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На първата си официална среща с дядо, баба не била 

запозната с техническото чудо на новото време, каквото 
били пакетчетата с чай, и решила направо да отвори и 
изсипе съдържанието на своето в горещата чаша, по-
ставена пред нея от галантния и в този момент шокиран 
сервитьор. Той обаче не посмял да изрази възмущението 
си от, както по-късно го чули да казва на свой също така 
изтънчен колега, „пълната липса на етикет на дамата“, 
понеже мъжът, който се усмихвал на масата срещу нея, 
бил самият управител на хотела. Мястото е хотел „Ек-
селсиор“ на Златни пясъци, а баба е току-що постъпила 
на работа млада и красива рецепционистка. Всъщност 
толкова красива, че, както тя си припомня, всички мъже 
се обръщали след нея, докато вървяла, а заедно с тях и 
жените им, но провокирани от по-различна форма на 
желанието – завистта. „Аз бях истинска кокетка тогава 
– дребничка, добре сложена, (и гърдите ми си ги бива-
ше), вървях като на модно ревю и усещах погледите на 
младите левенти.“ – така започна баба разказа за мла-
достта си, като после ми сподели, че даже карала сестра 
си тайно да взима перхидрол от завода за стъкла, където 
работела, та да може тя да се изрусява. „Може да е било 
комунизъм, но аз си бях доста изобретателна девойка и 
знаех, че има ли желание, има и начин!“ В тази уверена 
дама се влюбва дядо, осем години по-стар (да, знам – 
осем години!) управител на хотела, в който тя постъпва 
на работа. В началото отношенията им били чисто про-
фесионални – всеки ден тя идвала, а той я разпределял 
на смяна и й казвал дневните задължения. Постепенно 
обаче, той започнал все повече да се навърта „случайно“ 
покрай рецепцията, я да провери „как върви работата“, 
я да преброи бонбоните в голямата купа на масата. На-
края той събира смелост и я кани на кафе в ресторанта 
на горния етаж. Както разбрахте по-рано, баба предпо-
чела чай пред кафето което е грешка, за която все още 
съжалява – или може би не толкова, понеже тази ситу-
ация накарала дядо да се засмее и най-после да спре да 
бъде „заекващото дърво“, което я поканило на среща. 
Така де, отпуснал се той, разприказвали се, баба го ви-
дяла в светлина, различна от тази на „шефа“ и както си 
мислела, че този чай по задължение ще бъде скомфузен 
и скучен, изведнъж осъзнала, че всъщност не иска той 
да свършва. Обаче всички хубави неща си имат край и 
всяка хубава чаша чай си има дъно, и въпреки че в пози-
цията си на неин шеф дядо удължил почивката на баба 
с едно кафе (този път тя попитала изришно как работи 
пакетчето), се наложило тя да се върне на смяна.

Последвали дни на сладки забежки и караници с гер-
манци, които подарявали на красивата рецепционист-
ка вносни чорапогащи, което дядо просто не можел да 
допусне и всеки път възпитано молел джентълмените 
да запазят тези прекрасни дарове за себе си. Веднъж 
дори помолил толкова възпитано, че свършил с окър-
вавен нос и чорапогащник полуналузен на главата, нем-
ско качество. Но освен тези управителски пристъпи на 
ревност, всичко останало било цветя и рози – двамата 
се разхождали в Морската градина на Варна, хванати 

ПАКЕТЧЕ ЧАЙ И СЕМЕЙНА ИСТОРИЯ
за ръка, баба била обгрижвана и черпена с пастички, 
фъстъчки, лешници и дори с вносен корекомски шоко-
лад! Когато сезонът свършил и тя трябвало да се прибере 
в родния си Белослав, дядо й предлага, или по-скоро за-
явява, че тя ще живее при него. Как да оспориш толкова 
решително твърдение! Та така, баба се мести да живее с 
него във Варна и не след дълго, забременява с мама (от 
това можем да отсъдим, че съвместното им съжител-
ство е вървяло повече от добре). Няма какво да се пра-
ви, сватба трябва да се вдига. Организират я в Белослав 
(защото не познават никого в града, а на Златните си е 
скъпичко..) и до ден днешен черно-бялата снимка от це-
ремонията виси на стената на баба, вдъхваща всичките 
цветове от щастливия ден. Попитах я дали се е притес-
нявала преди да отиде до олтара, като онези развълнува-
ни булки по филмите, при което тя ми посочи снимката 
и каза: „Че какво да се притеснявам? Я ми виж роклята, 
аз бях страхотна! Имах си дълбоки ръкави, дълъг воал, 
ама прекрасно ми седеше! А я виж дядо си – какъв ху-
бавец, как ще се притеснявам да бъда до него?“ Както тя 
ми разказа, него ден цялата околия от Белослав била там 
– кои роднини, кои от любопитство дошли (кои заради 
храната се натресли и не могли да ги изгонят…). Имало 
оркестър, който свител народна музика, момите пеели, 
после танцували джаз, суинг, блуз –  „Не като сегашната 
музика – Фики-мики, Криско дето учи децата да пеят за 
разголени жени, онази Никол-Гери, която се кълчи по 
масите… Ужас!“

Така де, минава сватбата, меден месец нямат, че кому-
низъм – трябва да се изкарват пари, и няколко месеца 
по-късно се ражда мама. Дядо трепери над нея и я гледа 
като писано яйце –  пази я дори от кокошките на дво-
ра. Две години по-късно се ражда леля и животът е пре-
красен – баба има положение като счетоводител в хотел 
(дядо я убеждава да вземе курсове по счетоводство, че 
да не кара нощни смени на рецепцията), щастливо се-
мейство, две деца и невероятно грижовен съпруг, който 
„и на мравката път прави“. И тук прикзаката свършва.

Девет месеца след раждането на леля баба получава 
обаждане, че на дядо му е прилошало в хотела и е влязъл 
в болница. Откриват му тромбофлебид в крака и се на-
лага операция, за да го отрежат. Нещо обаче се обърква и 
операцията е без успех. Дядо умира същия ден. И досега 
баба не знае точната причина за провала на операцията, 
понеже лекарите все увъртали и според нея, отказвали да 
признаят своята грешка. Не е сигурна дали съжалява, че 
е допуснала да я направят, дали щеше да е по-добре той 
да остане обездвижен, но жив… Но щеше ли да може да 
нарече състоянието си живот?… Един ден след смъртта 
на дядо идва нова трагедия – умира бащата на баба, и тя 
остава без мъжка подкрепа в големия град…

Оттук нататък предишната перихдролена кокетка се 
превръща в организирана, строга майка – налага й се, за 
да може да се грижи за семейството. Праща мама в пан-
сион до пети клас като я посещава два пъти седмично, за 
да вземе дрехите за пране, а докато леля е на ясла, пътува 
до Златни пясъци и работи като счетоводител. Прият-
ните моменти са вече само спомен, за който не й остава 
време от многото задължения и грижи за децата. След-
ват още несправедливости от сорта на обир, при който 

от къщата на дядо вземат всички скъпоценности, пари 
и украшения, а със застрояването на града общината из-
дава заповед за изземване и на самата къща, като баба, 
леля и върналата се вече от пансиона мама се изместват 
на квартира с размерите на средна кибритена кутийка, 
но съвсем не на клечица разстояние от местоработата на 
баба – всъщност, доста по-далеч.

Скок във времето до 2002 година, баба, вече в пенсия, 
и едни кафяви очи. На бял свят идвам аз, в целия ми 
блясък, но има малък проблем. Колкото и да са красиви 
кехлибарените ми очички, те не са нито като зелените 
очи на мама, нито като сините очи на моя баща. След-
ва дело, в което той отрича да е направил моя милост, 
после ДНК-тест, потвърждаващ, че точно той е произ-
водителят на моя милост и целият спектакъл завършва 
с решение на съда за издръжка, която би трябвало всеки 
месец да финансира липсата на баща в новия ми живот. 
Не съм го виждала до ден-днешен, но не ми се е и иска-
ло, понеже съм получавала цялата подкрепа и грижа на 
света от двете жени в живота ми – мама, която понякога 
взимаше двойни смени в магазина, за да се справяме с 
парите и баба, която ме гледаше по цял ден и взе главна-
та роля във възпитаването ми. Баба, която ми разказва-
ше приказки за великани и Пепеляшки всеки път, когато 
мама работеше през нощта и аз плачех, защото се чувст-
вах самотна, баба, която ме учеше как да правя масленки 
и бисквитена торта всеки път, когато исках да съм гот-
вачка… Баба, която тайно вдигаше пирони и гвоздеи от 
земята всеки път, когато се разхождахме, та да ги занесе 
на вторични суровини за да спечелим някой и друг лев…

Не, аз не бях лишена от нищо в моето детство – но 
за да бъде това възможно, мама се лишаваше от сън и 
почивка, а баба – от време и грижа за себе си, понякога 
дори и от достойнство, за да влага пари от пенсията си в 
спестовната ми сметка и да връща хартия и метал, за да 
ми купи някоя желана играчка – до осигури бъдещето 
ми, като в същото време ме прави щастлива в настоя-
щето…

Скок до наши дни – баба е сама в апартамента ни, ние 
се преместихме, но все още я посещаваме всяка седмица. 
Аз се уча и се стремя да отговоря на очакванията й, дори 
да ги надмина, за да я направя горда с начина, по който 
ме е изградила като личност. Мама си намери нов, свес-
тен мъж, който е заслужил от мен титлата „татко“  – вече 
няма нужда да работи двойни смени по магазините и 
има време да се грижи както за себе си, така и за малкото 
ми братче – да, имам братче на девет години и мога да 
кажа, че е изключително, както неговото поколение каз-
ва, „готино“ младо момче. Баба също му се радва – казва, 
че я кара да се чувства млада, защото „отдавна не са й ла-
зили по нервите по този начин“. Тя така си говори, но ис-
крено се радва на семейството, в което се превърнахме, 
а също и на „интелигентното младо момиче, което един 
ще промени света“, в което според нея се превърнах аз.

