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І.

1875 г. Османската империя. Пирин планина
Конникът с белега изникна между смърчовете, 

дервиш с кокалесто телосложение, разстлана по ра-
менете коса и шал около челото. Слизаше косо по 
склона. Потрепващата муцуна на жребеца надник-
на между клонките, лицето на човека – по-нагоре и 
наза д. 

Слънцето скъса парцаливите облаци и посреб-
ри тясната долина, просечена от реката в мръсно-
бял варовик. Линията на пътя се провираше край 
скалите, зелената лъка и брода над ревящите води. 
Настръхнали от превалелия сняг дървета стърчаха 
като скроени от тенекия. Местността привидно пус-
тееше, тънеща в измамно спокойствие.

Днес беше в т о р и я т  д е н... откакто тръгна. 
Кученцето Бакшиш помръдна сънено в кобура на 
седлото. Конят тръсна глава. Мъжът разкърши гръб, 
уморен от дългата езда по чукарите, и болката под 
ребрата отново го преряза.

Внезапно в небето се появи пернат хищник, сян-
ката му пролази по тревите. Огледа от височината на 
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полета конника в края на леса, не представляваше 
опасност. После мишеловът насочи внимание към 
нещо на поляната.

Жребецът пристъпи неспокойно и Шабан дръп-
на поводите. Зад тях помръдна и товарното муле с 
дисагите, вързано с въже за седлото, но погледът на 
ездача остана насочен към брода на Бъндерица. Не се 
виждаха хора, затова сбута коня с пети. Животното 
тръгна, но се сепна, стегна тяло с наострени уши.

В краката му изскочи заек и в устрем побягна, 
порейки с ножицата на ушите си израслата трева, 
като бясно менеше посоката.

Мишеловът се стрелна, бърз като мигване на 
око. Сянката му нарасна, устремена към плячката. 
Клепоухият бегач в последния миг кривна и на ко-
съм избегна ноктите, наби в крайречния рехав вър-
балак. Хищникът се разсея и пропусна, разби се в 
мократа трева. Преобърна се и остана замаян, разпе-
рил криле над земята, отворил жълт клюн, очите му 
святкаха, гушката трепкаше уплашено.

– Ех, братле... – промърмори дервишът. – Не се 
ловят така зайци. Нищо, ще се научиш. Хищникът 
никога не губи надежда.

Като да го чу, младата птица изви глава. Набли-
жиха, мишеловът помръдна, погледна пришълеца, 
изпищя и подскочи, съвзел се след сблъсъка в мека-
та трева. Оттласна се и тежко се понесе към реката, 
набра височина и се изгуби над дърветата.

Шабан се усмихна. Птицата му показа посоката, 
която и бездруго знаеше. Винаги ставаше така... 

Стигна брода и излезе на пътя, всъщност широ-
ка утъпкана пътека, по която можеха да се разми-
нат два натоварени коня. Изпод вежди огледа двата 
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бряга и подкара жребеца по зеленясалите трупи над 
кипналите талази, бели от пяна като току-що сипано 
мляко. След моста сви по старата винарска пътека 
за Предела.

В стъпканите треви, захаросани от снежец, за-
беляза множество следи от конски копита. Хвърлей 
по-долу дирите слизаха по стръмния склон от запад, 
което донякъде го успокои, не бяха от неговата по-
сока. По тези места смъртта често шестваше на гър-
ба на кон. Опитът го държеше нащрек, не му е време 
сега да умира.

Преди да подмине подозрителните дири, забе-
ляза проблясък в тревата – имаше обиграно свраче 
око, – и дръпна поводите. Смъкна се от седлото, 
клек на до пръхтящата муцуна на жребеца, взрял в 
него голямо черно око.

Сред мокрите треви лежеше момичешка обеца-
треперушка, незнайно как озовала се тук. Най-обик-
новена, калаена, с продупчено зъбно колелце и ку-
кичка. Среброто на бедните. Такава евтиния някога 
носеше сестра му Сия. И не само тя... Замислено я 
подхвърли в ръка и я пъхна в силяха. 

Бавно се качи на седлото. Кученцето го гледаше 
учудено.

– Какво? – обърна се той към своя следотърсач, 
който се прозя, изскимтя и притихна. Самотният 
живот караше човек да си говори с животните. 

Скоро конят усети пътеката и сам тръгна. Ша-
бан извади обецата и загледан в нея, се отдаде на 
спомени...

...Беше ранна пролет, началото на април, когато 
за пръв път видя Рада. Там – на чешмата. Жужаха 
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пчели, припяваше кос. И – тя! С походка на сърна, 
понесла с кобилицата бакъри. Още помнеше нейно-
то мамещо погледа тяло.

С неколцина овчари идваха от Папаз чаир за 
Неврокоп, носеше за поправка пушката на кехаята. 
Спряха да разквасят устни и умият уморени чела, 
той остана последен... 

Топлина лъхаше от земята, от наболата трева. 
Отрупани с цветове джанки ръсеха листенца над 
каменното корито на чешмата. Падащи като сняг 
те се посипваха подобно на сребро върху дългите ѝ 
плитки. Погледна го с бадемови очи и се усмихна. 
Сърцето му лудо заби и заседна в гърлото. Руменина 
изби по лицата им. 

Лъчи от замрежен в облачета светлик изскочиха 
и огряха косите ѝ с цвят на злато и кехлибар. Блес-
наха и обеците-треперушки. 

Дали от упойващия аромат на дивите сливи, те-
жащ в неподвижния въздух, лепнещ като вино, или 
от топлината в очите ѝ той, това помнеше и насън, 
се усети замаян. Кученце следваше момичето и за-
лая пришълеца, пазеше стопанката си.

...Далечен звук извади Шабан от унеса. Конят бе 
спрял с пръхтене на равната пътека в гората от мури. 
Пристъпи от крак на крак. Над щръкналите му уши 
мерна подскачаща недалеч бяла задница. Лаещ тре-
вожно сръндак подкарваше в бяг стадото си.

Потупа жребеца по шията и той успокоен тръг-
на, главата му закима към земята в такт с вървежа. А 
конникът отново затвори очи...
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...Като малък и той имаше куче – Мурго, към ко-
ето се привърза след убийството.

Това стана отдавна... Смътен спомен, почти заб-
равен, като да е бил сън. В ония дни се казваше Пан-
де, най-малкият, четвърти в семейството. Имаше с 
десет години по-голяма сестра, Сия, второто и тре-
тото бяха умрели преди той да се роди. 

Преминаващи турци затриха баща му – усмих-
нат човек с добродушни бръчки и коса като гарва-
ново крило. Загубата покоси майка му. След погре-
бението много плака и потъна в мълчание, едва се 
хранеше и все на гроба стоеше, говореше с покой-
ника и нареждаше. От мъка стана безчувствена към 
децата. 

Скоро кака му се задоми в Мелник, а вуйчо му 
поп Митър почти осинови Панде, макар да имаше 
три момичета. Беше кротко и послушно хлапе, не 
правеше бели и само питаше какво е да си умрял и 
защо майка му е такава

Вуйчото хващаше малкия да помага в черквата, 
а есента го прати на школо, да научи гръцко четмо и 
писмо, човек да стане. Там почнаха перипетиите...

Децата може да са много жестоки, особено ако 
вземат пример от възрастните. Подиграваха Панде, 
че баща му е умрял. Викаха му Апача, презимето им 
бе Апачови, а той се ядосваше. Закачаха го до рев, 
щом прекалиха, почна да се бие, отвърнаха му със 
същото. И понеже дядо поп нямаше как да се меси 
в детски препирни, момчето от зор стана побойник. 
Уж кротък, ала обидеше ли го някой – тежко му и 
горко.

В школото прекара четири години и много бели 
стори. Даскалът грък обаче знаеше как да се справя 
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с дечурлигата и някак успяваше да пълни главите им 
със знания. 

Трябва да бе станал проклето хлапе. Макар че 
попът с пръст не го бутна. Вярваше, че с пръчка 
нищо не се постига, иска блага дума. Понякога му 
четеше конско евангелие или го наказваше да стои 
на колене връз орехови черупки. И толкоз. Не може-
ше хич без наказание. 

След години си спомни за това и осъзна как вуй-
чо му с паче перо го е галил. Поп Митър обаче му бе 
казвал, че се е метнал на прапрадядо си Парил, който 
някога откраднал на Али бей ботуша. И да се пазел да 
не стане хаймана като него и краят му да не е добър.

