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ВСТЪПЛЕНИЕ 

У човека (нямам предвид писателите!)  два пъти в живота напира желанието да хване 
перото-  в  ранна  младост,  когато  първите  душевни  трепети  го  подтикват  към 
стихоплетство, и в зрялата възраст, след преживените душевни бури и перипетии, когато 
решава да ракаже нещо на поколението. 
Говорим за традиции, създаваме нови, но изпускаме онези наглед дребни прояви, в един 
град, които го различават от друг, които оставят отпечатък върху характера, морала, и 
душевността на израсналите в него хора, 
Повод да систематизирам тези спомени за колоритни личности и живота в града ни през 
тридесетте години на нашия век е големият интерес и любов на търновци към миналото 
на града и хората му. Това топло патриотично чувство,  което ги кара всяка година на 
Първа пролет-  (22 март, храмовия празник на  църквата «Св. Четиридесет мъченици», 
построена в чест на победата при Клокотница) да отбелязват най-тържествено празника 
на  търновци,  било  то  завръщайки  се  за  броени  часове,  било  то  присъствувайки  на 
традиционната тържествена вечер, организирана от клуба па търновци в София. 
Основание да се нагърбя с подобно дело ми дадоха и записките на вуйчо ми - Стефан 
Хаджисавов, трудолюбив търновски занаятчия, с весел нрав и обаятелен сладкодумец. 
Намирал е време да надрасква бележки за съвременниците си, да улови най-типичното в 
градския живот за онова време и да го съхрани до смъртта си. 
Допълнил сън събития и случки от разкази на баща ми Никола Русее и майка му (баба ми 
Мариола),  дъщеря на Хаджи Цаню Абаджията,  един от ортаците на известния Хаджи 
Минчо, и други търновци, които вече не са между живите: бай Леон Филипов, бай Сава 
Савов, бивш съдия и дp. С това съм се стремил да обхвана хора от, всички слоеве на 
обществото. 
От разказите на тези хора разбираме какъв е бил животът във Велико Търново, какви 
проблеми са ги вълнували,  какви са били отношенията между тях:  Въпреки грижите и 
тревогите те са живели задружно,  помагали са си,  били весели и закачливи и това е  
разнообразявало ежедневието им. 
Вуйчо ми Стефан Хадонисавов е роден в 1885 г. в Г. Оряховица. Когато е бил на шест 
месеца, баща му (дядо ми) умира и майка му, баба ми Кина на 20 години остава вдовица 
с две деца. Завършва трети клас (по старому)  и идва чирак при баща ми в Търново. 
Стоял две-три години и заминал за Русе да учи сладкарски, занаят. След като отбива 
военната  си  служба,  се  връща  в  Търново  и  тук  открива  първокласна  сладкарница 
"Трапезица" с градина. Сладкарницата се намираше срещу старата община, на ъгъла над 
народната библиотека. При земетресението през 1913 година зданието се срути и той 
претърпя големи щети, но благодарение на голямото-трудолюбие и доброто владеене на 
занаята скоро се за-могва. През цялата Първа световна война беше на фронта, но майка 
му (баба Кини) продължи работата в сладкарницата. От останали стари сладка маджуни,  
от цвекло и тикви тя правеше прочутите мастакулки, за които и до днес говорят старите 
търновци. Като ученици в гимназията народният артист Константин Кисимов, нар. артист 
Русков, Панов, Цанко Янков - бивш. актьор от търновския театър, Христо Войводов (син 
на  Христо-Иванов-Големия,  съратник  на  Левски  и  Миткалото)-,  Шекерджиев,  Любен 
Ковачев и много други тогавашни младежи са помагали, носейки тавите с мастакулките 
на фурната. Като отплата баба Кини им давала краищата и позволявала без консумация 
да стоят в сладкарницата на топло.  Тогава сладкарницата беше своего рода клуб  на 
младежите, особено на самодейците от тази част на града, едни от първите актьори на 
читали  щ  е «Надежда»   . 
Константин Кисимов и другите дълго време си спомняха и разказваха за «мастакулките 
на  тят  Кини»..  (По  ереме  на  Освобождението  руските  войници  употребявали 
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обръщението «тьотя» към по възрастните жени,, което значи леля. Оттам в Търновско 
останала преиначената дума «тят».) 
След войната вуйчо ми се изселва в София. Там открива сладкарски дюкян на ул. «Цар 
Симеон»  (до  тогавашния  театър  «Одеон»).  Казвам  дюкян,  защото  в  него  не  се 
сервираше,  а  се  продаваха  сладка,  сиропи,  най-различни  видове  локум  (с  орехи,  с 
портокалови  кори,  с  дъвка,  с  каймак),  пейнир  шекер  (правен  по  мостри  на  прочутия 
цариградски сладкар Хаджи Бекир - фирма, която и до днес съществува в Цариград), с 
есенции от карамфил, канела, мента и др. 