И аз се радвам на късмета си, че съм обградена от тол-
кова много любов още откакто съм се родила – не броим 
месечната издръжка – това, което има истинско значе-
ние за моето израстване като човека, който съм в момен-
та, са силните жени, неспособни да отворят пакетче с 
чай, но готови на всякакви жертви за тези, които обичат.



Автор: Александър Га-
бровски, 10 клас
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Сума ти пари изси-

пахме за коледния й пода-
рък– куклена къщичка с 
малки, дървени столчета, 
завески на прозорчетата 
и масички с миниатюрни 
покривки на розички и 
маргаритки. А на всич-
кото отгоре комплектът 
включваше тричленно, 
куклено семейство. Е, не 
включваше легло за жа-
лост, но какво пък. Кукли-
те не спят.

Голяма игра падна. Не 
дочака дори да ни благода-
ри, а веднага се захвана да 
разопакова частите на къ-
щичката. Заедно я сглоби-
хме и ето че в нея заживя-
ха Човекови, както тя ги 
наричаше, понеже твърдо 
отказваше да повярва, че 
това са просто кукли. За 
нея те бяха изпълнени с 
живот и всеки от тях има-
ше свой собствен и уни-
кален характер. Човеков 
обичаше да мие съдовете, 
Човекова да чете модни 
списания, а детето им – 
малкото Човече, както тя 
обичаше да го нарича, да 
полива цветята на балко-
на. (Градина също няма-
ше в комплекта.) Въпреки 
това, признавам, беше си 
същинска идилия. Жалко, 
че не продължи дълго.

Месец – два след Коле-
да от стаята на малката се 
чуваха разговорите й с Чо-
векови, песните и смехът 
й, до деня, в който тя зам-
лъкна. Всичко ми се стру-
ваше чудесно. Най-после 
щях да си изпия кафето и 
да почета на спокойствие, 
когато в умът ми светна 
червената лампичка. Има-
ше нещо подозрително и 
неестествено в тази тиши-
на. Тя никога не мълчеше, 
докато си играеше.

Отворих вратата и тога-
ва го съзрях – тероризъм в 
детската стая. Роклите на 
Човекова, покривчиците, 
завеските – всичките на-
рязани на мънички пар-
ченца. Но да беше само 
това, ами и къщичката 
беше разглобена, а по дос-
коро съвършено белите й 
стени – безсмислени драс-
кулки.

– Защо го направи? – я 
питам, а тя се обръща да 
ме погледне и оставя дет-
ската ножичка на килима. 
В ръката й – момиченцето 
на Човекови – подстри-
гано до оплешивяване. А 
каква реалистична, мека и 
светла косица имаше само.

– Ами, доскучаха ми.
Замълчах. Представа си 

нямах какво да й отгово-
ря, защото знаех, че всич-
ки утопии доскучават все 
някога.

Автор: Виктория Баргазова, 6 клас
СУ за ХНИ „Константин Преславски“
 
Голямата ми история? Дали може да се 

нарече такава, след като човекът, който 
беше в нейната основа вече го няма….. Го-
лямата ми история разказва за моята баба! 
Още помня нейните зелени като тревата 
очи, лековитите й и златни ръце, които раз-
триваха упорито крачетата, когато чувства-
ха болка нощем! Помня нейната доброта! 
Помня, че тя беше причината някои хора 
да са на земята сега! А и знам, че хиляди 
хора помнят, че я е имало! Моята баба беше 
акушерка! Искала е да учи и да бъде нещо 
повече, но семейството й не можело да си 
го позволи, тъй като били много бедни! Аз 
обаче мисля, че не е направила грешка като 
не е отишла да учи за по-висока длъжност, 
защото знам, че всички майки в малкото 
градче Айтос са й били благодарни, че де-
цата им ги има!

Мама ми разказа, че когато тя самата 

била малка, на Бабинден, който всъщност 
се смятал за ден на акушерките, всички бла-
годарни на баба ми жени идвали в дома им. 
Баба им правила кафе и сервирала бяла хал-
ва. Нещото, което най-много ме заинтригу-
ва от разказа на мама е това, че баба е взи-
мала един леген, пълен с вода, намокряла си 
ръцете и пускала един сапун да се изхлузи 
по тях, докато е казвала „Тъй както този са-
пун се изхлузи лесно от ръцете ми, така и 
бебето да излезе от майчината утроба“. Това 
наистина много ме развълнува! Случвало 
се е всяка година в един и същ ден! Искаше 
ми се и аз да можех да присъствам на този 
ден, за да мога да видя всичко това! За да 
мога да го преживея! За да мога да го усетя! 
Баба е била прекрасен човек! Помагала е на 
хиляди нови животи да се появят на белия 
свят! Помогнала им е да направят първото 
си вдишване и да изплачат! Помогнала им 
е да живеят днес! Днес когато нея я няма! 
Макар тя вече да не е сред живите, знам че 
е жива в сърцата на хиляди хора! Знам, че 

духът й живее! Ние всички още се гордеем 
с нея и я чувстваме близо до нас! Преди да 
си отиде исках да й кажа нещо! Нещо, което 
мислих, че ще я зарадва, но до последно не 
бях сигурна дали го искам! Исках да стана 
акушерка! След толкова избори между про-
давачка на сладолед, фризьорка, певица, зъ-
болекар, адвокат, секретарка, учителка……
аз избрах да искам да бъда акушерка някой 
ден! И все още много го искам! Защото 
искам да оставя спомен в професията си, 
както тя е направила! Защото искам да съм 
причината за живота на малките същества, 
които се надявам някой ден да извадя от ут-
робата на хиляди майки! Искам да тръгна 
по стъпките на любим за мен човек! Искам 
да усетя тръпката, която и тя е усещала! Ис-
кам да бъда като своята баба! Това е моята 
история! Кратка е, но е голяма! Защото в 
нея има повече магия, отколкото думи! А 
понякога предпочитаме вълшебствата пред 
думите! Вълшебства като това да изродиш 
нов живот!

Автор: Мариам Араке-
лян, 7 клас

МФУ „Шарл Перо“
 
Казвам се Мариам Ара-

келян и съм родена във 
Варна. Сигурно се питате 
какво е това странно име, 
което нося. Ще разкажа. 
Аз съм четвърто поколе-
ние арменци, които живе-
ят в България и по-точно 
в морската столица. Оби-
чам безкрайно този град и 
хората в него, но корените 
ми не  са оттук. Реших да 
разкажа една от  многото 
истории, как всъщност 
дедите ми  са се заселили 
в най – любимия ми град  
преди повече от век.

Моят прадядо се е каз-
вал Вартан. Носил е името 
на един от най – известни-
те пълководци в арменска-
та история  – княз Вартан 
Мамигонян, който през 
451 г. сл.Хр. води първата 
битка в историята на чо-
вечеството за защита на 
християнството. Прадядо 
ми, освен че е бил кръс-
тен с име на светец, се е 
родил в един мистичен 
град – Ван, изграден край 
езерото Ван от митичната 
асирийска царица Семи-
рамида. Историята разказ-
ва, че това е древната сто-
лица на царство Урарту, 
което е съществувало още 
през XIII век пр.н.е. Имало 
богата самобитна култура 
на древно царство, част от 
съкровищницата на све-
товната култура.

Пътят от град Ван до 
Варна е много дълъг… 
Поводът прадядо Вартан 
да го извърви и изстрада е 
тъжен…….Град Ван е бил 
единственото населено от 
арменци  място в рамки-
те на бившата Османска 
империя, което оказало 
организирана съпроти-

ва по време на арменския 
Геноцид през 1914 -1915 
година. Прадядо ми е бил 
най-малкият от три деца. 
Имал е по- голям брат, ко-
гото наричали войводата 
Михран, участвал активно 
в отбраната и защитата на 
града. Сестра им носела 
името Ванухи. Когато пред 
очите на моя шестнадесет 
годишен прадядо убили 
неговия брат, той разбрал, 
че животът му по тези 
земи е приключил. Тряб-
вало е да се спасява. Не 
мога да си представя дори 
по кои пътища е минал, 
какво е преживял, как е 
успял да го преживее, дали 
го е преживял… Може би 
защото  не е бил сам, може 
би защото да се спаси от 
ужаса и да намери спасе-
ние във Варна е било на-
писано на челото му. Така 
се превежда думата съдба 
на арменски – „ джагада-
кир“ – написано на челото.