Панде добре помнеше разказваната история за 
своя далечен роднина. Селото Парил се създало ня-
кога като чифлик на Али бей. Господарите се сме-
няли с годините и тогава го владееше Хилми бей. 
Надзирател беше свирепият черкезин Таир ага. Ра-
ботеха в чифлика двайсетина семейства, общо към 
150 души. Веднъж годишно там се устройваше па-
наир, на който се случила историята. Али бей дър-
жал парите си в двата ботуша, да не му ги откраднат. 
Парил бил млад и буен. Дошъл предрешен и докато 
беят си пиел ракията, докопал левия ботуш. Прип-
нал с него към планината, пазачите го погнали, но 
не могли да догонят навикналия да тича подир ко-
зите момък. Така Али бей се лишил от половината 
си богатство и станал за подигравка, българите се 
подхилваха още щом се сетеха за станалото. Но и 
Парил не прокопсал. Убили го едни власи, дочули за 
откраднатото бейско имане. Закопали го в пещерата 
Капе или нейде около нея, от другата страна на пла-
нината, наречена затова Алиботуш. Тъй казваха...
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Междувременно вуйчо му уреди Панде след 
школото за аргатин при Хилми бей – момче за всич-
ко. Хем с хора да бъде и да се отроши в отношенията 
с тях, хем хляб да вади.

Поп Митър разбра, че въпреки усилията му 
малкият Апач все повече върви калпазанин и побой-
ник – един налагал с юмруци, на друг пукнал глава-
та, трети насинил с пръчка. Но когато ступа малкия 
син на един от гавазите на Таир ага, по-големите 
братя на момчето често го дебнеха да го уловят след 
школо или около черквата – и го млатеха. Един ден 
вуйчото видя момчето да крие в потурите си ножка, 
беше с нарязани от схватка ръце, тогава бе на десет. 
Уплаши се. Добре че навреме го усети, можеше го-
ляма беля да стане

Попът, решил да го отдалечи от Парил, уреди 
момчето за овчар при свой познат – кехая на Папаз 
чаир. Да изучи овчарлъка, да се кротне и пари да 
спечели. Четири години при гръцкия даскал стигаха. 
Идеше време да се труди.

За пръв път Панде попадна в голям град – Невро-
коп, там имаха среща с кехаята. Дотогава бе виждал 
само своето село. Сега вървеше подир вуйчо Митър, 
едър мъж с черно попско расо, крачещ като бивол, 
и му стана мъчно. Пристъпяше плах като мисирка 
с новите си свински цървули, те поскърцваха и го 
караха да се срамува. 

Неврокоп го смая, опнат от юг на север покрай 
Пирин, с високи минарета, красиво медресе и има-
рет за поклонници; многоструйни чешми с украси, 
двукатни писани къщи. Криви като кюнци сокаци с 
безброй хора – пулсираща от кръв жила, пълна с жи-
вот. Навред се виждаха дюкяни с отворени кепенци, 
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с насядали отпред стопани. Странни дервиши и чал-
малии турци с дълги бради пушеха чибуци и въртяха 
в ръце броеници. Пред едно кафене голи до кръста 
пехливани в кожени гащи се бореха, а агите се зали-
ваха от смях и всеки наддаваше за своя боре ц. 

На малко площадче циганин свиреше на гъдул-
ка, а рунтава мечка с халка на пробития нос тъпче-
ше за здраве налягали по калдъръма селяни. Друг 
караше малка маймунка да прави смешки, обута в 
шалвари, със сетре и фес на главата. Животинчето 
се пулеше с кръглите си очи, сподиряно от смеха на 
тълпата.

Тръгнаха към центъра да дирят кехаята.
Панде си спомни слънчевия 6 май, баш Гергьов-

ден. Превалелият дъжд радваше калабалъка по мег-
дана, по витите хора и край отрупаните със стока 
сергии на пазара – нали всички вярваха, че на такъв 
празник всяка капка дъжд е жълтица. 

Облекли най-хубавите си дрехи, българи се 
смесваха с гърци, власи и каракачани. Отличаваха 
ги само носиите. Евреи и арменци търговци хвалеха 
стоката си, всякаква шарения, знаейки, че днес всич-
ки християни ще са щедри. Като пауни се разхожда-
ха господари, разкошно облечени турци и помаци 
от Чеча: едри мъже в пъстри дрехи и червени пояси 
и увити с чалми глави; забулени жени с шалвари и 
преливащи от цветове дрехи. От толкова багри чак 
дъхът му спираше.

Поп Митър потърси да хапнат нещо. Отведе го 
към димяща скара. Дебелак с престилка щракаше с 
машата и хвалеше ухаещите наденици и сочни кюф-
тета с кимион и лук. Щом Панде бодна с клечка пър-
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вото, още цвърчащо, сок го пръсна в окото. Устата 
му и сега се пълнеше със слюнка, като се сетеше...

В сарашката и табашка махала не откриха ке-
хаята, нито на пазара за добитък, пълен с купува-
чи – търговията не гледаше дали е празник. Накрая 
отидоха да пренощуват в просторен хан. По-късно 
онзи дойде – суров човек по име Георги. Поговори-
ха с вуйчо му, Панде видя как се спазариха, стисна-
ха ръце и го викнаха. Кехаята го огледа от глава до 
пети и рече, че ако иска да успее, трябва да се стяга 
за здрава работа. Покани ги на тяхната маса, там се 
излягаше печено агне, въртяно на шиш и мазано с 
лой, със зачервена коричка. 

Нахрани се като попско дете на Задушница.
На следната утрин се сбогува с вуйчо си Митър, 

който се върна в село. Панде се качи на муле и тръг-
на с тайфата овчари за Папаз чаир. 

Чорбаджията го прие благосклонно, в уговорката 
за платата с попа влизаше храна и кат дрехи. В Пирин 
не беше като в село, момчето се изпече и навикна на 
суровия живот в планината; на мъглите, бурите и дъж-
да, грижите за овцете. Научи всички хубави за паша 
места, горски пътеки и местности, видя харамии и 
хайдути. Още виждаше тежката походка на Вангел 
Япата и Паласкаря. Мечтаеше като тях да бъде.

Лете овчарите обикаляха Папаз чаир, Ореляк, 
Кельова и Башмандра. Зимно време прехвърляха 
планината и слизаха в Беломорието. Кехаята лично 
се грижеше за момчето, научи го да стреля с лов-
джийско шишане, да го чисти и разглобява. На мал-
кия му идеше отръки, а и харесваше миризмата на 
смазка и барут, щракането на петлици. 
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Така неусетно минаха пет години...
Един ден напролет с неколцина овчари отидоха 

в Неврокоп. Тогава за пръв път видя Рада. Споме-
нът за нея се загнезди в младежката глава. Не разбра 
какво стана, ала там, край чешмата, май неусетно се 
бе влюбил. 

Отнесе пушката на кехаята в дюкяна на майстор 
тюфекчия, захласнат още в мисли по момичето. Онзи 
търсеше помощник и видял блесналите от оръжията 
очи на момъка, го въведе в работилницата. Даде му 
да подържи украсено със седеф сливенско бойлия 
шишане. Показа му ятаган с кокалена дръжка, по-
сле сабя от дамаски челик – гъвкава змия усойница. 
Тикна в ръцете на любопитния овчар барабанлия 
револвер, от който ръцете му се разтрепериха. Даде 
му да сглоби пушка и той го стори с лекота, сякаш 
цял живот го е правил. Турчинът усети, момчето е 
схватливо, родено за този занаят. Подпита дали е до-
волен от овчарлъка. Или желае сам да хване юздите 
на живота си. После предложи, ако желае, да дойде 
за помощник, да го изучи. Обеща добра плата, мно-
го по-добра от овчарската. Наместо да тича в дъжд и 
мъгла подир овцете, за да ги брани от вълци и мечки, 
щеше да изучи тюфекчилъка и един ден сам да си 
отвори работилница. Панде искаше, но как да пре-
небрегне волята на вуйчо си. Турчинът обеща след 
седмица да поговори с кехаята.

Уж Панде дойде за пушката на чорбаджията, а 
току се захласна по момичето с русите плитки, пос-
ле и по оръжията. Докато по обратния път се кла-
тушкаше връз мулешкия самар, се размечта как ще 
стане тюфекчия и ще напечели пари, а след това ще 
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открие онова момиче и... ще я поиска от техните. 
Сладък вкус имаха тези мечтания.

Турчинът наистина дойде. Какво е говорил с бай 
Георги и как го е увещавал не разбра, но той склони 
да го пусне. Тюфекчията беше влиятелен, ползваше 
се с добро име. 

