от Деветака. Ни от 
поверията ти, Соколице. Решил съм се и 
Горица ще е моя. 

Ритнах аз некое друго камъче, задето 
се ядосах на Соколица, че не искаше да 
ми помогне.

— Ще вървя, Арчаре! – заявих му. – 
Никой няма да ме спре. Решил съм се и 
това ми е мисията в тоя живот.

— Гледай никой да не те види – каза 
Арчара настрани. – Соколица и да те види, 
нема да те издаде. Ще се сърди, ама знае 
тя къде ти е загубен акълът. Но за други 
знаеш ли? Има хора и хора на тоя свят. 
Ако ти е толкова легнала тая Горица връз 
сърце, бори се, Пирине. Мъж бъди!

Тъй и реших да направя. Мъж бях. 
Минаха дни и в нощта след Петровден, 
претръпнал от чакане, се спотаих в едни 
храсталаци, де ми бодяха лицето, и за-
чаках. Соколица никога не отиваше и не 
се връщаше по един и същи път. Хваща 
един натам, от запада, и се връща по друг, 
на изтока, обратно как се движеше слън-
цето, та да обърка следите си и да не ги 
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найдат14 самодивите, де гледаха в тая нощ 
да си хванат момиче. Към полунощ, в черна 
тъма, си се спотайвах аз в храсталището. С 
кърпата в джоба и с една тесличка, ей така, 
да имам за всеки случай. Седя и чакам в 
непрогледния мрак и само Месечината ми 
беше видело в тая тъмна нощ. 

                               * * *

Некъде пропя петел. Не ми се спеше, та 
вече кой час си обикалях из калдъръмите 
и броях паветата с тесличката в ръка. Току 
взимах и дялках и някоя друга пръчка. След 
изгрева щеха да ме чакат на Бунарджика. 
Ще ида, нищо че не съм спал. 

— Сънят – повтаряше попът – изтрива 
миналото и дава нов ден. Без сън няма да 
дочакаме ни сполука, ни светло. 

— Ей го. Минах една нощ без сън, та съм 
още жив. Най-жив отвсякога. Първо седях 
в храсталака, после подритвах една тухла 
по пътя към бунарите. Ни глад, ни жажда 
чувствах. А главата ми беше замаяна, като 

14	Найда	(разг.)	–	намирам.
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че неколко бъчви вино без изпил. Ех, тая 
Горица! Вече беше сторено и нямаше път 
назад. Трябваше да строя дом. А за дом се 
искаше много пара̀ . 

— Ще замина! – извиках още вечерта, 
щом се прибрах от Бунарджика. 

Тропнах с юмрук на масата и заявих 
тия думи пред баща ми и братята ми. Кър-
шияка дръпна от тютюна и не каза нищо. 
Струмен измърмори, Равнец замлъкна. 
Само Арчара се усмихна. 

— Пусни го – каза той, сякаш четеше 
мислите на оня Кършияк, де само тютю-
невата пушилка му беше като мъгла пред 
лицето. – Нека замине. Ще възмъжее и 
ще се върне като нов. Тука не е за него. 
Нека си дири късмета по земята. По-друг 
е Пирина от нас тримата, тесна му е тая 
околия. Не е за него.

Баща ми изруга.
— Трима други сина имаш – продъл-

жи в моя подкрепа Арчар. – Пирина дори 
и вълците не го взеха. Не един, а три пъти. 
Оставиш ли го тука, най-много да случи 
некоя глупост, та да му разбере Деветака 
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мераците и да му стрие кокалите. Нека вър-
ви. Друга ще му е съдбата. 

— Да върви – промърмори накрая баща ми.
Арчар тропна и той като мен по маса-

та. Не баш като мен. Моят юмрук беше като 
котешка лапа. Пък той издрънча дървения-
та като мечка. 

Завърши още една година на Бунарджи-
ка с мен и тогава замини – каза той. – Млад 
си, нека мине още една година.

Съгласих се и така една година останах 
у дома. Арчар работеше ту на Бунарджика, 
ту завършваше къщата, че и тухли заделя-
ше и за мен. Трупаше ту в неговия имот, ту 
у бащиния двор. Където намереше място, 
трупаше. Това му забави покрива и забави 
и сватбата със Соколица. А тя беше готова с 
килимите и вече си тъчеше булчената пре-
мена. Беха решили да се венчаят, преди да 
замина, да мога и аз да присъствам. Добре 
че реших да замина, та тия двамата най-на-
края да се вземат. Иначе що тухли и що ки-
лими щеха да насъберат. 