Във Варна той е започ-
нал да събира живота си 
наново. Парченце по пар-
ченце. Завършил е учи-
лище, започнал е работа, 
търсил е справедливост. 
Когато на 22.07.1926 годи-
на се е родил първородния 
син на семейство бежа-
нци от Ван, станал негов 
кръстник. Детето нарекли 
с името…..Михран. Да, 
точно така – в памет на за-
гиналия на хиляди кило-
метри войвода Михран. И 
през цялото време търсил 
сестра си, останала някъде 
в кошмара на ада.

Когато през 1931 го-
дина прадядо ми среща 
моята прабаба, започнали 
да търсят изгубената му 
сестра заедно. Изпращали 
много съобщения в меж-
дународни организации, 
по вестници във всички 
европейски държави, раз-

питвали близки, познати, 
тръпнели при всяка въз-
можност нещо да научат. 
И, чудото станало! Един 
ден в малката схлупена 
къща в изселническия 
квартал на Варна прис-
тигнало  писмо с много 
печати и марки. Известие 
от Червения кръст, с което 
им съобщили, че неговата 
сестра Ванухи е била спа-
сена, отгледана е в сиропи-
талище за деца – сираци 
от арменския геноцид и е 
медицинска сестра в град 
Ереван. Каква радост на-
станала, колко плач, съл-
зи, надежди, спомени…..
Захвърчели писма между 
Варна и Ереван, между 
Ереван и Варна. И във вся-
ко писмо пърхала надеж-
дата „ До скоро, братко!“- „ 
До скоро, сестро!“. Не, не, 
не се е случило така. Така 
става само в приказките 
или в хубавите филми с 
щастлив край. Започнала 
Втората световна война и 

сложила край на техните 
надежди. Маминка Вану-
хи заминала като мило-
сърдна сестра на фронта, 
а прадядо …..Той не из-
държал, страхът му, че ще 
загуби за втори път сестра 
си го сломил.

Маминка Ванухи успя-
ла да преживее кошмара 
на Втората световна война 
– тази ужасна касапница! 
Преживяла мъчително 
и страшно сталиновите 
репресии. Явно съдба-
та е имала други планове 
за нея. Успяла да дойде с 
кораб до Варна едва през 
1960 година. Нейното по-
срещане е един от най – 
трогателните спомени в 
нашата фамилия. Моята 
баба – нейната племенни-
ца, ми е разказвала как не 
са спали предните нощи, 
чакайки да се съмне и още 
един ден да ги приближи 
до деня на срещата, как 
часове по- рано са били на 
пристанището, как едва са 

дочакали тя да тръгне по 
стълбите на кораба, за да 
се хвърлят към нея, пла-
чейки с глас, как дълго 
– дълго са седели на кея, 
безмълвно вкопчени едни 
в други всички. Как я по-
знала ли, щом са се видели 
за първи път?! Е, това не 
бива да се обяснява!  Най 
– истинските неща се виж-
дат със сърцето.

Много от тези неща ми 
разказа моята майка. Тя 
се казва …….Ванухи. Не е 
случайно, разбира се! Пи-
тала съм я какво означава 
това име. „ Момичето от 
Ван“ – ми е отговаряла тя. 
И знаете ли кога е родена? 
На 22.07.1966 година. Ако 
ви се стори позната тази 
дата, не се бъркате. Това 
е датата, на която е роден 
кръщелникът на моя дядо, 
който носи името на тех-
ния брат. Красиви са тези 
случайности, нали?! Слу-
чайности ли казах? Не ми-
сля …

ЧОВЕКОВИ ГОЛЕМИ И МАЛКИ ИСТОРИИ

МАЛКИ И ГОЛЕМИ СЕМЕЙНИ ИСТОРИИ



Автор: Алекс Илиев, 4 клас
ОУ„Добри Войников“, с.Каменар
 
Казвам се Алекс и съм на 11 години.  Мама ме нарича  

Али,  защото съм  ромче.  Уча  в  голямо  училище,  което  
е  построено  насред  полето. Намира  се  между  двете  
махали  на  село  Каменар.

Много  се  вълнувам  през  цялата   тази  учебна  годи-
на.  След  няколко  дни  ще  имам  първите  в  живота  си  
изпити.  Госпожите  казват,  че  трябва  да  се  справим.  Аз  
искам  всичко  да  мине  отлично,  нищо,  че  ми  е  трудно.  
За  мен  българският не  е майчин език.  Гордея  се,  че  
мама  е  помощник на  учител  тук  и  ми  помага.

Наскоро  имахме  състезание  по  български  език  в  
училище.  От  всички  деца,  аз  получих  най – висока  
оценка.  В Деня на  ученическото  самоуправление към  
Парламента  в  училище  си  избрах  да  съм  директор.  
Беше  страхотно  преживяване.  Хем  е хубаво  да  упра-
вляваш,  хем  е  малко  страшничко,  защото  отговаряш  за  
всички – за ученици, учители, лелечки… Но аз се справих!

Мъчно  ми  е,  че   в  махалата  много  къщи  са  заключе-
ни.  Празни  са  поляните  и  игрищата.  Няма  ги  децата  –  
родителите  им  ги  заведоха  в  Германия,  Англия,  Полша,  
Чехия,  Холандия.  Искам   роднините   приятелите ми  да  
се  върнат  отново тук,  в  България.

Затова  трябва  много  да  уча! Да  мога  да  си  намеря  
работа тук.  Не  искам  да  напускам  България!

Мама  и  татко  много  работят.  Имам  си  и  братче,   
за  което  често  се  грижа аз. Ние  сме  хубаво  семейство. 
Радвам  се,  че  е  така.

Често  вечер  си  говорим  за  миналото ни. Родителите  
на  баща  ми  са  турци. Дядо  ми бил  ходжа. Уважавали  
са  го.Татко разказва, че са го  викали  по  къщите  да  чете  
Корана. Приселили са се  във  Варна  от  Разград. Настани-
ли  са  се  във  Варна.  После  през  1980 г.  са  били  първите  
заселници  в  с.  КаменарДали им  да  живеят  в  построена  
от  държавата  къща.  Дядо бил  трудолюбив  ,  събирал  
тръстика  от  Варненското  езеро , плетял  кошници.Така  
вече  хранел  семейството  си.

Рода  на  майка  ми  и  сега  живеят  в  квартал  Аспару-
хово  във Варна.  Баба   работила  във  фабрика  ,,Първи  
май,,.  Дядо  имал  кръчма,  после  магазини.  Добре  са   
живеели.  През  1980 г.  и  те  са  се  настанили  в  село  
Каменар.

Така  двата  рода  са  се  събрали  и  съм  се  родил  аз.
Госпожите  и  мама  и  татко казват,  че  съм  добро  дете  

и  много  добър  ученик.  Искам  да  се  справя  отлично  на  
изпитите.  Искам  да  успея,  да  имам  добра  професия  и  
да  си  живея  тук,  в  България.

Автор: Иван Доте, 8 клас
МФУ „Шарл Перо“
 
Мъжът се бе отпуснал на кана-

пето с книга в ръка, жената при-
готвяше вечерята, а децата бяха 
в стаята си, пишейки домашни. 
Единствените звуци, които се чу-
ваха, бяха тиктакането на стария 
ръждясал семеен часовник, обръ-
щането на страниците от учебника 
по математика, бавните въздишки 
на мъжа в очакване на вечерята и 
кипенето на прясната зеленчукова 
супа, приготвена от жената. Нищо 
ново не се появяваше в живота на 
това обичайно семейство в този 
тъй обичаен ден.

Изведнъж друг звук 
изпъкна измежду сим-
фонията от познати 
звуци. Проскърцване-
то на вратата, чиито 
старомодни дъски се люлееха от 
почукване от външната им страна. 
Момент, преди мъжът да реагира, 
се чу второ, трето и четвърто, все 
по-бясно звучащо почукване.

Жената първа достигна вратата 
и докато тя бавно се отваряше, до-
макинята се опита да направи най- 
искрената си усмивка.

Скоро тази усмивка почти се 
превърна във вик от изненада, след 
като осъзна, че пред нея се нами-
рат двама високи милиционери с 
намръщени лица и стиснати зъби. 
Мъжът не чака много преди да се 
покаже на вратата, осмелявайки 
се да попита плахо по какъв повод 
двамата другари са дошли да ги по-
сетят. Нито един не отговори, а по 
едрият просто започна да крачи из 
къщата и да оглежда внимателно 
всяка нейна стая, избутвайки мъжа 
от вратата, без дори да погледне 

него или съпругата му. Стигна до 
детската стая и се озова пред две 
малки ококорени детски личица, 
на момче и момиче. Тогава офице-
рът показа единствения си признак 
за добра душа и им се усмихна.