Изтече месецът при чобанския чорбаджия, Пан-
де прибра вещите си и слезе в Неврокоп, хвана се 
аргатин при Джезаир ефенди. Дребен, с очила в те-
лени рамки и изпъкнала адамова ябълка, ала с остри 
и сиви очи на вълк. Жилав и пъргав като невестул-
ка, с гъвкав ум и добри обноски. Цялата къща бе 
на ефендито, с яки каменни зидове, двукатна, рез-
бовани тавани и кьошк; вътрешен двор и градина с 
плодници и цветя, за тях се грижеше кривогледият 
бай Неджи; с работилница и друг дюкян, даван под 
наем. Настани го на горния кат, срещу удържане на 
известна сума. 

Скоро българчето стана незаменим помощник 
на стария турчин. Бекяр човек, животът на майсто-
ра му се състоеше само от оръжия и книги, имаше 
цяла библиотека. Минаваше за учен мъж – ефенди – 
и постоянно четеше от стар Коран. Обичаше да пие 
кафе, което чираче му носеше направо в дюкяна. 
Другата му страст беше играта на табла. Сбираха се 
с кадията Якуб ефенди и пушеха наргиле с ароматен 
тютюн.

На Байряма колеше голям коч и раздаваше ми-
лостиня. Всички го уважаваха. 

При него Панде овладя тънкостите на тюфекчи-
лъка, който беляза живота му. Попадна под магията 
на пушките, пищовите и ятаганите, под блясъка и 
звъна на сабите. Научи се да стреля с всякакви оръ-
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жия, да сече с ятаган и сабя, да върти острието и 
нанася и отбива удари. Макар и дребосък, старият 
ефенди стреляше точно, като същински дявол, и 
знаеше всякакви уловки с хладното оръжие. Имаше 
лятна къща извън града, двама дервиши я поддър-
жаха, а той ходеше там само в жегите и когато проб-
ваше оръжията.

Панде умееше да живее с малко. В Парил всич-
ки караха така. Беден край – корави хора. Спечеле-
ното къташе и когато веднъж вуйчо му дойде да го 
види, момъкът с гордост му даде пари. Някой ден и 
той ще си има дюкян, а от дома му ще излиза онова 
момиче. 

Три години и отгоре дори не я срещна. Ходеше 
често на същата чешма, но тя вече не се появи. Ся-
каш е била видение. Тогава из главата му мина ми-
съл, че онова, което си мечтае, може да не се случи 
точно така...

По онова време се спомина поп Митър. Отиде за 
погребението и видя майка си, обзета от нова скръб. 
Не пожела да тръгне с него, комшийката Дочка я 
обгрижвала. Остави ѝ пари и тъжен се върна в Не-
врокоп. Майка му напусна този свят след месец. Не 
надживя много брат си.

Панде вече си нямаше никого, но работата не го 
остави да тъгува, беше млад, разсея се. Едва сега, 
като кръгъл сирак, осъзна подкрепата на ефендито.

Стана почти на осемнайсет, източи снага, натру-
па сила и ловкост в неспирните упражнения с ята-
гани и саби. Разчиташе на себе си и минаваше за 
òправен.

Като религиозен човек, всяка вечер Джезаир 
eфенди заключеше ли дюкяна, вадеше Корана и че-
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теше. Изобщо не опитваше да натрапи вярата си на 
своя помощник християнин. 

Изглеждаше, че почти я бе забравил, но един ден 
ненадейно отново срещна онова момиче... На паза-
ра. Почнаха да се виждат, там или на хорото, или по 
седенките вечер. Срещите им бяха нещо естествено 
за възрастта им. Макар че почтените хора не нами-
раха тюфекчийския занаят за читав. При него човек 
си имаше работа със заптиета и низами, с авджии и 
разбойници. Най-добрите клиенти бяха турци. Мал-
цина християни носеха оръжие. 

Панде нямаше роднини в Неврокоп, но си има-
ше Джезаир eфенди, който почти го смяташе за син. 
Помоли го да иде при родителите на Рада, да поиска 
ръката ѝ за своя чирак и той се съгласи. Не се дърпа-
ха дълго. Доволни останаха, че християнин я взема 
за жена. Инак можеше да я грабне някой крив тур-
чин и ни зестра, ни дявол, ни бяс. 

След Петровден с Рада се годиха. По-късно се 
венчаха в черквата и направиха скромна сватба, 
после младите с писана каручка отидоха в лятната 
къща на ефендито. Техният „меден месец“, макар и 
седмица, им се стори много повече.

Като се замислеше, онези дни с Рада в лятната 
къща на ефендито бяха най-щастливите в живота му. 
И знаеше, че повече никога няма да се върнат...

...Шабан отново се озова на пътеката. Празнич-
на светлина струеше сред сбръчканите дебелоство-
ли мури, нямаше го мрачния вид на смърчовия лес. 
Бледозелени корони пропускаха светлик като из чер-
ковно кубе и това повдигна настроението на ездача.
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Отново пищеше във висинето мишелов. Да е 
онзи същият?... Не, керкенез беше. Проследи треп-
кащите във въздуха сърповидни криле. Огледа скло-
на и разбра къде се намира. Оставаше още малко...

След година на бял свят се яви женско отроче. 
Нарекоха я Катерина, на бабата. Но ѝ викаха Рина – 
хубаво, зеленооко бебе, живо и ухилено. Джезаир 
ефенди даде наниз жълтици за чеиз и я благослови 
да се вие и превива като ела, никога да не се чупи и 
винаги да оцелява.

След още четири години се роди Милко – русо-
ляво хлапе, което все по кака си тичаше. 

Провървя му на Панде – вуйчо добряк, кехаята 
го бе приел от сърце, а Джезаир ефенди го смяташе 
за син. Имаше пари и работа, изпече занаята, умело 
правеше всичко. Голям късмет извади. Хубаво вре-
ме... Златни години, Господ ходеше по земята. 

Но сякаш някой му завидя. Или магия му стори-
ха, та нещата се объркаха...

Внезапно се спомина Джезаир ефенди. Ей тъй, 
от нищо! Стоеше си на стола в дюкяна и падна мър-
тъв. Струпаха се хора... На Панде това дойде като 
гръм от ясно небе. 

Погребаха благородния човек като всички мю-
сюлмани, с ходжа, пеене и молитви.

Мъчното дойде после... Джезаир ефенди, тъй 
като нямаше наследници, бе приписал на калфата 
Панде не само имота си, но и къщата с дюкяна и 
всички уреди за правене и поправка на оръжия. На 
туй отгоре му завещаваше и 300 лири. Лятната къща 
край Неврокоп даряваше на дервишите. 
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Когато кадията Якуб ефенди прочете завещани-
ето, в залата на съда се чуха възклицания „вай, вай“ 
от изненада. Макар ефендито да бе дарил повечето 
си пари на мечета в града, на хамама, където чес-
то ходеше да се къпе, и на някакъв вакъф в Серско, 
присъстващите възнегодуваха как така християнин 
ще наследи имот на мюсюлманин. Че и пари на това 
отгоре! Но кадията не позволи оспорване на заве-
щанието на покойния си приятел. Още тогава някои 
от присъстващите мюсюлмани, с които Панде дру-
жеше покрай тюфекчийството, го предупредиха да 
внимава. 

Само дни след това в дюкяна дойде Рамадан бей, 
от неврокопските търговци на памук, уж да смени 
счупен ударник на шишането. Докато пиеха кафе, 
каза на Панде, че е мислил за дертовете му. И един-
ственият начин да запази наследения имот е да прие-
ме исляма. „Няма как – сръбна шумно Рамадан бей – 
да ти вземат имота, ако си мюсюлманин. Законът те 
защитава. Вярно, и като християнин те защитава, но 
нямаш влиятелни приятели. Кадията е честен. Но не-
почтените така могат да извъртят работата, че няма 
да усетиш как ще ти вземат всичко. Може и да те уби-
ят. Не те насилвам да сменяш вярата си, знам, трудно 
е. Но инак губиш имота. А станеш ли мюсюлманин, 
с пръст не могат да те пипнат.“ И като пак отпи от ка-
фето, продължи: „А ти после отново ще си я върнеш. 
Чувал съм от един поп, ще ти наложат покаяние и пак 
ще си християнин. Но ще останеш жив. А имаш ли 
пари, иди и в друг град. Иначе нашите хора няма да 
оставят работата така. Затуй, пази се...“.

След като Рамадан излезе, Панде се замисли. 
Каква полза бе имал досега, че е християнин? Ни-
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каква. Бяха спрели да го закачат само заради ефен-
дито. Но от друга страна, сменяше ли се лесно вяра, 
зарад която е убит баща ти? Да не е помак!