Друг  специалитет  на  Хаджисавовия  дюкян  беше  така  наречения  «балсуджук».  Той 
представляваше  орехови  ядки,  нанизани  на  конци  (с  дължина  на  салам),  топени 
неколкократно  в  мъст  от  гроздов  сок,  сварен  с  нишесте.  Получения  по  този  начин 
балсуджук  се сушеше и режеше, както днес саламът. Беше траен и се приготвяше по 
време  на  гроздобера.  От  него  през  зимата  на  вечеринки  и  по  гости  режеха  като 
деликатес. Същите ядки се потапяха и в локумена смес, но не бяха толкова трайни. Той 
така ги правеше, че едва смогваше да задоволи търсенето. Замогна се и издигна къща на 
три ката на ул. «Смирненски», на гърба на къщата на народния артист Асен Русков, негов 
връстник от В. Търново. 
Въпреки напрегнатия труд в занаята, с добрия си весел нрав и общителен характер, той 
бе  обичан  от  съгражданите  си,  които  не  пропускаха  случая,  идвайки  в  София,  да  го 
посетят. 
Почина на 78 години през 1963 г. в София. 
Неповторимата красота и оригиналното застрояване на града е предизвикало възторг у 
много наши и чужди посетители. Дядо Вазов писа на времето в «Пъстър свят»: «. . . И 
като гледам, тоя невероятен, невъзможен град, аз мисля, че пред мен стои видение, сън, 
измама за очите. . .» 
А Константин Иречек в една от- своите книги: описва впечатлението си от града вечер. «В 
Търново пръв път пристигнах късно вечер откъм «устието» - тесен боаз, който води до 
самия  град.  Най-после  покрайнината  се  отвори  и  ето  пред  нас  нощна  картина  със 
съвършено магически ефект. Стори ми се, като че непосредствено над звездното небе, 
на  известна  дълбочина,  бе  окачена  във  въздуха  огромна  продълговата  мрежа  от 
трептящи светила, които чудно бяха разположени нагоре и надолу и при всеки завой на 
шосето се променяха като игривите искри на светулките. . .» 
За  да  види красотите  на  града,  човек  трябва  да  го  наблюдава  от  няколко  места:  от  
Царевец (Хисаря, Чан тепе - Звънарника), от Света гора и от Картала (Орлов връх). Така 
са разположени къщите, че откъм реката се виждат на 5 - 6 етажа, а от горните улици на 
1 - 2 етажа. Откъдето и да гледаш града, все ти се струва, че го виждаш за пръв път, че  
гледаш все нещо ново. Нощно време светлините на струпаните една връз друга къщи 
смайват погледа. 
Кая баш (глава на скалите) - сегашният площад пред Царевец, Баждарлък - днес площад 
пред хотел Янтра», са били център на града: На Варуша къщите са били чак горе, на  
върха.  Къщите  на  циганската  махала  (под  ул.  «Гурко»)  стигаха  до  самата  река,  под 
скалите. При голямото наводнение през 1897 година реката ги е завлякла и оттогава на 
това място не са строени нови. 
Имало е много интересни къщи, от които до наше време малко са останали:  къщата с 
маймунката -  строена  от  Колю  Фичето,  Сарафкината  къща,  къщата  на  Кичима. 
Последната беше на Кая баш, между две улици. Погледната отдалеч, приличаше на гъба. 
Тя и много други къщи се срутиха при земетресението в 1913 година. Много от тях не 
бяха възстановени, а други събориха, за да разширят улиците. 
Улиците на града са били много тесни, криви и стръмни, с изключение на главната улица 
-  сегашните  улици  «Иван  Вазов»,  «Димитър  Благоев»  и  «Г.  Димитров».  Макар  и  по-
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широка и по-равна,  по нея тогава едва се разминавали две волски коли. След много 
корекции е добила днешния си вид. По разказите на бай Леон Филипов Баждарлък е бил 
кръстопът - едната улица, идвала от с. Самоводене, другата откъм Царевец и общината, 
а  третата  от  Севлиево.  Те  са  се  срещали  под  такъв  остър  ъгъл,  че  за  да  мине 
артилерията  на  руската  освободителна  войска,  идваща  от  Самоводене  за  Севлиево, 
трябвало да разпрегнат оръдията, да ги обърнат на ръце по посока на Севлиево и отново 
да ги запрегнат. Улица, която и сега съществува в почти тогавашния си вид, е улица «Гур-
ко». По нея ентусиазираните граждани са посрещнали генерал Гурко при влизането му в 
Търново. 