На излизане от детската бърлога 
лицето му пак придоби безмилос-
тен и намръщен вид, особено до-
като оглеждаше общите стаи като 
кухнята и хола, чиито интериори 
бчха богато украсени за времето си.

Върна се при домакините и за 
първи път в тяхно присъствие 
обели дума. Жената падна на ко-
лене в сълзи, а мъжът само нежно 
постави ръката си на рамото й без 

никаква  емоция, гледайки двамата 
офицери лице в лице. Семейството 
бе принудено да напусне дома си.

Семейството бе приютено в та-
вана на къщата на техни близки 
приятели. Имаше стари матраци, 
прашно бюро и шкаф, дори и печ-
ка. Едно главно нещо липсваше, 
уют. Паяжините и старите куфари 
бяха единствената декорация, а 
малкият прозорец на покрива едва 
стигаше, за да им даде признак, че 
не живеят в гроб.

Колкото трудно и необичайно, 
животът трябваше да продължи. 
Мъжът все така въздишаше за ве-
черята, облегнат не на удобното 
канапе, а на твърдата стена, не че-
тейки книга, а стар вестник за ос-
вобождението на Берлин. Жената 
продължаваше да готви супите 
се, но по- бавно на старата печка 
и клекнала до нея, за да се стопли. 

Децата пък като че ли по- малко 
виждаха разликата, все така си пи-
шеха бързо домашните, все така се 
смееха и играха. За жалост това бе 
само каквото можеше да се види. И 
те страдаха , че им ги няма всички 
играчки, че им беше студено ве-
черта и също така тъжно, тайно 
наблюдаваха техните родители как 
все по- често се карат.

Нито момчето, нито момичето 
не посмя да разкаже на своите дру-
гарчета за тази случка. Как къщата 
им била отнета от лоши хора, как-
то баща им казал,когато трябвало 
да се изнесат и да изоставят уюта 
и удобните се легла. Бе ги страх 

приятелите им да не им 
се смеят, да се подиграват 
или по- лошо, да разкажат 
на учителката им. Това бе 
причината да мълчат и да 
сдържат тъгата дълбоко в 

себе си.
“Животът е нечестен”- казваше 

бащата на малките малчугани, а 
майка им отговаряше “Де да не бе 
и твоя вина”. Така бе всяка вечер. 
Нечестната истина обръщаше рода 
срещу тях. Вик, сълза, вик и пак 
сълза, но никаква промяна.

Тази история продължи около 
година. Финансовите проблеми и 
нечестността на социалистичния 
режим накарали семейството на 
моята майка да живее в нечовешки 
условия за дълго време. Случка-
та не само разделила семейството 
от къщата им, но и от обноските 
между тях. Било мрачен момент 
за моето семейство, който реших 
да разкажа в тази семейна история 
за да припомня, че въпреки факта, 
че днес живея със страхотно и гри-
жовно семейство, в неговата исто-
рия е имало и тъжни моменти.

МОИТЕ МАЛКИ И ГОЛЕМИ 
СЕМЕЙНИ ИСТОРИИ

НА КОЛЕНЕ

МЪРДАЙ, МЪРДАЙ, РИБКЕ!
 
Автор: Иван Лазаров, 6 клас
МФУ Шарл Перо
 
Дядо ми Николай е баща на майка ми. Той е запален 

рибар и ловец. Понякога, когато отивам при него, той ни 
показва въдиците си или пушките си и ни разказва инте-
ресни случки. Една от тях ми е изключително смешна и 
интересна.

Когато майка ми и вуйчо ми били малки, цялото семей-
ство ходило често за риба. Една събота и неделя времето 
било много хубаво и приятно. Дядо ми приготвил въдици 
и примамка за рибите и храна за семейството. Натоварил 
всичко в колата, качили се и потеглили за язовира. Когато 
пристигнали, видели че има и други рибари, но си намери-
ли отделно самотно място, само за тях четиримата.

Майка ми и баба ми се разхождали наоколо да събират 
камъчета и цветенца. Дядо разпънал въдиците и зачакал 
рибите да се хванат. Вуйчо се навъртал около него и зада-
вал безброй въпроси. Всяка риба, която дядо улавял, пус-
кал в една кофа. По едно време дядо установил, че е стана-
ло много тихо, вуйчо не го питал нищо отдавна. Огледал 
се, видял баба и мама, че приготвят обяд, видял и вуйчо, 
който вървял към водата и държал в ръцете си една жива 
рибка, и й говорил „мърдай, мърдай рибке”, след което я 
пуснал във водата. Дядо погледнал в кофата и видял, че 
е празна. Първо малко се ядосал, но много бързо всички 
разбрали колко е забавна случката и избухнали в смях. То-
гава вуйчо е бил на 3 години, с много добро сърце, готов 
винаги да помогне на нуждаещите се. И сега е такъв.

Тази случка често се споменава, когато се съберем ця-
лото семейство на майка ми и все още всички много се 
смеят.



 
Автор: Радина Узунова, 12 клас
Първа езикова гимназия
 
„Всичко, което бихте поискали в 

молитва, вярвайте, че ще получите, 
и ще ви бъде дадено“.

Евангелие на Марко 11:24
Вярата. Ех, вярата… Има ли я 

сред нас, скрита и забравена дълбо-
ко в съзнанието ни, но все още жива, 
или вече е изчезнала напълно?

Тези въпроси си задаваше Ванка-
та, докато седеше на стола пред чина 
си, и се чудеше какво да напише на 
белия празен лист пред него. Учи-
телката им даде да пишат есе – „Как-
во е вярата за мен“, но този въпрос 
само породи още много в 
ума на малкото момче.

Приятелите му отдавна 
бяха написали есетата си 
и играеха навън, а той все 
още се чудеше. “ Вярата 
може да означава много 
неща“ – мислеше си той – „за някои 
е увереност в собствените им спо-
собности, други се уповават на вя-
рата си в семейството, в доброто,в 
Бог… но пък има и хора, които от-
ричат съществуването Му.“

“ А ти в какво вярваш? “ – запита 
го някакъв вътрешен глас.

Ванката въздъхна дълбоко. 
Спомни си как често, когато бе ма-
лък, виждаше баба си да шепне тихо 
някакви думи и да се кръсти пред 
иконата, окачена на стената.

– Бабо, какво правиш? – питаше 
той, но възрастната жена винаги 
първо довършваше молитвата си. 
Поглеждаше с обич внучето си и му 
обясняваше:

– Моля се, синко. Когато хората 
силно желаят нещо, молят се за те-
хен близък или се нуждаят от утеха, 
те се обръщат към Господ.

– А той слуша ли ги, бабо ? – про-
дължаваше с въпросите си детето.

– Слуша ги, но чува само онези, 
които вярват в Него искрено, в сър-

цето и в душата. Чуе ли ги веднъж, 
увери ли се в искреността на думите 
им, той им вдъхва надежда и изпъл-
нява молбите им.

– Значи, когато хората искат да 
има надежда, те просто трябва да 
вярват? – учудено запита Иван.

– Да вярваш искрено не е толко-
ва лесно, детето ми. Да, много хора 
твърдят, че вярват в светците, кла-
нят им се и палят свещи, но отвътре 
– в душите им – те са празни. Загу-
били са връзката си с Бог, забравили 
са светостта й и тя е станала анахро-
нична – не съответства на времето 
си.

– А как можем да върнем чистата 
вяра, бабо?

И тук споменът избледняваше. 
Ванката не помнеше какво каза баба 
му тогава, а вече бе твърде късно, за 
да я попита. Често му се искаше тя 
да е до него, да му помогне с някой 
мъдър съвет или да го прегърне уте-
шително.  Щом се натъжеше, той си 
спомняше благата й усмивка, умни-
те й очи и доброто й сърце. Знаеше, 
че макар телом да не е тук, тя вина-
ги щеше да е с него духом. И тогава, 
ей така от нищото, момчето разбра 
какво е вярата за него. Грабна листа 
и химикалката и започна да пише.

На следващия ден учителката 
прочете пред класа всички есета. 
Когато дойде ред да чете и Иваново-
то, се обърна към него и го помоли 
да излезе пред съучениците му, сам 
да го прочете.

– Какво е вярата за мен – започ-
на момчето – вярата е нещо, което 
трябва да се усети със сърцето. Не 
можеш, а и не е нужно да я разби-
раш. Когато са малки, децата вярват 
в Дядо Мраз и в Снежанка, ала щом 

пораснат това се променя. За тях 
вече не съществуват приказните ге-
рои, които  носят радост на децата, 
липсва и вярата, че доброто и спра-
ведливостта ще възтържествуват. В 
света на възрастните царува прими-
рението, че животът на едни дава 
много, а на други – отнема. Страху-
ват се да мечтаят, а така губят и вя-
рата си. – Ваньо погледна към класа, 
който слушаше притихнал. Поглед-
на и към учителката, чието лице 
изглеждаше сериозно, но в погледа 
й детето прочете усмивка.- Баба ми 
често казваше, че за мечтите възрас-
тта на човека няма значение, важно 
е само да повярва истински.  Искре-
ната и чиста вяра не познава отча-

янието, тя се бори докрай, 
независимо от трудности-
те. Тя ни крепи, дава ни 
сили да продължим напред 
и ни прави хора.