Помаци наричаха ония българи, сменили вяра-
та си. Едни насила. Други заради изгода. На изток 
от Неврокоп, в Чечко, всички бяха такива. Чечлии. 
Или още чеченци. Дори не знаеха турски, макар да 
разбираха по някоя и друга дума, а Панде от дете го 
говореше. 

Помаците не се пишеха открито турци, биха им 
се присмивали. Но тихомълком се присламчваха 
край тях, дано минат за тяхна порода. С българите 
някои се държаха дружески, своя кръв бяха, а някои 
и надменно.

На Панде нещата с народността не му бяха съв-
сем ясни. От дете знаеше, че са християни. Но гърци 
ли са, или българи? В село едни казваха, че са гърци, 
други напротив – че са българи. Трети се приема-
ха за османци. Нямаше кой да обясни тези неща на 
обикновените люде. Приживе само Джезаир ефенди 
му бе казал, че е българин, а не грък, нищо че е учил 
в гръцко школо.

Не бе кой знае колко набожен, но не се реши да 
послуша Рамадан бей... Прекрачеше ли тази грани-
ца, връщане няма. Все пак знаеше, за християните 
приелият исляма се брои за умрял. Дори не говореха 
за него.

Панде не сподели с никого предложението да се 
потурчи, дори с жена си Рада. Не ѝ каза и за посе-
щението изневиделица на поп Димитър от черквата, 
който, откъде бе научил, тюфекчията не разбра, но 
още с влизането си в дюкяна бе почнал да го разу-
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беждава да не предава вярата си. Нещо, което Панде 
не смяташе да прави. 

Седмица по-късно при кадията на Неврокоп 
се явиха мюсюлмани от вакъфа в Серско, на който 
Джезаир ефенди бе дарил пари. Донесоха документ, 
доказващ, че именно те наследяват имотите на ефен-
дито след смъртта му. Приживе им ги бил приписал 
целите. Което станало след датата на завещаното на 
Панде и това обезсилвало последното. Документът 
бил забутан някъде и чак сега го открили. 

Кадията Якуб ефенди прочете документа и за да 
се увери в истинността му, поиска потвърждение от 
канцеларията на Серския санджак. След десетина 
дни го получи. И потвърди правата на вакъфа над 
имотите на покойния. Писаният на арабски доку-
мент Панде не можеше да прочете, но не се съмня-
ваше в почтеността на кадията. По този начин се 
лиши от всичко дарено. Заедно с 300-те лири, които, 
докато са били в съда, неколцина разбойници нахлу-
ли в дома му със закрити лица и навързали жена му 
и децата му, откривайки ги под една дъска на пода, 
бяха ги задигнали. И още щом излезе от съда, мла-
дият тюфекчия се оказа сетен бедняк.

Усети се като хванат от пъдар в небрано лозе. 
За него не бе останало нищо. Тъй като новите сто-
пани от вакъфа начаса го бяха изгонили, дори ня-
маше къде да живее. Наложи се да търси място за 
дюкян. Откри криво-ляво и къща, там се премести 
със семейството. Но на кого да разчита за подкрепа? 
Родителите на Рада не бяха състоятелни, разчитаха 
на него. Вуйчо му поп Митър беше при Създателя, 
както и майка му, за сестра си Сия, която отдавна се 
бе задомила в Мелнишко, не знаеше нищо. 
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Работата в новия дюкян не потръгна както ми-
слеше. Оказа се, че мнозина турци, които преди му 
имаха уважение като калфа на Джезаир ефенди, сега 
почти не го смятаха за човек. Идваха, поръчваха, 
вземаха и често не плащаха. Или оставяха по-малко. 
Веднъж подсети един за парите, които му се полагат 
за свършената работа, а турчинът направо побесня. 
Каза му да е благодарен, че яде даром отомански 
хляб и още не са го заклали. Дори го погна с ята-
ган да го сече. Добре че като замахна, оръжието се 
заби в греда от тавана, инак вече да не бе жив. Успя 
да избяга през вратата. Така не можеше да се кара. 
Като му мина страха, се върна, а гордостта му бе на-
кърнена. Но що да стори... Макар ръцете да го бяха 
засърбели, дори през ум не му бе минало да отвърне. 
И все пак.

Имаше в града един кротък луд – Хюсню – от 
онези, които мюсюлманите не закачат и с пръст. 
Смяташе се грехота да навредиш на човек, комуто 
Аллах е взел акъла. Не правеше бели и у него ня-
маше зло. Но изведнъж стана войнствен към Панде, 
видеше ли го някъде, почваше да го псува и да го за-
меря с камъни. Едвам се пазеше да не пострада, а не 
можеше да отвърне. Вдигнеше ли ръка, фанатиците 
щяха да го заколят. Откакто лудият погна Панде, в 
чудо се видя... Не можеше нос да покаже от дюкяна, 
оня клечеше в сокака и чакаше. Как така изведнъж 
се увълчи, не му раждаше главата. Отскочеше ли 
навън, правеше го като крадец, през задната врата. 
Откаченият дебнеше и чупеше джамовете, втръсна 
му животът от него. 

Много се струпа върху тюфекчията. Грижи за 
семейството, данъци, намаляла работа в дюкяна, 
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липса на пари. И на всичкото отгоре – лудият за по-
хлупак. Съвсем му дотежа на душата. Задушаваше 
се от безсилна ярост, сякаш ще полудее... Идеше му 
да убива...

Седмица по-късно се събуди посред нощ в сту-
дената одая, вряла пот го избиваше, сънува ужасен 
сън. Колеше едно черно яре, но все не успяваше да го 
заколи. Отстрани някакви хора му даваха акъл как да 
извие врата и все такива... Мъчеше се да го стори, ала 
все не успяваше. Накрая извърна главата на ярето и 
му тури ножа. Ама закла ли го или не, не разбра... 

Сутринта още се чувстваше зле. Денят се случи 
студен и мразовит, с утъпкан мръсен сняг, пушек от 
комините се стелеше над земята и душеше хората. 
По обед приключи работа по едно добро шишане. 
Докато го зареждаше с барут да го пробва, отвън чу 
гълчава. Сложи пушката под тезгяха, когато лудият 
Хюсню нахлу със студения въздух в дюкяна. Изкре-
щя мръсно „Ананънаамъ!“ и вдигна пищов – дявол 
знае отде взет, – та гръмна в Панде. За късмет го за-
качи в рамото. Докато лудият се усети пак да пукне, 
измъкна пълната пушка и го застреля.

Белята стана...

...До съзнанието на Шабан достигна звук от из-
стрел. Отвори очи и застана нащрек. Навикнал на 
престрелки, ръката му сама бе дръпнала поводите 
на коня. Кученцето проръмжа.

Прошари с поглед морната от дъжд поляна и 
смърчовете. Мярна сиви сенки под надвисналите 
клони. Глутница вълци потъваше в гората. 

Някой бе стрелял с пушка мартинка, не можеше 
да я сбърка. Оттатък дърветата се провиждаше дру-
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га поляна и двама спешени до конете си мъже, еди-
ният въоръжен, другият, оглеждащ земята наоколо. 
За всеки случай разкопча кобура на револвера.

Рина Билярката изми ръце със студената вода от 
чешмата и влезе в къщата. В одаята имаше трима 
посетители, без да брои седемгодишния си син Ни-
кола. По белите дрехи и фустанели с черни елеци 
позна, че са каракачани.

Болният седеше изкривен на стола. Търпеливо 
чакаше, докато застаналият пред него Никола със 
силен глас четеше Псалом 23 от протестантското 
Евангелие.

– Господ е пастир мой, няма да бъда в лишение. 
На зелени пасбища ме разполага, при тихи води ме 
завежда...

Поздрави мъжете, те кимнаха, промърморвайки 
нещо. Взе от рафта шише с дървесен спирт. Сипа в 
шепа и изми ръце, както я бе учил доктор Андона-
ки Унтенберг от Самоков. Попита болния какво го 
боли. Човекът се оказа ритнат от кон, рядко нещо 
при каракачаните. 

– ...Дори да ходя през долината на смъртната 
сянка, няма да се уплаша от зло, защото Ти си с мен. 
Твоят жезъл и Твоята тояга, те ме утешават – продъл-
жаваше да чете момчето със звънък глас. – Пригот-
вяш трапеза пред мен, пред лицето на враговете ми, 
помазваш с миро главата ми, чашата ми прелива... 

Тя бе протестантка, каракачаните – православ-
ни. Но имаше дарба да лекува, затова идваха и тези. 
Гледаха я с такава надежда в очите, с каквато болни-
те са гледали Исус, когато е дошъл в къпалнята Ви-
тезда на Йерусалим, при овчи порти. Тя не бе Спа-
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сителят, но овчарите знаеха, Билярката ще помогне 
на техния човек. 

