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В първия момент единс-
твеното,което Сиромах
Простосмъртников успя
да направи, бе да се хване
за главата.После му дойде
на ум да отсече теменуж-
ката,оказала се изненадва-
що, безпощадно и смърто-
носно зло. Речено – сторе-
но.Той взе една мотика,
приближи се до хищното
цвете и замахна...Само че
още преди мотиката му да
я докосне,разно цветните
ивици на теменужката вне-
запно изчезнаха.В същия
миг тя цялата се обагри в
кървавочервено,а от сте-
блото й светкавично се из-
стреля мощна струя от ня-
каква катраненочерна те-
чност,която обля краката
му там,където крачолите
на късите му панталони не
ги покри ваха.Той изпищя
от болка,изтърва мотика-
та и хукна през глава към
къщи,спъвайки се в пипа-
лата й.Когато влезе в дома
си ,от краката му вече те-
чеше кръв.След като де-
зинфекцира и превърза
раните си,Просто смърт-
ников цял ден мисли и пре-
мисля, какво да стори,за да
се пребори с това неочак-
вано и опасно зло,което се
беше появило изневидели-
ца в имота му и заплашва-
ше да погуби до крак пло-
довете на дългогодишния
му изнурителен труд.

На другата сутрин,след
една тежка и безсънна нощ,
той реши да отиде при не-
писания старейшина на
Пущинак – дядо Патил
Столетни ков.С ум бистър
като сълза и остър като
бръснач ,при него от неза-
помне ни времена ходеше
да се съветва цялото се-
ло.Никой не знаеше точна-
та му възраст ,но старецът
помнеше годините още
преди Балканската и Ме-
ждусъюзническата вой-
на.А  беше и образован и
начетен – с диплома по фи-
лософия и история от Хай-
делбергския универси-
тет.Преди да отиде при не-
го, Простосмъртников по-
моли жена си да му опече ед-
на питка ,за да не тръгва с
празни ръце.

Привечер същия
ден,старецът го изслуша
внимателно,без да го пре-
късва.После потъна в раз-
мишления...
  След близо час дядо Сто-
летников  наруши мълча-
нието:

-Сиромахчо,аз съм видял
и препатил много ,мойто
момче.Преживял съм вси-
чки социални катаклизми
в България през миналия
век...А сега ме слушай вни-
мателно,защото си имаме
работа със ... самия дявол.

Очите на Простосмърт-
ников се отвориха широко
и тръпки полазиха по гърба
му.Все пак успя да попита:

-Ама дяволът не е ли
черен ?

-Не, Сиромахчо,най-
опасният дявол е Антих-

риста,а той е кърваво чер-
вен...Извини ме за момент.

Дядо Столетников изле-
зе от дневната и почти ве-
днага се върна.В дясната си
ръка държеше Библия по-
двързана с черна ,телешка
кожа.От вори я и започна
да чете с достолепен глас:

-“...И ето голям червен
змей,който имаше седем
глави и десет рога и на гла-
вата му седем корони...И
стана война на небеса-
та:Излязоха Миха ил и не-
говите ангели да воюват
против змея...и свален би-
де големият змей,оная ста-
ровременна змия,която се
нарича дявол и сатана,кой-
то ма ми цялата вселена...и
чух силен глас на небеса-
та,който казваше:Сега дой де
спасението,силата и царство-
то на нашия Бог...”

Старецът затвори Биб-
лията,поглади дългата си бя-
ла брада и поглед на замис-
лено Простосмъртников.

-Сиромахч о,убеден
съм,че знам как да  се спра-
вим с това гибелно зло.Но
за да го победим, ще тряб-
ва да сториш следното ...