За мен вярата е нещо 
много скъпо, нещо, което 

не можеш да придобиеш, а трябва 
да потърсиш в себе си. Откриеш 
ли веднъж тази магия, не я пускай. 
Следвай я и тя ще ти посочи верния 
път.

Ученикът вдигна поглед от листа 
в ръката си, усмихна се и благодари 
за вниманието. В този момент съу-
чениците му заръкопляскаха. Гос-
пожата го похвали и му каза да си 
седне на мястото.

Докато вървеше към чина си, 
Ванката продължаваше да се усми-
хва. Мислеше за баба си. Именно 
нейният глас онзи ден го запита „А 
ти в какво вярваш?“. Детето знаеше, 
че баба му продължава да го пази и 
напътства; че духът й ще живее веч-
но. „Значи това е вярата – вътрешно 
убеждение за нещо – помисли си то-
гава то. – Вярата е най-голямата сила 
на тази земя. Дава ни криле, с които 
да полетим високо, но поколебаем 
ли се дори за миг, ще паднем. Затова 
трябва да вярваме не с разума, а със 
сърцето си. Защото то бие докрай“.

Автор: Никол Бояджиева, 7 клас
ОУ ”Св.св. Кирил и Методий”
 
Искам да ви разкажа една история. Тя не е измисле-

на или чута от някъде. Това е истинска история, разказ 
за моето семейство. Ние сме мама, татко, две деца и две 
котки. Децата сме в относително постоянен състав, но 
котките са променлива величина.

Аз съм вече на 13 години, имам по-голяма сестра. 
Като казвам по-голяма, имам предвид почти 15 години 
разлика. Не е типично, но не това е важното. Така се е 
случило, че моите родители не са могли да напуснат ра-
бота, когато съм била малка, а баби и дядовци нямало 
наблизо.  Кака ми е тази, която ме е отгледала от „парче 
месо“, както се казва, заедно с мама и татко, разбира се. 
С нея не ходим на театър и опера, но обичаме да гледа-
ме филми, четем книги. Тя ми избира фантастични за-
главия. Даже веднъж започнахме да пишем една книга 
заедно. Сестра ми има много добра памет и обича да ми 
разказва какво бебе съм била, за първите ми неща в този 
живот – за първото ми зъбче, за първата ми крачка, как 
мама се е тревожила, че няма да имам коса, ей такива 
неща. От скоро имаме ново занимание. Купиха ни ко-
лелета. И двете се научихме заедно да караме. Сега през 
топлите почивни дни вземаме вода и сандвичи и с часо-
ве обикаляме Морската градина. Сестра ми вече работи 
и обича да ме черпи. Пием горещ шоколад или мляко с 
какао, когато е студено и не става за каране на колело.

На кратко – това е нашето семейство – мама, татко, 
сестра ми и аз, а, да и двете пухчета, които живеят в на-
шия двор, но това е друга история. Нормално семейство!

А, казах ли ви, че сестра ми има увреден слух? Да, тя 
е, както казват, различна. Нейната разлика е, че не чува. 
Така се е родила. Моите приятели също имат братя и се-
стри. Наблюдавам ги, но не виждам те да правят по-раз-
лични неща от нас. И те карат колела, и те излизат за-
едно, и те ходят на кино. Относно театъра и операта, за 
съжаление, никой мой познат не ходи с брат си ли сестра 
си.  Не сме по различни от другите деца. Всъщност има 
разлика и тя е, че моите приятели често се карат с свои-
те сестри или братя. Аз никога не съм се карала с моята 
сестра. Тя е най-доброто и разбиращо същество на тази 
земя. Карам се понякога с мама, сърдя се на татко, но с 
кака никога. Кака е моята приятелка, моята утеха, моя-
та защита. Да, тя е толкова различна, а аз съм толкова 
щастлива с нея.

Не мисля, че хората се делят на нормални и различни. 
Хората са еднакви,  имат едно  сърце и в него или има 
или няма любов. И ако има разлика, то тя е точно там, в 
сърцето, а не във външния вид или здравословното със-
тояние. Моето семейство е доказателство за това.

ВЯРАТА

ХОРАТА –  
ЕДНАКВИ  И 
РАЗЛИЧНИ

или кратък разказ  
за моята сестра



Автор: Маргарита Серебрянник, 10 клас
МФУ „Шарл Перо“
 
Миша Пейдус седял зад купчината дърва и нервно 

пушел „Ленинград”. Лейтенантът от авиацията Ната-
лия Пейдус и капитан Алексей Романов се женели на 
следващата сутрин. Страхотно. Не че имал нещо про-
тив бъдещия си доведен баща Алексей, още по-малко 
децата му. Но сватба! Имате ли представа какво пред-
ставлявала една селска сватба? Фактът, че Иркутск се 
смятал за един от най-големите градове на РСФСР, не 
променял нищо – селото си е село. От сутринта Миша 
и мъжката половина на селото почиствали двора, ре-
монтирали оградите, пребоядисвали хамбарите и как-
во ли не. Но когато майка му енергично се опитала да 
го накара да нареже една кофа (!) моркови за салата, 
вече откачил! И ето как се скрил от справедливото 
възмездие зад купчината, проклинайки всички мор-
кови на тоя свят.

– Момче, това „Ленинград” ли е? Я ми дай една!
Енергичният дядо се промушил под гредата и се на-

местил до него. Дядо Вася  бил от онези старци, дето 
не им се знае възрастта, а за миналото само се гадае. 
Селяните разказвали, че на младини, още по време 
на проклетия царизъм, заминал за Петроград. Там 
бил посрещнал револУцията (вероятно) и самолично 
щурмувал Зимния дворец (по-малко вероятно); по-
сле участвал за кратко в Гражданската война на не се 
знае коя страна, но едва ли на червените – баба Клава 
казвала, че се бил редом с разбойниците на Махно, а 
баба Лида прошепнала веднъж на Миша, че команд-
вал неколцина във войската на Колчак; мотал се из 
държавата и успял дори да избегне колективизацията 
и веднага след войната се върнал в родния Иркутск. 
Миша гледал с възхищение тоя човечец, преминал 
през всичките вълнения на епохата, и го разпитвал 
при всяка възможност. Но дядо Вася никога не гово-
рел за миналото си.

– Какво, момче, не ти се готви за сватбата ли?
– Абе, мама иска да й режа морковите. Аз да не съм 

й ***** заек! – въпреки възпитанието на майка си и 
вечерното училище Миша запазил все пак някои на-
вици от безпризорното си минало.

– Спокойно, момче. То е женска им работа, ти не се 
занимавай. Гледай какво имам! – и дядо Вася му по-
бутнал малка кесийка.

– Семки! – възкликнал Миша. – Господи, не съм ял 
семки отпреди войната!

– Е, как де? Нали казваше, че са те евакуирали от 
Москва в Одеса по време на войната. Каква ти Одеса 
без семки, не е възможно такова нещо!

– То румънското правителство ги е забранило. То-
ест не съвсем е забранило, ама искали да ги продават 
вече чистени, щото, видиш ли, улиците били мръсни 
заради шлюпките на семките. А то какъв смисъл има 
да се ядат чистени семки? Нали най-интересната част 
е сам да ги обелиш!

– Фашистка им работа! – вметнал дядката.
– Не, не, в интерес на истината, добре си живеехме 

в Одеса под окупация. Просто мама, нали знаеш, се 
биеше на фронта и ние сами живяхме, само аз и Аня, 
на колко бяхме тогава? Аз на десет, тя на седем. Но 
това не е по вина на румънците – поправи се Миша, 
– те бяха добри хора. Кланетата в Украйна немците 
ги правеха. А Одеса я дадоха на румънците – мирни 
хора, почти никого не убиваха. Дори храната не взе-
маха! Всичко произведено в Одеса – хляб, зеленчуци 
– всичко си оставаше в Одеса. Дори колбас имаше по-
някога, дори ****** свинско месо! То, като помислиш, 
под окупация ядяхме много повече, отколкото сега.

– Шшшт, идиот такъв! – прошепнал старецът. – Ти 
внимавай какво говориш, да не те чуят! Ти къде жи-
вееш, в кой свят? Ами ако разкажат на секретаря на 
комсомолската организация какво разправяш за по-
литиката на партията? Ще те изгонят от комсомола!

– Аз нищо не разправям за политиката на партията 
– намръщил се Миша. – А тоя секретар на комсомола, 
знам го него, той през войната използва връзките си, 
за да не отиде на фронта – и добавил няколко епитета, 
описващи майката на секретаря на комсомола.

– Тихо! – на лицето на дядо Вася се четял ужас. – Ти 
не си ли спомняш какво стана с баща ти?