Рина накара да съблекат мъжа до кръста и видя 
удареното място. Имаше изкълчване и натъртване, 
костта се оказа здрава.

– Никола! – заповедно повика сина си.
– Да, госпожо! – момчето в миг се отзова. Личе-

ше добрата му протестантска школовка.
– Донеси мехлема за натъртено! 
Рина приготви превръзки от чист плат, смеси се-

рива вълна и мехлем от мас, невен и други билки. На-
кара да турят болния по очи върху твърдата маса от 
мура и се зае с работата, която най-много умееше.

Корава жена бе Рина, корава за своите тридесет 
и четири лета. Видя всичко в този живот, което може 
да срине човек. Оцеля, защото притежаваше твър-
достта на планинците. И непоколебимостта на пър-
вите християни, убедена, че протестантската ѝ вяра 
я прави по-силна, отколкото вярата на православни 
и мюсюлмани.

Слаба на снага, ала жилава; от онези хора, които 
изглеждат крехки, но всъщност издържат на всичко. 
За жена можеше да се каже, че минава към високи-
те. Леко издължено, лицето ѝ не бе от красивите, но 
в никакъв случай не можеше да се нарече грозно. 
Между бадемовите пъстри очи и високи скули има-
ше лека несъразмерност, което ѝ придаваше чар. Ала 
щом се ядосаше, зелените точици в очите заискрява-
ха, сякаш мяташе с тях мълнии. Имаше коса с цвят 
на узряла ръж, разделена на път и прибрана в стег-
нат кок на тила, като жената на доктор Унтенберг в 
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Самоков. Останалата част от облеклото ѝ бе като на 
всички протестанти – блуза и широка пола. 

Трудно се живееше без мъж, с две деца – едното 
от които в крехка възраст – и с двама помощници, на 
които трябва да плаща. Сама жена да се грижи за сто 
крави, двайсет коня, пет кози и три прасета; да пере, 
чисти и готви, да ръководи стопанство и възпитава 
деца, да плаща данъци на властта. И да лекува, за-
щото парите никога не стигаха. 

Тя не беше банскалийка, ала тъй се случи, че се 
задоми тук и свърза живота си със селото. Не усвои 
съвсем местния диалект, но по нрав бе люта като ту-
кашните хора.

Преди осем години с мъжа си Стоян дойдоха 
в планината и направиха стопанството. Започна-
ха с малко крави. Стоян бе последовател на даскал 
Никола Попфилипов и поп Митър Арабаджията от 
Банско. Учил в гръцкото училище в Мелник, даска-
лът не приемаше старите порядки, а налагаше евро-
пейски правила. Пръв въведе в училището на Банско 
Ланкастеровата метода. Около него и поп Митър се 
събраха по-будни хора, начело с Уста Тодор, измай-
сторил чудния бански часовник.

В началото на шейсетте години двамата новато-
ри бяха почнали да се противопоставят и на нала-
ганите от гръцката църква пости и почит към калу-
герите. Към привържениците им банскалии се бяха 
присъединили и Стоян и Рина. Местните свещеници 
и селски първенци остро порицаха тази групичка, 
почнаха да ги притискат, смятайки така да ги върнат 
в лоното на православието, като използват за целта и 
натиск от страна на роднините. Стигна се до разпри 
и Стоян получи предупреждение от баща си, който 
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го заплаши, че ще ги изгони и лиши от наследство. 
Дъщеря им Неда тогава навършваше седем години.

През 1867 година в Банско пристигна протес-
тантски проповедник от Америка – преподобният 
Чарлз Морз. От пътуващия книжар Петър Мусевич 
някои банскалии вече знаеха, че има и други хора, 
които като тях отхвърлят постите и калугерите. Дой-
доха да се срещнат с Морз към стотина души. Вклю-
чително даскал Никола и поп Митър. Чужденецът 
сносно бе научил български и почна да говори за 
нуждата от реформи в църквата, училищата и въоб-
ще в живота. Че в Америка никой не е подчинен на 
свещениците, а пасторите са само водачи. Че един-
ствено Бог дава прошка, а не калугерите. Това допад-
на на слушателите, в духа на „чистото евангелие“ 
те също искаха промени в църквата и откъсване от 
гръцката патриаршия, проядена от рушветчийство. 

Когато обаче стана ясно, че Морз говори не само 
за просвета, но и за нова вяра, макар опряна на Еван-
гелието, не един от присъстващите се смути и отдръп-
на. Уста Тодор първи се обяви срещу американеца и 
повлече със себе си мнозина други, макар даскалът и 
попът да се съгласиха с него привидно. Банскалиите 
Георги Сарандов, Петър Ушев и Марко Петканчин 
със семействата си скоро приеха новата вяра. Стоян 
и Рина, по фамилия Котеви, ги последваха. Така въз-
никна протестантското общество в Банско. 

Почнаха да се събират на молитва в Сарандовото 
кафене, срещу църквата, баш когато православните 
излизат от служба. Това предизвика кавги. Взеха да 
късат брошурите и да гонят добитъка им от общите 
стада. Скоро новите протестанти, захвърлили бан-
ските носии, почнаха да носят и дрехи „алафранга“, 
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досущ като пасторите американци. Това вече пре-
ля чашата. Свекърът ѝ, който минаваше за селски 
първенец, като рече, че го срамят, изгони от дома си 
Стоян и семейството му с детето. Мислеше, че като 
останат без покрив, ще припнат да му целуват ръка 
за прошка. Но сгреши. 

Крамолите принудиха протестантите да молят 
за помощ самия Чарлз Морз, който този път дойде 
в Банско с помощника си Хенри Пейдж. Тъй като 
първоначално управителят в Неврокоп бил отхвър-
лил оплакването на местните, мисионерът му бил 
показал султанския ферман с печата на падишаха за 
свободно изповядване на протестантството в импе-
рията. Управителят веднага омекнал. И още с идва-
нето на Морз посъветвал православните в Банско да 
се помирят с местните нововерци, което и стана. 

От Самоков пак тогава дойде и проповедникът 
Иван Тонджоров със съпругата си, които създадоха 
първото протестантско училище. По-късно банска-
лиите протестанти получиха и право на собствено 
самоуправление, а преди две години дори купиха 
място за нов молитвен дом. Сарандовото кафене бе 
вече отесняло за нарасналия брой последователи на 
новата вяра, макар даскал Никола вече да бе напуснал 
Банско, а поп Митър се отдръпна полека от делото. 

По него време Стоян и Рина бяха отишли от-
татък река Глазне, на час път югозападно, високо в 
планината, където устроиха новия си дом и стопан-
ство. Мястото не бе от най-хубавите – Говедарни-
ка, наклонено и оградено от гори и стръмнини. Там 
щяха да развъждат говеда за султанската войска, 
единственият начин да бъдат свободни. Нямаше да 
плащат някои данъци и дори щяха да имат право да 
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носят оръжие. В миналото тази дейност държали в 
ръцете си бегликчиите и джелепкешаните. В послед-
ните години много богаташи прекупваха едър доби-
тък, угояваха го по тлъстите пасища на Текирдагско, 
после го продаваха на правителството. 

Своите говеда щяха да продават на местния бей 
от Мехомия – Салих ага. Неговите чарди пасяха по 
южните склонове на Рила, а зимата ги закарваше на 
Саръшабанското поле и оттам в Стамбул. Стоян уго-
вори с него всичко, взеха заем и започнаха. Земя-
та бе на верния им помощник Смаил ага Рапчин и 
жена му Анифе Чакръкчийката, помаци от Бабек. С 
тях до есента на 1867 година изградиха къщата, обо-
ра и оградиха мястото. Наеха двама ратаи, купиха 
добитък и въпреки суровата планина, честите раз-
бойнически нападения и липсата на пари, работата 
потръгна. Разбойниците понамаляха и кравите се 
умножиха. Завъдиха каракачански коне, кози за мля-
ко, взеха прасе. Плащаха навреме данъците, дори 
върнаха заема, който бяха взели. Малката Неда по-
чна да посещава протестантското училище долу при 
дошлата от Ески Заара учителка Марийка Генчева. 

Тогава славата на Анифе Чакръкчийката бе стиг-
нала далеч и много болни намериха пътя до тях. Тъй 
като разчитаха на нея, затова вероятно не ги напада-
ха и харамии. Анифе помагаше на всеки, намества-
ше счупено, лекуваше с баене и билки. И това явно 
помагаше. 