От тая една година мина есен и събрах-
ме реколтата, де що беше народила земята, 
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та хората беха радостни. Успяхме да за-
вършим и бунарите, и каналите към по-
летата. Вече всяка пролет щеше да им е 
по-лесно на тия, де оставаха тука, да си 
поят нивите и градините. Аз нямаше да ги 
мисля, нали заминавам.

Като мина зимата, започнахме да про-
карваме първите вади по бунарите от ви-
сокото към ниското. Вода се беше събра-
ла много, та реколтата щеше да е обилна.

А аз малко бех възмъжал15. Появи ми 
се първата наченка на брада и Арчара 
закла един рогат козел в моя чест, та на-
гости де що може. Такъв беше тоя Арчар, 
вярваше много в мен и все ми мислеше 
доброто. Соколица и тя все за него се 
държеше. Гледаше дома му, та идваше да 
чисти през ден. Гледаше и него, та му на-
ливаше вода, вино и храна му носеше.

Така измина почти тая една година, де 
я чаках да тръгна. Готвех се на ранна есен 
да замина да си диря късмета. Имах къща 
да строя, и невеста, де още ми изгаряше 
кръвта по нея. 

15	Възмъжея	–	укрепвам	физически,	ставам	по-силен.
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Не успях да видя отново Горица и в тая 
една година. Често намирах повод да нами-
на покрай Деветаковата къща и нищо. Ар-
чар ми беше дал разрешение да язда един 
от неговите жребци, де беше купил зимата 
и искаше да ги отглежда. Конете си му при-
лягаха и всички мъже от околията при него 
идваха за помощ и съвети. Така станах и ез-
дач. Арчар ме научи. И като всичко друго, 
де ми идваше отръки, и това ми спореше. 
Станах изкусен16 конеездач и често излизах 
из околията и горите на разходка. И това ми 
беше на акъла, та внимавах и минавах по-
край Деветаковата улица тихомълком с тоя 
жребец, да не ме научи Деветака и да раз-
бере какви мераци ме теглеха натам. 

Като имах почивно време, се навъртах 
покрай Арчара и му помагах с грижата за 
жребците и добитъка, де работеше с тях в 
новия си дом. Само Соколица му липсваше, 
ама и това време идеше скоро. 

— Пирине! Яхвай жребеца и беж след 
мен! – провикна се един ден той още от 
портата.

16 Изкусен –	който	е	изключително	сръчен,	умел.
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Беше ме оставил сам да си работя, а 
той беше тръгнал към църквата, да уго-
вори с попа подробности около сватбата.

Както си ковех дъските, хвърлих тес-
лата и се затичах към жребеца. Аз не пи-
тах, кога Арчара ми даваше нареждане, 
само изпълнявах. В огъня влизах с него, 
без дума да се издума.

Той ми повтори и пришпори кончето 
си напред по пътя. Без да оседлая жребе-
ца, се хвърлих на гърба му и право след 
Арчара тръгнах. Отведе ме до старата 
чешма и площадчето, където се беха съ-
брали хората.

Арчар ги разбута, а аз го следвах. Щом 
стигнахме, където трябваше да стигнем, 
видехме Деветака, разярен като черно 
биче, да размахва някаква кърпа. На зе-
мята, по гръб, лежеше момиче. Горица.

— Кажи кой ти я даде! – изрева Деве-
така. – Кажи да го накажа!

Не можех да отместя поглед от лежа-
щото момиче, де се беше заровило в кал-
дъръма. Русите ѝ косици се беха разпиле-
ли връз прахоляка. Ръцете ѝ беха мръсни 
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и мокра беше дрешката ѝ от стичащата се 
вода из коритото на чешмата. Лицето ѝ 
беше закрито и не можех да видя дали пла-
че и изобщо жива ли беше, че не мърдаше. 
Ни звук не издаваше. Деветака стоеше до 
нея и я гледаше с кръвнишки поглед. 

— Спри се! Не детето! – развика се от-
некъде стрина Драгоица, па току изскочи от 
тълпата. 

Тя клекна и прегърна момичето в скута си.
— Срамно! Позорно! – извика пак Деве-

така.
— Още е дете! – промрънка стрината. 
— А това какво е? – той размаха пак 

кърпата. – Дете била! Ти знаеш ли какви ги 
е свършила? И го скрива! Кажи кой е тоя 
нещастник, да му наместя кокалите и да се 
знае кой е син на дявола в тая околия и кой 
на мене смее ръка да ми вдига!