Миша се усмихнал, както се усмихвал винаги, кога-
то се говорело за баща му. Пьотър Оскарович Пейдус, 
капитан от авиацията – бил висок, типичен латвиец с 
руса коса и сини-сини очи. А каква униформа! Зелена, 
изгладена… А еполетите! Бляскави еполети с четири 
звезди! С каква гордост шестгодишното момче, кое-
то Миша е бил през 1937-а, крачело до такъв герой! 
Червеноармеец! Познавал е самия Чакалов, легендар-
ния пилот на Съветския съюз! А как го обичала мама, 
също пилот, само че лейтенант от авиацията. И как 
красиво изглеждали родителите му на 1 май, двамата 
в зелени униформи с бляскави еполети! Всички мом-
чета в двора завиждали на Миша.

Миша бил на шест, когато веднъж, прибирайки се 
от игра, заварил празен апартамента им в Москва, а 
сестричката му Аня, приклекнала до леглото, плачела: 
„Хората в черно отведоха татко!”.

Миша не знаел кои са „хората в черно”, нито защо 
са „отвели татко”. Шестгодишно дете не знае какво оз-
начават „шпионин”, „враг на народа”, „контрареволю-
ционна дейност”. Знае само, се вчера татко е бил тук, в 
апартамента, а днес го няма, днес го пращат в Сибир, 
в Нерчинска област. Няма ги и братята на татко. Чичо 
Николай го разстреляли, а и чичо Миша, на когото е 
кръстен, биха разстреляли, но нямало защо. Наисти-
на нямало.

Чичо Миша имал проблем от раждането – не 
чувствал болка, после майка му щяла да му обясни. 
Измъчвали го в НКВД, но като не чувствал болка, ка-
къв бил смисълът да го измъчват? Разбира се, не се 
признал за виновен в никакви престъпления. Турили 
му една година затвор за „разхищение” и го пуснали 
на свобода да си работи на железницата като преди.

(Когато Миша остарее, той ще разказва за чичо си 
на децата и внуците, а те няма да му вярват. Кой ще 
повярва на подобна история, достойна за най-евтини-
те романи?)

А после войната. И капитана на авиацията Пьотър 

Пейдус го намират в лагер в Нерчинска област. Болен, 
изпосталял, но още жив. Набеждават го за „врага на 
народа” и му казват: „Служи на Съветския съюз!”. 
И той служил. Обучил се да лети на И-16 и отишъл 
на фронта. От капитан станал майор, получил орден 
„Червено знаме” и го убили през 1942-ра.

Миша бил обикновен комсомолец. Той зле позна-
вал теорията на марксизма и не се интересувал от по-
литиката на партията. Само знаел  как весело баща му 
се смеел и че бил капитан от авиацията, както и че е 
познавал Чакалов.

– Дядо Вася – проговорил той горчиво, – вие уж 
изглеждате като „антисъветски елемент”. Защо, ******, 
вие сте тука, а татко са го пратили в Сибир?

– Момче мое – въздъхнал събеседникът му, – аз цял 
живот съм се криел, фамилното си име съм сменял 
пет пъти, а политическите възгледи – по-добре да не 
знаеш. Затова никой не ме е търсил. Пък и погледни 
ме, момче – аз съм Василий Головин, пролетарий. А 
той е Пьотър Пейдус, по фамилия и по лице – абсолю-
тен прибалтиец. А прибалтиец означава хипотетично 
буржоазна личност. А хипотетично буржоазна лич-
ност къде да я сложат, освен в затвора? Ех – озърна се 
той, внезапно изплашен, – нали тук никой не ни чува?

Миша не отговорил. Те продължили да пушат „Ле-
нинград” в мълчание. Успокоил се дядо Вася, пак се 
опитал да разговори помрачнелия младеж.

– Ти яж семки, мoмче. Ето, браво, чопли ги, чопли 
ги! В Одеса, казваш, нямали сте право да чоплите сем-
ки! В Одеса, така да се каже, традиционния град на 
семките.

Какво е Одеса, мoмче? Семки, евреи и джебчии. 
Тъй де, румънците са забранили семките, и джебчии-
те, предполагам, са забранили. Какво остава? Евреите.

– Е, джебчиите к’о да ги забраняват? Джебчиите в 
Одеса са били, са и ще бъдат. Ние нали сме живели 
в мазето, а в съседното мазе джебчиите се събираха. 
На карти да играят. Страхотни ***** бяха, какво да 
кажа! На малката хляб й даваха, а на мен предлагаха 
водка. Евреите обаче – намръщи се младежът – ги заб-
раниха. Немците така казаха – „дайте ни евреите”, а 
румънците явно не са искали да се карат с немците и 
им пратили евреите. То, виждаш ли, фашистите са си 
измислили, че евреите са „низша раса”.

– Да ти кажа, идеята не е нова. То и при царизма 

ОДЕСА БЕЗ СЕМКИ
ИЛИ БРАЧНИТЕ АГЕНТСТВА НА СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ



евреите не ги пускаха в градовете освен Варшава и 
Одеса. А и сега, при съветския интернационализъм… 
обаче за това няма да говорим. Но такива кланета като 
на фашистите… Ти си умно момче, аз няма да ти обяс-
нявам сега защо такива кланета са безчовечни.

– Налагало ви се е да обяснявате ли?
– Ти не подценявай какви идиоти има наоколо. 

През края на 30-те повечето наши строители на кому-
низма не знаеха за еврейския въпрос, а които знаеха, 
се радваха: „Бийте ги гадовете!”. Ти просто си бил ма-
лък тогава.

– То в Одеса беше същото! – Миша отговори с мал-
ко яд, както всеки млад човек, когото обвиняват, че е 
прекалено млад. – Ние живеехме в мазето, а точно над 
нас – еврейско семейство, едни Серебрянник. Почте-
но семейство такова, най-големият брат бил офицер в 
Червената армия. И портиерката, една Луша, ги пре-
дала на румънските власти. Доброволно. Отвели ги 
всичките, останала само най-малката сестра, Олга Са-
муиловна, на колко беше тогава, двадесет ли? Скрила 
се в катакомбите, нали сте чували, дядо Вася, за зна-
менитите Одески катакомби? Ние веднъж там хляб й 
носихме.

Загледан в далечината, Миша сякаш пак виждал 
бледото, интелигентно лице на Олга Самуиловна. Той 
не знаел, разбира се, нямало как да знае, че внучката 
на чичо му Миша и внукът на точно тази Олга Самуи-
ловна някой ден ще се оженят. Някой ден, в друг свят, 
който той не можел дори да си представи.

Чули се стъпки. Дядо Вася предпазливо се озърнал 
да не би да е секретарят на комсомола, но била Настя, 
по-голямата от доведените сестри на Миша. Негова 
връстничка, на деветнайсет години, тя била вече една 
от най-красивите девойки на района и се говорело за 
годежа й с един от служещите с родителите им. Миша 
мислел сериозно да се възпротиви на тяхната сватба. 
Не че имал нещо против ергена, но още една кофа 
моркови за рязане?

– А така, кой не работи? – засмяла се Настя. – Ние, 
значи, там работим, режем салатите, а той тук си по-
чива! Няма, няма да стане. Чакай, чааакай – протегна-
ла ръка тя. „Ленинград” ли? И аз искам! – и пъргаво се 
наместила до мъжете на купчината.

– Настя, ако кажа на баща ти, че пушиш?
– А ако кажа на майка ти къде се криеш от морко-

вите? Млъкни и ми дай цигарата!
С израз на безнадеждност  Миша се подчинил.
– Тъй де – проговорила тя. – За какво говореха го-

лемите и мъдри мъже, докато жените готвят?
– За Одеса – мрачно отговорил Миша, скептично 

настроен към присъствието на шантажиращата го до-
ведена сестра.

– Какво за Одеса? Хубаво време си беше в Одеса. Я 
ми дайте семките, между другото.

Дядо Вася, Миша нали ви е разказвал как сме се за-
познали?

– Не, Миша не ми е разказвал. Ама то – засмял се 
старецът – нали знаеш как става на село? Баба Кла-
ва ми прошушна, че всички сте били безпризорни в 
Одеса.

Обаче пък баба Лида заяви, че сте били с партизан-

ския отряд и сте се криели в катакомбите. Така че ин-
тересно ми е да чуя истината.

– Каква шпионска организация на бабите! – въз-
кликнало момичето. – Не, няма империализъм да я 
победи тая държава, няма! То аз, нали знаете, съм от 
Ленинград – заговорила тя с друг глас, като че ли се 
настройва да разказва приказка. – И четиридесет и 
първа година татко беше на Ворошиловския фронт, а в 
града имаше евакуация. Евакуацията се правеше как-
то всичко по това време, тоест зле и без план. Казали 
отгоре: „Евакуирайте децата”. И те евакуираха децата. 
Без майките. А Коля, малкият ми брат, тогава беше на 
колко месеца? Не си спомням, осем, а може би девет. 
С майчино мляко се хранеше. Обаче мама я остави-
ха в Ленинград, а нас тримата, мен, Володя, Коля, ни 
пратиха в Одеса. Като в интернат. Само дето докато 
пристигнем, интерната го бомбардирали. Нищо няма. 
И водачката на пионерите ни каза да си вървим, щото 
няма къде да ни намести. Ние си тръгнахме.