Рина отначало смяташе всичко това за бабини 
деветини, но тъй като видя, че хората си тръгваха 
здрави, скоро дори почна да помага на Анифе. Оказа 
се, че и тя самата има дарбата да лекува. „Тебе ти 
е дадено, Рина, мачьо!“ – казваше понякога пома-
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кинята. Местните не казваха майка, а мачья. Макар 
да бяха мюсюлмани, Рина обичаше Анифе и Смаил 
ага, приемаше ги едва ли не като свои родители. А 
когато Чакръкчийката почина, болните почнаха да 
посещават Рина. Лекуваше ги. С времето се прочу 
дотолкова, че я нарекоха Билярката. Повечето няма-
ха пари, носеха някоя вещ или храна, но Рина про-
мени това. Веднъж излекува дори Чарлз Морз, който 
при едно от честите си посещения в Банско на вли-
зане в Сарандовото кафене си бе изкълчил глезена. 
Тогава Морз бе убедил Стоян да изпрати жена си за 
временна помощница при полския доктор Андонаки 
Унтенберг в Самоков. Това стана в края на лятото 
на 1868 година, мъжът ѝ бе жив. За месец Рина ус-
вои бая лекарския занаят, почна да се справя дори 
с огнестрелни рани. Стана почти джирафин, както 
турците наричаха хирурзите. 

Но дяволът си нямаше работа...
Един ден – преди седем години, в първите дни на 

есента – четиримата мъже в стопанството излязоха 
да търсят изгубени из Пирин крави. Вечерта конят на 
мъжа ѝ се върна кървав и без ездач. На другия ден си 
дойде само Смаил ага, ранен в коляното. Тялото на 
Стоян бе преметнато върху седлото на коня, увито в 
одеяло. Единият ратай се оказал ортак на разбойни-
ци арнаути, които крадели добитък. Така попаднали 
в засада... Измъкнал се само верният Смаил ага, кой-
то въпреки раната, по-късно се върнал да погребе 
убития и да прибере трупа на Стоян.

Харамиите рядко крадяха крави. Тъй като това 
предполагаше да влязат в ролята на говедари, а по-
сле да се мъчат да спазаряват стоката, повечето взе-
маха овце от многобройните стада по Пирин, главно 
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за храна. Техният занаят бе да ограбват пари и цен-
ности. Пирин винаги е била трудна за преминаване 
планина и харамиите – най-вече арнаути от Люма и 
Ипек – можеха лесно да се укрият в гънките ѝ.

Убийството на Стоян бе работа на появила се 
същата година добре организирана шайка, която по-
губи и други невинни и стори сума поразии. Когато 
ограбиха чардата на богатия бей от Мехомия Салих 
ага, последният чрез каймакамина подаде оплакване 
до кадията в Неврокоп. Понеже говедата се отглеж-
даха за султанската войска, оттам пристигна аскер, 
настани се в старите казарми и начена гоненето на 
арнаутите. 

Скоро след това ядосаният Салих ага нае триде-
сет опитни мъже и сам ги поведе след разбойниците. 
Гонитбата им продължи месец. Шайката бе унищо-
жена, а главите на десетина арнаути украсиха входа 
на укюмата – общината на Мехомия. Най-добрият 
мустентик, по турски ще рече следовател, се бе заел 
със случая, след особеното – чрез рушвет – насто-
яване на Салих ага. Следствието разкри цяла мрежа 
от крадци на добитък и коне от Серско, Демирхи-
сарско, Драмско и Неврокопско, чак до Мехомия. 
След като разбойниците бяха изловени, кражбите на 
добитък спряха, ако не броим единичните харамий-
ски нападения. 

Погребаха Стоян зад къщата, под огромната ела. 
Дошлият от Банско пастор Тонджоров произнесе 
надгробно слово... Но мъжа ѝ вече го нямаше.

Рина изтри сълзата в крайчеца на окото си с опа-
кото на ръката и пови мехлема в парче чист плат. 
Каракачаните зад гърба ѝ си говореха нещо на своя 
език.
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След смъртта на Стоян за Рина настанаха труд-
ни години на недоимък. Остана само със Смаил ага 
и Неда, която, макар да получи мъжко възпитание, 
все пак бе момиче, а работата в стопанството иска-
ше мъжки ръце. За ратаи идваха мнозина. Разберяха 
ли, че Рина не може да им плаща, бързо си тръгваха. 
А работата не чакаше, нямаше кой да пази добитъка. 
И скоро братята Мижу-Келеш от Мехомия почнаха 
да отмъкват недамгосаните животни. 

Рина се оказа в капан. Все трябваше с нещо да 
задържи мъж до себе си и тогава проклятието да е 
жена се оказа нейно спасение. За да оцелеят с Неда 
и окуцелия от раната Смаил ага, тя се примири със 
съвестта си и понякога тайно приемаше някои мъже 
в леглото си. Но те идваха и после напускаха. 

Така на следващата година на бял свят се появи 
момчето, нарече го Никола. Само тя знаеше кой е баща 
му, бе се оказал негодник и също си беше отишъл. 

Слухът за всичко това, разбира се, бе достигнал 
Банско. Мнозина се настроиха срещу нея. Макар 
Неда да продължи да ходи на училище, по-късно 
тръгна и Никола, беше безплатно, Рина, за да избег-
не укорителните погледи, почна да пропуска дори 
неделните проповеди, които вече се провеждаха не 
в Сарандовото кафене, а в обширния дом на един 
виден протестант. И ако не се налагаше понякога 
банскалии да прибягват до знахарските ѝ умения, 
сигурно щяха напълно да я забравят. 

И така докато един ден не дойде Нано...
Рина пое дълбоко дъх, стегна се и се обърна към 

каракачаните.
– Намазала съм болния с мехлем. Ще го държите 

леко облечен, за да не се изпоти и мехлемът да пад-
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не. Една седмица да не се къпе. После да се напари 
хубаво в извора на Добринище и пак го намазвате. 
Да почива десет дни. След туй ще е здрав.

Направи пауза и добави:
– Не искам да питам направо, ама ще може ли да 

ми платите с пари?
Овчарите се спогледаха и най-възрастният брък-

на за кесията.

Мъжът слезе от коня и приближи мъртвата кра-
ва. Около нея бе разкаляно и пълно със следи от 
лапите на току-що прогонените вълци. Червата на 
животното се пилееха наоколо, но опитното око на 
Нано видя, че не това е причинило смъртта ѝ.

Другият конник, помакът Смаил ага, вдигна сво-
ята пушка мартинка, запъна ударник и стреля по бя-
гащата към гората глутница.

– Проклети вълци!
– Не са вълците! Убита е от мълния! 
Предишната нощ бе вилняла буря, оставила 

след себе си освен убитото добиче довлечен клонак. 
Дъждът по-късно обърна на сняг и поръси дървета-
та, камъните и тревите. Но към обяд слънцето проби 
парцаливите облаци и го стопи. Отново се заобла-
чи, дъждът пак заваля с известни прекъсвания, за да 
спре окончателно преди няколко часа.

Смаил ага вдигна поглед и набитото му око вед-
нага го забеляза.

Между смърчовете, на стотина разкрача към тях 
идеше в тръс ездач с товарно муле. Носеше пусната 
по раменете дълга коса и увит около главата шал.

Дервиш!
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– Нано ефенди! – каза Смаил ага и пак насочи 
мартинката, без да сваля поглед от мяркащия се 
между стволовете непознат.

Нано проследи погледа на помощника си.
– Турчин! – отсече бабечанинът. 
Нано се качи върху коня и извади своята пуш-

ка шнайдер от кобура на седлото. Зареди и сложил 
пушката напряко, смушка жребеца да посрещне но-
водошлия, като зорко го следеше.

Конят на пришълеца вървеше в тръс, а увитият 
с шал около главата ездач стърчеше стегнато върху 
седлото и гледаше право напред, сякаш не забеляз-
ваше нищо друго. 

Въпреки нехайния си вид, дервишът отдавна бе 
видял прикрития сред клоните на смърчовете човек, 
яздещ дореста кобила с бяла звезда на челото. Онзи 
го държеше на мушка със запъната мартинка, с коя-
то несъмнено умееше да си служи. Преди малко чу 
и изстрела. Недалеч отпред се появи и втори конник, 
яхнал медночервен жребец с бял чорап на предния 
ляв крак. Ездачът бе широкоплещест мъж с остри 
мустаци, носеше чохени беневреци и отворен отпред 
елек, обточен с черен гайтан, на главата – плоско 
арнаутско калпаче. Имаше набучени в силяха нож 
и револвер. Стоеше стабилно на седлото, а в ръце 
стискаше пушка шнайдер. Наближи и поздрави.

– Йий гюнлер! – каза Нано на турски, яздейки 
към новодошлия, но не получи отговор, нито по-
глед. – Йий гюнлер!