След два дена край дво-
ра на Простосмъртников
започнаха да прииждат хо-
ра.Събра се цялото се-
ло.Появи се и отец Иван-
свещеник от селската цър-
ква.По знак от Простос-
мъртников всички се хва-
наха в кръг около двора
му, свещеникът започна да
чете молитва,а селяните
повтаря ха след него в хор:

-Всемогъщи Боже,бъди
наша крепост,твърдина и
скала и ни избави от сата-
ната,който ни е оплел в
мрежите си.Дигни се на
помощ нам и ни спаси от
огненото зло на лука-
вия,което ни задушава и
мори.Не ще може злият де-
мон да устои срещу нас за-
щото Ти си ни твърди-
на,щит и сила. Щом Бог е с
нас,кой ще е против нас.За
това горещо Те молим ук-
репи духа ни с вяра в ус-
пеха на благородното ни
делоПомогни Господи на
всички нас,които правда-
та е събрала,за да победим не-
чистивия анти христ.Господи
на силата бъди с нас !Амин.

Отец Иван още не беше
стигнал до края на молит-
вата,когато теме нужката
започна да се свива,а пи-
палата й се отпуснаха и
свлякоха в пръстта.На
другия ден тя вече беше на-
пълно увяхнала,а Простос-
мърт ников отиде да благо-
дари на дядо Столетников.

-Неми благодари,Сиро-
махчо,защото злото е още
живо.Теменуж ката може
да е увяхнала,но коренът
й е здрав.Ако не продъл-
жим борбата срещу нея,от-
долу ще покарат нови пи-
пала и всичко ще продъл-
жи по старому.Затова слу-
шай внимателно какво още
трябва да се направи...

На следващия ден Про-
стосмъртников отиде в
града и купи едно много
дълго,дебело и здраво въ-
же.А в неделя цялото село

отново се съб ра край дво-
ра му.Той върза здраво
въжето за корена на теме-

нужката.Пос ле го раз-
ви и всички се хванаха за
него.По сигнал на Прос-
тосмъртников започнаха
да дърпат,а отец Иван про-
тегна ръце към небето.

-Всемогъщи Госпо-
ди,помогни на тези бо-
голюбиви и смирени
християни  в тяхното бла-
гочестиво и богоугодно
дело.Дай им вяра и дос-
татъчно сили, за да изт-
ръгнат това дяволско зло
из корен...

Но коренът на темену-
жката не помръдва-
ше,въпреки неистовите
усилия на селяните.То-
гава отнякъде ненадей-
но се появи дядо Столе-
тников.

-Чуйте ме,прияте-
ли!Вие сте добри хора и
стремленията ви са пох-
вални.Но всички вие сте
неуки. Нека някой да по-
вика даскала и докто-
ра.Макар,че не са от ме-
стните те са начетени
люде.Затова да заста нат
начело и да хванат въже-
то най-отпред.

И застанаха най-от-
пред даскала и доктора
и казаха на хората да
дърпат в такт.На петия
напън коренът подда-
де.На следващия - го из-
мък наха докрай и .... ах-
наха от очудване.Беше
дълъг повече от метър.

И светлина озари ли-
цата на всички,защото
за пръв път от много го-
дини хората се почуст-
ваха истински щастли-
ви.Простиха си един на
друг огорченията,очис-
тиха сърцата си от вра-
жда и завист,а душите
им се изпълниха с лю-
бов и доброта.

По-късно когато бла-
годареше на дядо Столе-
тников,Простосмърт
ников след известно ко-
лебание го попита:

- Една мисъл все ме
човърка и не ми дава
покой.Защо беше толко-
ва дълъг тоя пусти дя-
волски корен ?!Цял ме-
тър,че и тридесет и че-
тири сантиметра отгоре!

-Несе чуди,Сиромах-
чо!Туй е,защото е расъл
с по два сантиметра  на
година.

Простосм ъртников
само повдигна недоу-
мяващо рамене и про-
мър мори:

-Хм...много стран-
но!Нищо не разбрах.

А старецът се усмихна в
пазвата си на очудването му.

-Еех ,Сиромахчо,Си-
ромахчо!Аз не случай-
но съм живял толкова
много.Затуй и много
съм видял и  много
съм разбрал...

край

Бодил ТРЪНЧЕВ
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Има една дума със

значение на нещо, кое-
то носи информация.
Това е думата „новина”,
за която могат да се да-
дат различни определе-
ния, но едва ли е необ-
ходимо да ги изреждам.
По-важното е, че нови-
ните си ги създаваме, от-
глеждаме, разпростра-
няваме, радваме се и
скърбим. Но те са ни не-
обходими, защото в тях се
оглежда самият живот. Ед-
на интересна новина,
свързана с възраждане на
българската традиция, си
заслужава човек да узнае.