– При тая същата ли бомбардировка са убили леля 
ми? – запитал се Миша. – По принцип – обяснил той 
за дядо Вася, – когато майка ми като пилот са я прати-
ли на фронта, ние с Аня отидохме в Одеса точно при 
нея, при леля. Пристигаме, наместваме се и след чети-
ри дена, заповядайте*******! А ние Одеса не я позна-
ваме, къде да вървим? Там си и останахме, в същата 
къща, само че се скрихме в мазето.

– Нали си спомняш – обърнала се към него Настя, – 
на две улици от вашата къща беше военната кухня на 
румънците. Ние там ходехме да се храним. Готвачът 
беше старичък, добричък. Никола Вареску се казваше. 
Той ни харесваше. Даваше ни мляко за малкия Коля и 
хляб за нас. Все разправяше за Румъния, как там бил 
готвач на генерал някакъв си и как имал внучка, дето 
приличала на мене – усмихнала се тя. –

Да не беше той, Коля със сигурност нямаше да оце-
лее на осем месеца. После партизаните го заклаха. 
Наистина, намерили кого! Няколко хиляди румънци 
имало в града, а  трябваше точно него да убият!

– Настя, Настя! – прекъснал я Миша. – Не се прави 
на оскърбената невинност. По-скоро сте се изхранва-
ли с това, което брат ти Володя е крадял на пазара. Той 
все още си пази старите навици, ****** такъв. Кой ми 
открадна рублата миналия месец, а?

– Остави ме на мира с тази рубла! Ти като че ли 
не си крал. Да ти припомня, семействата ни са се за-
познали, когато ти и Володя сте се вкопчили в един и 
същи хляб на пазара! – засмяла се тя.

– Е, добро запознанство беше. Намерихме общи 
интереси, тоест краденето, и сходен характер. И тъй, 
обединихме си „домовете” по-весело да се живее, пък 
и двама – по-лесно е да се краде.

– Знам – потвърдил дядо Вася. – Двама е по-лесно – 
единият се промъква в къщата, а другият гледа някой 
да не се приближи.

Младите погледнали учудени тоя крехък дядо, да-
ващ подобни съвети.

– Бурна младост съм имал, младежи – простичко 
казал дядо Вася.

– Ами, общо взето, това е историята – завършила 
Настя.

– Настя! – възкликнал Миша, привидно ужасен. – 
Никога не пиши книги! Как може така варварски да 
завършваш историите? „Общо взето, това е!” А къде е 
лирическата, *****, част? Къде е полулегендарната ис-
тория как мама през 1945-а дошла в Одеса да ни вземе 
двамата от леля, а заварила петима безпризорни?

– А, да, да, спомням си – прекъснала го Настя. – Тя 
влиза такава, цялата красива, в униформа и ни вижда, 
и сяда на пода в мазето, и плаче. И повтаря „какво да 
ви правя” и пак плаче.

– Гледай, Настя, това беше трагичната част. А сега 
идва развръзката: срещата между Орфей и Евридика 
– ухилил се Миша.

Настя го плеснала с ръка, раздразнена.
– Теб вечерното училище ли те удари така в глава-

та? Ти преди и приказките на Пушкин не беше чел.
– Спокойно, аз и сега не съм ги чел – усмивката на 

Миша ставала от широка по-широка. – Тъй де, след 
войната полка на мама го пратили тук, в Иркутск, и тя 
какво да прави, заминала за Сибир с нас петимата. А 
след това баба Клава всичко ви е разказала.

Въпреки че от Москва Миша знаел вече как стават 
нещата на село. Да, края на историята целият район го 
знаел и целият район го обсъждал по цял ден. Как през 
1948-а Алексей Романов е разбрал от общи познати в 
авиацията, че децата му са в Иркутск с 492-ри авиа-
ционен бомбардировъчен полк и как пристигнал, за 
да ги вземе. Как целият полк е празнувал и лейтенант 
Наталия Пейдус като учтива домакиня го е поканила 
да нощува у тях, как… но това пред младите момичета 
като Настя не се обсъжда на глас. И резултатът – след 
шест месеца Миша трябва да реже кофа моркови.

– Настя? Мислиш ли, че мама ще ме убие, ако не ги 
нарежа тия ****** моркови?

– Да! – енергично закимала Настя. – Ще те убие 
и ще те нареже, и ще помоли татко да сготви от теб 
легендарния си плов. Ти – тя огледала Миша критич-
но – малко надебелял си, тъкмо пловът ще стигне за 
всички гости.

С непоносимо страдание, изписано на лицето, 
Миша станал и се запътил към кухнята, където го ча-
кали майка му и кофата с моркови. Зад него като пазач 
от ада вървяла Настя.

Дядо Вася меланхолично (въпреки че едва ли дядо 
Вася знаел думата „меланхолично”) допушвал „Ле-
нинград”, докато ги гледал да се отдалечават. Неговото 
детство не било никак лесно, младостта му в револю-
ционния Петроград – още по-малко. Но като ги слу-
шал да разказват за безпризорното си детство в Одеса, 
да говорят спокойно, без патетичните големи думи, 
които се множали в устите на дейците на партията, 
да говорят без страх, без отвращение, може би дори 
без съзнание за целия ужас на ситуацията, дядо Вася 
самият се ужасявал. А малкият Коля Романов… Дядо 
Вася си напомнил да му купи вафла или „Мечокът на 
Севера” следващия път, когато има нещо сладко в ма-
газина.

Но от друга страна… благодарение на двамата без-
призорни, биещи се за хляб на Одеския пазар, утре 
щяла да се образува нова клетка на комунистическото 
общество.
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Ценим нещата когато ги загубим, 

много често безвъзвратно. В нашето 
интернет време връзката с рода е много 
размита. Можем  да обиколим света, да 
се свързваме със сателити с всяка част 
на планетата. Но винаги се връщаме на 
онова място, където са нашите корени.

Ще ви разкажа за  завръщането към  
моите корени.

Моето семейство е малко. Живея в 
село Каменар заедно с баба ми. Майка 
ми работи в Германия.

Когато бях в пети клас се наложи да 
вземем трудното решение и да напуснем 
България в търсене на по-добър живот 
някъде в Европа. Бях много притеснен, 
защото трябваше да оставя хора, кои-
то обичах. Трябваше да напуснем дома 
си и да се устроим  на непознато за нас 
място. Едновременно бях уплашен, но и 
любопитен.

Имах много силна връзка с баба си. 
Усещах нейната липса най-тежко  ко-
гато се установихме в Германия. Около 
мен всичко беше чуждо и непознато. На 
всяка крачка се усещах сякаш не съм на 
мястото си. Липсваха ми моите близки, 
приятелите, вечерите, мириса на трева-
та по поляните около селото….

Майка ми ме записа на училище. 
Първият ми ден мина много странно. 
Запътих се към новото си училище и 
ето –първият проблем, аз не знаех ези-
ка. Знаехме само адреса, но нямаше кой 
да ни покаже къде се намира. Изпаднах 
в неловка ситуация, а мама бързаше за 
новата си работа. И о, чудо, Гугъл пре-
водача влезе в нова роля. Значи има 
полза от Интернет…. Намерихме пътя 
до новото ми школо.

Не си мислете, че в класната стая 

ми беше по-лесно. Добре, че учителка-
та беше внимателна и ми спести един 
припадък. Така започнаха първите ми 
стъпки в Германия. Мама имаше работа 
и пари, но въздухът не беше наш…

Започнах да уча немски. Не ме пи-
тайте как съм се справял първите три 
месеца. Но нямах друг вариант. Приби-
рах се сам след часовете. В квартирата 
бях сам, мама работеше. Нито телеви-
зор, нито компютър, няма с кого да си 
кажеш дума. Това положение още пове-
че ме потискаше. Липсата на свой човек 
все по- силно се усещаше вечер.

Така се нижеха дните – еднообразно 
и скучно – мама на работа, аз на учи-
лище. Вече все по-силно усещах, че едва 
ли ще мога да се приспособя. Мъчеше 
ме носталгията. Споделих това с майка 
ми. Казах й, че едва ли ще мога да по-
луча немско образование. По-добре за 
мен беше да се прибера в България. Там 
ще мога да получа добро образование. 
Там са моите приятели. Там беше моята 
баба, най-близкият ми човек.

Макар  че й беше трудно, майка ми 
разбра всичко. Човек е силен там, къ-
дето са неговите корени. Е, прибрах се. 
Не се срамувам да го кажа. Не мисля, че 
съм се провалил, напускайки „удобна-
та“ Германия. Сега съм с баба.

Върнах се в България. Започнах 
всичко, откъдето бях стигнал. Да, две 
години съм по-голям от съучениците 
си. Какво от това. Нали имам това, кое-
то толкова много желаех – родината и 
образованието.

Ако питате дали имам мечти ще ви 
отговоря утвърдително. Мечтая да по-
луча добро образование и да се реали-
зирам тук. Камъкът си тежи на мястото. 
Колкото и да те обичат другите, винаги 
ще бъдеш чужд за тях. Затова сега съм 
тук.