Като не видя разбиране, обърна на български.
– Казах добър ден, господине!
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Двата коня се разминаха на разстояние. Дерви-
шът стискаше в лявата ръка юздата, а в дясната – въ-
жето на товарното муле. От самара на мулето, от-
рупано с вързопи, стърчеше приклад на пушка мар-
тинка – оръжие, непривично за миролюбив самотен 
дервиш. Който на всичко отгоре май бе и селямсъз – 
не връщаше поздрава.

Странникът имаше кокалесто, но здраво телосло-
жение; облечен в широка светла дреха като карака-
чанска фустанела, а върху нея тъмна шаячна антерия. 
Пристегнат в кръста с червен пояс и силях отгоре, а 
краката обути в черни потури и носеше юрушки бо-
туши с мешинена подметка. Пъстрият шал държеше 
встрани дългата прошарена коса. Черна брада и муста-
ци обрамчваха долната част на непроницаемото лице, 
а пресен белег като светкавица го разсичаше от дясна-
та вежда между очите до лявата скула. Едрата глава и 
дебел врат не подхождаха на тесния кръст и стройни 
крака на дългогодишен ездач. Вълк единак, чийто врат 
е дебел, щото си върши сам работата. Хищник. Виж-
даше се, че пришълецът е на години, ала снагата и на-
чинът на яздене не издаваха възрастта.

Докато се разминаваха, Нано мерна в силя-
ха дръжки на брадвичка и лула, а от двете страни 
на седлото висяха кобури с револвери. Точно кога-
то изви муцуната на коня, за да последва дервиша, 
онзи проговори на добър български:

– Този там с пушката твой човек ли е?
Нано погледна към прикрития Смаил ага. 
– Има много вълци – отвърна без оправдание. – 

Трябва да сме предпазливи.
– Да внимава с оръжието! Аз не съм вълк! – 

намали хода на уморения кон. – Това ли е пътят за 
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Билярката? – попита, без да поглежда встрани и не 
промени стойката.

– Помощ ли ти трябва? – попита Нано, яздейки 
редом и видял, че помощникът му е разкрит, изсви-
ри с уста. След малко се присъедини и препускащи-
ят Смаил ага.

Дервишът не отговори, накара коня да премине 
ходом. Пътят стана утъпкан. Изкачиха хълмче и в 
падината се показаха постройките и земята на Би-
лярката. Тя владееше стотина уврата, оградени от-
ляво и отдясно със стръмнини, с тъмнеещи гори и 
надвисналите отзад заснежени грамади на Ел тепе, 
Кутела и Суходолите. 

Снощната буря прибави нов сняг върху стария, 
обичайно нещо в Пирин. Долу бурята донесе дъжд. 
Местните знаеха, че е свирепа планина и живееха с 
прищевките ѝ. Тази година пролетта продължи по-
дълго от обикновено и се оказа студена. Вълците, тъй 
като трябваше да хранят малките си, упорито напада-
ха добитъка, което държеше нащрек стопаните му.

Ездачите спряха. В сянката въздухът стана сту-
ден. Слънцето клонеше към запад и багреше в розо-
во върховете. Долу излая куче с дебел глас, друго му 
отговори. Откъм постройките изцвили кон.

Тогава откъм седлото на дервиша дойде тихо из-
ръмжаване. Новодошлият рече:

– Не, Бакшиш!. 
Нано с изумление видя от кобура от другата 

страна на седлото да се показва малко куче с рошава 
глава, клепнали уши и очи, наострени в посока на 
излайването.

В подножието на хълма Рина влезе вкъщи с ба-
кър вода, от комина се виеше пушек. Малкият Ни-
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кола бе нахранил кокошките и издоил козите, сега 
внасяше дървата, които сестра му цепеше. Стобор 
ограждаше къщата, а в западния край шуртеше ка-
менна чешма. Водата изтичаше по издялани от тру-
пи корита за водопой. В ниското се виждаха камен-
ните покриви на говедарника.

– Елате, господине. – Нано дръпна юздите. – Ще 
ви покажа къде може да преспите. Билярката утре 
сутрин ще ви приеме – кимна с глава. – Ей там е 
чешмата, нужникът е отзад.

Тримата конници се насочиха към яхъра, двуе-
тажна постройка от камък и дърво. Долепена отзад 
пристройка ползваха за мандра. Правеха сирене и 
кашкавал, биеха масло, вадеха извара.

Оставаше малко до мръкнало, разседлаха коне-
те. Трябваше да ги натрият със сухо сено, да ги на-
поят и нахранят. Кучето изскочи от кобура и легна. 

– Може да спиш там! – Нано посочи с ръка към 
помещението под плевнята.

Заразглежда любопитно седлото на новодош-
лия, не бе виждал такова. Вместо извит лък, отпред 
имаше висок рог, обвит с кожа и щампа с гръцки 
букви. Лесно ги разчете. 

– Господин Михалаки? – попита. – Нали това ви 
е името?

Дервишът завъртя глава, стоеше с гръб.
– И глупавият бабечанин, дето не успя да ме 

убие, се обърка така. Взе ме за каракачанин. Полако-
ми го седлото... – замълча. – Казвам се Шабан!

– Проклет дервиш! – промърмори стоящият в 
другия край на помещението бабечанин Смаил ага, 
обиден от думите. Ала новодошлият го чу.

– Какво рече? – рязко се извърна.
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Нано отвори за въпрос уста, когато гостът тръг-
на към Смаил, който объркан отстъпи. 

– Я ела тук, да ти претърся керемидите!
Нано скочи между тях и изпъна ръка да го спре. 

Кучето отзад изръмжа.
– Стига! – кресна и заострените му мустаци 

войнствено настръхнаха. Неволно тури ръка на ре-
волвера в силяха. – Не искам тук кавги! – изпречи 
се пред новодошлия. – Ако ще създавате неприятно-
сти, тръгвайте си незабавно! Ясен ли съм?

Дервишът го изгледа няколко мига, махна шала 
от глава и го метна връз седлото. Дългата му проша-
рена коса се разпиля по раменете. После твърде лес-
но се съгласи, кимна и пак се зае с уморения кон.

– Смаил ага! – извърна се Нано, без да изпус-
ка от поглед госта. – Разседлай му мулето и донеси 
сено и вода!

– Да не си посмял да се доближиш до него! – из-
върна се дервишът. – Разбра ли... Смаилчо? 

Смаил ага бе над шестдесетгодишен, със среден 
ръст, плещест. Имаше широко червендалесто лице, 
с прошарени вежди и увиснали мустаци. Времето на 
силата му изтичаше, особено след раняването в ко-
ляното. Оттам дойде накуцването и прякорът Крив 
Смаил.

Новодошлият също беше здрав, макар да имаше 
по-сухо и кокалесто телосложение, с вид на доста жи-
лав човек. От него лъхаше нещо опасно, което казва-
ше „Не се закачай с мен!“. Изгледаха се преценяващо. 
После дервишът отново се зае с коня си, а Смаил ага 
тръгна към вътрешността на обора, клатейки глава. 

Докато ставаше разправията, малкият Николчо 
се бе промъкнал тихо през задната врата. Ходил бе 
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да нахрани прасетата и свит в сеното, сега с любо-
питство наблюдаваше госта. 

Скоро дервишът извади молитвено килимче и 
излезе навън. Заобиколи каруцата и купчината наце-
пени дърва. На десетина разкрача от обора се обърна 
на югоизток и се просна по очи за намаз, вечерната 
молитва.

Облегнат на зида, Нано го гледаше. В него-
во присъствие човек изпитваше неясно чувство на 
несигурност и заплаха, сякаш всеки момент може 
да бъде нападнат. Странникът имаше вид на воин, 
свикнал да живее в опасност, за което ясно говореше 
белегът на лицето му. Същевременно не приличаше 
на разбойник, каквито из Пирин и Рила още се сре-
щаха. Не можеше да се отгатне какъв е този човек 
и към кой народ спада. Ясно е, бе мюсюлманин и 
дервиш. Но бе възможно да е и помак, за което гово-
реше добрият му български. По външността и дър-
жанието му Нано отсъди, че гостът е турчин. Макар 
нещо в облеклото като да го свързваше с юруците. 
Накрая реши, че чужденецът като цяло има вид на 
човек, с когото да си нямаш вземане-даване.

Залезът хвърляше кървави отблясъци към гората, 
вещаейки ветровит ден и нещо зло. Когато дервишът 
свърши молитвата си и се изправи, Нано подхвърли:

– Господине, храната е готова. Щом се пригот-
вите, елате на вечеря. – И недочакал отговор, влезе в 
къщата. Без да види изпитателния поглед на дерви-
ша, в който трепна странно пламъче като последен 
отблясък от залязващото в кръв слънце.