                            * * *

А в мен сърцето се късаше. Арчар вече 
ме държеше за пояса, та не ме пускаше да 
мръдна от местото си. Аз нали си бех хи-
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лав като яре, как викаше моя баща, де сега 
го нямаше на тая чешма. Не можех да спа-
ся горката Горица, не ме пускаше Арчара. 
Само ако знаех какво ѝ причиних. Само-
дивска сватба. Бех си я обрекъл да загуби 
живота, честта или косата си с тия мои дела. 

— Докато косата ѝ не порасне, никой 
да не ми припарва дома! – изрева Деве-
така. – Никой няма да я отведе и все там 
затворена ще стои, да знае как се взима 
нежалена17 кърпа. Аз или кръв ще взема 
за честта ѝ, или ще я пратя в гората, да я 
приберат самодивите, дето и на тех се е 
обрекла без благослов.

                        * * *

Пришпорих Авера в тоя следобяд и се 
спуснах към къщите. Некои беха с прого-
рени огради и почернени врати. Купчи-
ни пепел срещах из улиците. И никой не 
излизаше и не мърдаше в тоя ден. Тихо 
беше и не се интересуваха от мен, конни-
ка, де им нарушаваше покоя, та да излезат 

17	Нежален	(диал.)	–	нежелан,	без	разрешение.



� 31 �

и да ме познаят, че съм аз. Имаше ли хора, 
или и те вече бяха поробени или заровени? 

Сърцето ми не се спря. Пришпорих пак 
Авера и беж към дома на Арчара. Тропах по 
портата с все сила и крещях.

— Арчаре! Арчаре! Соколице!
Миг подир иззад портата се показа Со-

колица. Ама не беше оная хубава и усмих-
ната мома, де я помних и възхвалявах. Беше 
с тъмен, смръщен и угрижен поглед. В ръ-
ката си, тънката бела попска ръка, държеше 
скъсена остра кания, като че ли държеше 
кокиче. 

— Пирине, ти ли си? – приплака тя.
— Аз съм, Соколице! Аз съм! Ей ме, вър-

нах се!
Тя хвърли канията, та се впусна да ме 

прегръща и целува. 
— Жив да си, Пирине! 
— Жив съм, не бой се!
Отворихме портата и тримата, аз, тя и 

конят Авера, влязохме в двора.
Не беше така, както го бех оставил. Ар-

чара беше довършил всичко, де имаше по 
постройките, ама немаше живот. Ни трева-
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та беше подравнена, ни дъските му беха 
наковани. Ни пък животни хвърчаха на-
около. Ни глас на петел, ни яре, ни кон и 
кокошка се чу.

Огледах пак Соколица. Сипваше ми 
вода в тоя миг от чешмата, дето имаха 
в двора. Лицето ѝ беше бледо и изпито. 
Косата ѝ вързана, ама не на плитка, както 
правеше тя, а на сноп, като че ли беше 
вързала житни сламки.

— Какво се е случило тук, Соколице? 
– попитах тревожно аз и не исках да чуя 
оня отговор, от който най ме беше страх, 
и не исках да знам къде беше Арчара и 
дишаше ли още той.

— Война ни стигна, Пирине – прошеп-
на тя. – Мъже загинаха. Ракитан и Беля-
ковски. 

Подир тия думи изпод стълбите към 
избата се появи дете.

— Ела, Белице, ела да видиш Пирина, 
де толкова ти говорех за него. 

Соколица хвана детето за ръка и го 
изведе на светло.

Таман беше навършила трето лето 
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малката Белица. Беха я кръстили така, че 
кожата ѝ беше бяла, като на Соколица, и 
очите ѝ светли, като на Арчара. А косата ѝ 
черна, като на майка ѝ. Гледах майка ѝ, гле-
дах и към детето. Малката и тя до нея, граб-
нала в ръчичка ножката на Арчара, вместо 
царевична кукла. Какви дъщери отглежда-
хме в тоя окол, не разбрах. Държаха кании 
по-изкусно от мъже и се движеха тихо като 
кошути. Пък в очите им – черни, сини, кафе-
ви, немаше страх. Имаше жажда за живот 
и смелост, каквато никъде не бех срещал 
през тия години на странство. 