В създадената с мно-
го любов и усет етног-
рафска сбирка в кметс-
тво с.Гурково прочетох
една грамота, на която
пишеше „Старопрестол-
на грамота”. Разбрах, че
тя е връчена лично от
кмета на гр.В.Търново
д-р Румен Рашков на
фолклорния състав на
кметство Гурково за
участие в Кулинарния
фестивал „Пъстра тра-
пеза на гости на Велико
Търново”, състоял се на
17 септември. Самият
фестивал се е провел в
две части: кулинария и
народни песни, танци и
обичаи. Село Гурково е

единственият дебютант
от всички състави и се е
представил с два обичая
– „Годеж” и „Седянка”.

Помолих ръководи-
телката Албена Христо-
ва Войчева – Петкова да
ми разкаже нещо пове-
че. Тя беше любезна да
сподели вълненията,
притесненията, всички
перипетии около подго-
товката и участието във
фестивала. Първо изка-
за своето удовлетворе-
ние и благодарност към
жените – самодейки:
Тодорка Ив.Трошева,
Йорданка Т.Сандева,
Росица Ж.Димитрова,
Василка М.Митева, Са-
вка Ст.Младжовска,
Стоянка Т.Душкова, Ра-
дка К.Георгиева, Иванка
Ж.Христова, Добра П.До-
брева, Стоянка Д.Георги-
ева, Анка Д.Морянова,
Атанаска М.Петрова, Гло-
гинка Ст.Янакиева, Мина
П.Джилянова, Божанка
К.Георгиева, Банко Г.Мън-
чев, Стефан Ст.Петелев,
Златка М.Стоилова.

„Отидохме с целия де-
кор, който се изисква за
такова представяне.
Приготвени бяха две пи-
ти, печено пиле, зелеви
сарми, вино, ракия и
стара посуда. Всички

жени бяха облечени в
носии, характерни за
с.Гурково. Преди да из-
лезем на сцената, дойдо-
ха репортери от местни-
те телевизии и преса, ко-
ито бързаха да заснемат
всичко. Представянето
ни трогна цялата публи-
ка. Организаторите на
фестивала споделиха,
че от години не са виж-
дали такова емоционал-
но и богато представя-
не на автентичен оби-
чай. За обичая „Седян-
ка” бяха изпети 6 народ-
ни песни. Приготвихме
пуканки, ошаф, дома-
шен локум, селски кура-
бии. Най-възрастната
жена Йорданка Сандева
предеше на хурка, Рад-
ка Господинова беше на
дарака, Глогинка Яна-
киева на въртяжката,
Станка Душкова – мото-
вилката, Минка Джиля-
нова чепкаше вълната, а
тодорка Трошева пре-
сукваше преждата. Дру-
гите жени плетяха – кой
на една, две, пет куки и
през цялото време си
разказваха случки от
своя живот. Най-интере-
сното при обичая „Го-
деж” беше представяне-
то на момента – „Кра-
дене на мома” и даро-

вете от страна на свато-
вете. Когато жените запя-
ха добруджанския химн,
цялата публика избухна
в бурни овации, което
тръгна до сълзи всички.

Подготовката започна
през месец април. Съби-
рахме се два пъти в сед-
мицата за по два часа.
Всичко това нямаше да
се случи, ако не беше
голямата подкрепа и съ-
действие и вяра на кме-
та Т.Георгиев, за когото
възраждането на тази
традиция е било отдав-
нашна мечта.”

Ръководителката Ал-
бена Войчева продължи
да ми разказва. Цялата
сияеше. Очите и свете-
ха. Тя преживяваше от-
ново всичко. Нейното
вълнение се предаде и
на мен. За миг потънах
в тази атмосфера и съ-
жалих, че не съм била с
тях. Предстои подготов-
ка и на други народни
обичаи, които ще бъдат
представени пред чуж-
ди туристи. Искам да им
пожелая много здраве,
късмет, кураж и сила в
това благородно начи-
нание за популяризира-
не на народното творче-
ство и бит.

Стела ДАКОВА