Нано не беше местен. Родът му живееше в Па-
нагюрско, където преди две години се замеси в не-
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приятна история, за която не искаше да си спомня. 
Тя стана причина да напусне. Месеци по-късно се 
озова без пукнат грош в джоба насред Банско, къ-
дето потърси работа. Скоро разбра, че тук много 
не тачеха приоданците. Така банскалии наричаха 
външните хора, чужденците. Малцина бяха успели 
да влязат под кожата на местните. Тъкмо мислеше 
да си обира крушите, когато един протестант в Са-
рандовото кафене му подхвърли, че работа има при 
Рина Билярката. Каза го с известен намек, но той не 
обърна внимание, а и нямаше избор. Затова реши да 
се наеме там аргатин.

Нано бе хубавец, мъж в пълна сила. Около чети-
ресетгодишен, висок, здрав и строен. Вакъл на вид, 
с прав нос, черна като смола коса, вежди пиявици, 
под които гледаха чакърести очи. Намек за извест-
но непокорство на нрава бяха щръкналите мустаци, 
украсяващи лицето. Щом се видяха с Рина, макар 
никой от тях да не даде да си проличи, двамата се 
харесаха. Той прие оскъдното тогава заплащане без 
уговорки. Скоро спечели доверието не само на Рина, 
но и на децата и на Смаил ага. Сговорчив и работ-
лив, бе мъж, на когото една жена можеше да се об-
легне, и Рина го знаеше. 

Нано влезе в одаята. Миришеше на боб с джо-
джен и козя пастърма. Едва сега усети, че е гладен. 
Дървата в огнището пукаха. Рина месеше тесто за 
утрешния хляб, а Неда шеташе край масата, на коя-
то вече лежаха калените паници. Газено шише висе-
ше от гредата до прозореца и осветяваше лицата.

– Мачьо! Другиден е неделя и в Мехомия ще 
има много хора на панаира! – момичето се обърна 
с надежда към Рина. – Донесли са латерна! На нея 
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пускали виенски валс и друга музика от Европата. – 
И продължи с приповдигнат глас: – Дори амери-
канска... Госпожа Марийка и ученици ще ходят... И 
пасторът ще иде. Щяло да има и машина за шиене 
„Сингер“, задвижвала се с крак...

Рина знаеше, че в неделя мехомийският бей Са-
лих ага даваше празненство в чест на новороденото 
си внуче. Той организираше забавленията, но баш в 
разгара на работата, те щяха да почакат. Сутринта 
Неда трябваше да иде с Нано и Смаил ага на горното 
пасище да дамгосват юниците, че скоро ще се поя-
вят и други стада, с които могат се смесят и после 
пак да ходят в Мехомия за разправии. 

– Не може – отсече като с нож, прекъсна уве-
щанията ѝ. Замълча и добави: – А машина за шиене 
трябва само на лошите шивачки. Добрите могат и 
на ръка.

Момичето млъкна, познаваше непреклонния 
нрав на майка си. Дразнеше се от поведението ѝ, 
от непрестанните заповеди и забрани. Забутаният в 
горите живот ѝ бе опротивял, мечтаеше да заживее 
като протестантите в Самоков. Защо не? С какво е 
по-различна от тях? Стана и отиде в тъмния ъгъл 
на одаята за дървените лъжици. Скришом хвърли 
поглед към Нано, който приближи майка му уж да 
погледа как меси тестото, но тайно сложи ръка на 
кръста ѝ, а тя се притисна към него. Страните на 
шестнадесетгодишната Неда пламнаха. Гневът и 
протестантското ѝ образование ѝ пречеха да разбере 
майка си. В същото време в къщата като хала нахлу 
Николчо.

– Умирам от глад! – рече и седна на масата, а 
Нано се настани отсреща.
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– Нека сестра ти разчупи хляба и ти сипе. След 
малко сядаме всички. 

– Нано да го направи – троснато отвърна Неда и 
подхвърли през рамо: – Той е мъжът тука! – искаше 
да ядоса майка си. – От цепенето на проклетите дър-
ва ми се схващат ръцете.

Билярката избърса ръце в престилката и мина 
зад гърба на дъщеря си, като прошепна остро:

– Не се дръж като дете! Един ден ще наследиш 
това място. Дръж се като господарка. 

Неда полугласно отвърна, че не смята да зачерня 
живота си, като остане тук сред крави и фъшкии, с 
което ядоса майка си. Но тя не каза нищо. Скараше ли 
се на момичето, само щеше да я отблъсне. С годините 
бе навикнала да крие милозливостта си под строгост 
и жестоки правила, за да станат децата ѝ хора. 

– Никола, донесе ли вода? – Нано се озърна.
– Стомната остана в яхъра – рече той, – след като 

сипах на дервиша да пие.
– Какъв дервиш? – попита Рина и погледна па-

нагюреца. 
– Дойде с нас одеве. Откъм винарската пътека. 

Иска преглед... Поканих го да сподели трапезата 
ни – отвърна Нано и погледна стопанката, за да пре-
цени дали не е сгрешил.

– Всеки странник е добре дошъл у дома ми – 
каза Рина. – В Евангелието пише...

На входната врата се появи човек и всички се 
обърнаха. Лицето му остана в сянката. 

– Рина – каза панагюрецът, – това е човекът... 
Заповядайте, господин Шабан. 

Дългокосият дервиш направи крачка и газени-
чето го освети. Сега каменното изражение на беля-
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заното лице бе изчезнало и имаше вид на разкаял се 
грешник. 

В одаята настана тишина. Децата зяпнаха невъз-
питано. Лицето на Рина доби восъчен цвят, сякаш бе 
влязъл зъл дух. Нано забеляза промяната и озадачен 
погледна госта. Неловката тишина продължи още 
миг, когато новодошлият преглътна сухо и с мъка 
промълви:

– Катерина...
Гласът му пропука нещо в господарката на дома.
– Съжалявам, господине, но тази вечер нямаме 

храна за чужди хора – обърна гръб. – Вървете си!
– Но... Рина! – каза Нано. – Аз го поканих...
– Не! – тя повиши глас, обиколи масата и почна 

да реди подредените и без това съдини. – Нямаме 
излишна храна, рекох!

Добре смазаната външна врата се затвори без-
шумно зад гърба на странника, придържана от вни-
мателна ръка. Децата се смутиха от коравосърдечи-
ето на майка си, а Нано само сведе очи.

Сякаш нищо не се е случило, Рина сключи трепе-
рещи пръсти под брадичката в молитвен жест и каза:

– Да се помолим на нашия Господ и Бог Исус 
Христос! Думайте подир мен...

След вечерята Рина и Нано останаха сами. Тя 
мълчаливо подготви закуската за сутринта. Той сто-
еше загледан в гърба ѝ.

– Рина, откъде този мъж те познава? 
Тя упорито мълчеше.
– Знаеше името ти... Кой е той?
Когато жената се обърна, прочете в очите ѝ 

сянка на страх. Рина вдигна поглед към него и едва 
промълви.
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– Туй е баща ми!
Нано преглътна сухо и забави въпроса. 
– Но той... не беше ли мъртъв... 
– Не... – повиши глас, после се овладя. – Но за 

мен отдавна е умрял...
– Но... той е турчин? – промълви Нано. – Дервиш!
– Да!... – оправи кичур коса. – Напусна ни, ко-

гато бях на десет. Стана турчин... Знаеш ли какви 
ги е вършил?... Хич не го искам в дома си, чу ли!... 
Плаши ме.

И отсече:
– Ще му помогна, ала утре си тръгва!
Зад открехнатата врата Неда и Никола бяха чули 

думите ѝ.
– Како – прошепна Николчо, – значи ние сме 

турци...

Когато всичко утихна, Нано влезе в пристройка-
та с паница боб и комат хляб. Навътре тя бе прегра-
дена на две и имаше грубо сковани нарове. В пред-
ната част спеше Смаил ага, там настаниха дервиша, 
а в задната – Нано.

Странникът седеше върху пъна под окачената 
газена лампа и четеше нещо от овехтяла книга с оръ-
фани ръбове. На пода лежеше последният брой на 
„Цариградски вестник“. От помещението зад гърба 
му се разнасяше мощното хъркане на бабечанина.

– Сметнах, че сте гладен и донесох това. – На-
веде се и постави калената паница на пода. Преди 
сивото куче, измъкнало се от кобура, да навре муцу-
на в храната, Нано му викна. Мъникът обаче излая. 
Дервишът вдигна ръка:

– Остави го. Първо Бакшиш яде. После аз. 