Симеон Цветомиров, 6 клас
СУЕО  „Ал. С. Пушкин“
  
– И това е гроздето, от  което правим 

най-хубавото червено вино. – Това ми 
разказваше дядо ми на двора след прясно 
навалелия дъжд.

Не се чуваше сладкият звук на птици-
те. Беше хладно и кално. Кафяви води се 
стичаха по надолнището. Миришеше на 
прясно окосена трева, защото съседът 
беше изкосил преди да завали поройния 
дъжд. Дъждът беше напоил и нямаше 
нужда да поливаме.

Докато седяхме навън, от вътре идва-
ше приятен аромат на току-що сготвена-
та от баба мусака, която и аз, и дядо ми 
чакахме с нетърпение.

Лозичката, която дядо показваше, 
беше крехка и свежа. Беше родила някол-
ко гроздови чепки. Не големи, но съвър-

шени като нарисувани на картина.
Най-вероятно се чудите с какво е спе-

циална тази лоза. Ето малко пред-исто-
рия: Когато дядо бил млад, на мястото 
където в момента е нашата вила той е 
имал лозе където растяло грозде, засаде-
но от неговия дядо.  Той го гледал и оби-
чал дълги години. Строежът обаче изис-
квал да се изкорени цялото лозе. Дядо 
предприемчиво взел корен и го е засадил 
на село. На село условията били по-лоши 
затова отнело повече време. Но с любов 
и търпение гроздето родило първите си 
чепки.

Така коренът се запазил. Гроздето от 
неговия дядо продължило да бъде. Аз се 
уча с дядо да го режа и пръскам. Лозите 
живеят много години. Днес имаме лоза 
от преди повече от три поколения. Обе-
щал съм да я гледам и да я пазя за моите 
внуци.

Автор: Марина Димитрова, 5 клас
МФУ „Шарл Перо“
 
Често със сестра ми ходихме на гости у моя брат, който живее до нашия апар-

тамент. Един ден брат ми беше поканил гости, негови приятели, в апартамента 
си. Имаше момичета и момчета. Тази, която най-много харесах се казваше Мил-
ка (както рекламата на популярен у нас шоколад, с картинка на една лилаво-бяла  
крава). Ние се забавлявахме заедно и аз много я харесах. Беше много забавно. След 
като се прибрах при родителите ми,  разказах какво се случи, и че съм се запознала 
с гостите на моя брат и неговата красива приятелка.

След време със сестра ми отново отидохме на гости при брат ни. Когато влязо-
хме, ние видяхме, че той пак има гости. Този път обаче, беше само едно момиче.
Това беше онова мило момиче, което аз бях харесала. Аз пак си играх с нея, а тя ме 
забавляваше. След като се върнахме в къщи, баща ми ме попита:

– Как е брат ти?
– Добре е, пак имаше гости.
– И кой му е на гости?
– Ами…То…Ааааа как ли се казваше?…..Хмммм…Тазииии КРАВИЧКА, тате.
Мама и тати избухнаха от смях. Защо ли?
ВЕЧЕ ЗНАМ

ГОЛЕМИ И МАЛКИ 
СЕМЕЙНИ ИСТОРИИ

ГОЛЕМИ И МАЛКИ СЕМЕЙНИ ИСТОРИИ

КАК СЕ ЗАПОЗНАХ 
С ПРИЯТЕЛКАТА НА БРАТ МИ



Автор: Йоан Денев, 5 
клас

МФУ „Шарл Перо“
 
Ох, по-добре да не зна-

ете!
Но щом се налага, ще 

ви разкажа няколко за-
бавни и смешни истории 
на баща ми.

Една лятна история от 
социализма и спасители-
те на морето:

Знаете ли какво е „чей-
нджа“ през социализма? 
По него време е било 
престъпление да обменяш 
пари на улицата. А баща 
ми е работил като спаси-
тел и това му е било нещо 
като ежедневие. Отишъл 
с колата си и с приятелка 
словенка от плажа след 
работа в къмпинга на 
Златни Пясъци. Парки-
рал. Слязъл и продал ку-
пените през деня марки 
и долари. По това време 
ги купували поляците. 
Продал всичко и отишъл 
до колата. Прозорецът на 
приятелката му бил отво-
рен. Тя го чакала в колата. 
Баща ми се приближил 
и без много да му мисли, 
доста необмислено пус-
нал няколкото пачки с ле-
вове в роклята й.

И станало забавно. Де-
войката замръзнала от из-
ненада и страх. То си било 
опасно да имаш толкова 
пари в брой по онова вре-
ме. Не можела да прогово-
ри. Гледала го и не смеела 
да мръдне. Тя за първи 
път виждала толкова пари 
в брой. Почервеняла, по-
беляла и мълчала. А баща 
ми седнал в Шкодата, ка-
зал и да ги сложи някъде, 
запалил и потеглили.

Различни хора, различ-
ни страхове….

 
Два сънливи случая, 

как заспиването в непод-
ходящ  момент може да 
ти промени живота:

Искал да става учител. 
Учител по литература. И 
пак да кажа, че било со-
циализъм. През социа-
лизма имало изпит по 

политика. Този изпит се 
случил в неподходящ мо-
мент.

Изпитите били в Си-
листра. Първият по ли-
тература не го затруднил. 
На другия ден бил този по 
политика. За късмет или 
не, се запознал с едно мо-
миче. Приказвали си дъл-
го, дълго. Било вече къс-
но. Момичето го заболяло 
зъб. Баща ми не мислил 
много. Купил едно шише 
с ракия и й казал да си из-
жабури устата, за да стане 
дезинфекция. Проблемът 
бил, че и на двамата раки-
ята им харесала. Появил 
се страничен ефект, който 
никой не очаквал. Раки-
ята много им харесала! 
Пили почти до сутринта.

Легнал си баща ми къс-
но. Спал два часа и оти-
шъл на изпит по полити-
ка. Какво си мислите, че 

се случило? Отново зас-
пал. Листът му от изпита 
останал празен. Услови-
ето на този изпит обаче 
било, ако не го вземеш не 
влизаш във висшето учи-
лище. И така не станал 
учител. Започнал да се за-
нимава с търговия.

Няколко години 
по-късно пак заспиване-
то отново му объркало 
нещата. Работел в театъ-
ра. Бил осветител. Това са 
онези хора, които нагла-
сят светлините на пред-
ставленията.

Баща ми не се сеща 
какво е правил през деня, 
но бил толкова изморен, 
че като започнало пред-
ставлението, заспал в 
дежурната стая. Това било 
проблем, защото имало 
момент, в който трябвало 
да излезе на сцената и да 
постави една лампа, пре-

облечен като лекар.
Събудило го говорене 

по радиоуредбата (това 
били говорители във 
всички помещения), от 
където ядосано го вика-
ли да си свърши работата.  
Проблемът бил, че баща 
ми наистина излязъл на 
сцената, но било вече къс-
но. Появил се, разбрал че 
е закъснял, завъртял се 
обратно и се измъкнал. 
Актьорите малко се из-
ненадали, но се справили. 
Въпреки това, заспива-
нето на баща ми му стру-
вало двадесет лева от за-
платата. Тогава това били 
доста пари.

 
И сега една случка от 

спасителството на баща 
ми:

Знаете какво е воден 
спасител на плажа. Ня-
колко лета това е била не-

говата професия.
Един път в края на ра-

ботния ден се случило 
следното. Нямало много 
хора на плажа, спокой-
но било. Седял си баща 
ми на спасителния пост 
и нетърпеливо чакал да 
свърши работното време. 
Само един човек плувал 
малко зад шамандурата. 
Плувал си човека, плувал 
и по едно време започнал 
да маха с ръка и да вика: 
„Ед, Ед!“. Викал си чове-
кът, махал с ръка. Баща 
ми гледал, обърнал се, ви-
дял, че никой не му маха 
от плажа и затова започ-
нал да му маха за поздрав.

Помахването продъл-
жило една, две минути и 
тогава две момчета нем-
ци скочили и заплували 
към човека. Стигнали при 
него и му помогнали да 
излезе на брега. Чак тога-

ва на баща ми му станало 
ясно, че човекът не махал 
за поздрав, а защото си 
имал проблем. Скочил и 
той и изчакал да извадят 
човека и единственото, 
което успял да направи, е 
да му подаде ръка.

Изводът според баща 
ми е, че дори французи-
те трябва да знаят чужди 
езици. Ако беше викал на 
чешки, словашки, немски 
дори и съвсем малко ан-
глийски, щял да го раз-
бере. Горкият ми баща 
не предполага , че такава 
къса дума като „Aide!“ оз-
начава зов за помощ. След 
този случай нужда от по-
мощ имал самият той, 
защото французите на не-
говия спасителен пост не 
искали повече да го виж-
дат. Спасил го неговият 
шеф като го изпратил на 
друг плаж.

ЗАБАВНИТЕ МЛАДИНИ НА БАЩА МИ