Не  са  малко  и  улиците,  които  завършват  без  връзка  с  други- така  наречените 
«кьорсокаци». 
Още  с  идването  си  руската  администрация,  освен  прехвърляне  и  организиране  на 
властта от турските учреждения в новосъздадените български такива, е обърнала голямо 
внимание на хигиенизирането на града. Започва строеж на нов водопровод с железни 
тръби и резервоар, павиране на улици. Гробищата, които са били около всяка църква, са 
изместени в края на Марино поле, сегашния парк- «Дружба». 
Създава се градска амбулатория и градска болница. Към 1905 г. има вече пет лекари в 
държавната  болница,  един  градски  лекар,  окръжен  лекар,  околийски  и  трима  частно 
практикуващи. Зъболекарска помощ, до края на 1910 година са давали бръснарите и то 
само за  вадене на зъби.  Най-добрият «специалист» бил куцият  берберин бай Тодор, 
който си нарисувал, фирма с наредени извадени зъби и надпис «Вади зъби без ох» и 
«Кръв пуща», защото пускал пиявици при болни от високо кръвно налягане. Бурканът с 
пиявиците стоял непосредствено до фирмата за реклама. 
Ходенето  на  баня  е  било  събитие,  придружено  със  специален  ритуал.  Събирали  се 
няколко  приятели,,  при-готвяли един голям гювеч  и  начело с  музиканти,  наметнати с 
хавлии и опечения гювеч отивали на баня. След окъпването ядат и пият на търкалото, а  
от там вече кефлии отиват в шантана, за да довършат веселието. 
Имало само няколко коли с по един кон, които събирали сметта от улиците, проходими за 
коли. Такива освен главната улица били много малко. Затова пък живеещите на Варуша 
чакали с нетърпение да завали пороен дъжд, за да си извърлят сметта и пороят да я 
отнесе към реката. Често тази смет се натрупваше на Стария пазар, откъдето боклуците 
я товареха и изхвърляха извън града.  Почти всяка къща имаше котка,  защото имаше 
доста мишки и плъхове. Някои зевзеци, за да създадат зрелища, хващали плъх с капан, 
връзвали му на опашката тенекиена кутия и го пускали, по улицата. Плъхът, подгонен от 
котки  и  хора,  почва  да  търси  къде  да  се  скрие,  докато  бъде  убит.  Не  бяха  малко  и  
безстопанствените кучета. Може би само някои отделни къщи нямаха дървеници, пък и 
как да се опазят от щях, когато къщите са опрени една о друга, паянтови и дъсчени. 
Търговията била в ръцете на стари търговски и занаятчийска родове. По-заможните от 
тях се гордеели с имената и прякорите си. Например той е от рода на Хаджи Минча, 
Х  аджи Николи  , на Карагьозоллу. Някои от тях имали магазини във Виена или Цариград. 
Оттам, внасяли европейски стоки, а от Търново изпращали стоки, получени от Индия и 
Близкия изток, като например чер пипер, хининови кори, канела, индийско орехче и др. 
Дори и богатите живеели толкова еснафски, че никой не им завиждал. Пък и повечето от 
тях били патриоти и дарители. Участвували са активно в общественополитическия живот 
на  града.  Подпомагали  материално  училища,  читалища,  благотворителни  дружества, 
бедни даровити деца и др. 
Търговията в града след Освобождението бележи известен упадък в сравнение с тази 
през османско време. Забелязва се изселване на някои търновски търговци и занаятчии 
към София, Русе, Варна и др. Населението от 26 хиляди през османско изведнъж спада 
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на 12, 13 хиляди поради масовото изселване и забягване на турското население. Обаче 
градът си остава занаятчийски и административен център. 
За поддържане на българския, дух,  както през робството, така и през първите години 
след Освобождението, много голяма роля са играли еснафите. Това са сдружения, които 
обединявали хора с еднакъв занаят. Работилниците и дюкяните се разкривали на едно и 
също място. Така са се получили специализирани чаршии като: Казанджийския мегдан, 
Абаджийската чаршия, Сарашката чаршия и др. Еснафът, освен че защищавал интереса 
на  членовете  си,  е  правил  много  дарения.  Откривал  е  училища,  подпомагал  е 
материално и морално всички, културна начинания. Дори и турците уважавали членовете 
на  еснафа.  Майсторът  е  бил  на  голяма  почит  и  уважение  което  е  заслужил  заради 
знанието, умението и честността си. 
Търговският център на града били Баждарлък и Кая баш. Там са били всички по-големи 
магазини  за  манифактура,  двата  най-хубави  хотела  «Борис»  и  «Роял»,  аптеката, 
сладкарници и др. Плодове и зеленчуци се продавали на Стария пазар и на Самоводския 
пазар.. Месарниците били събрани на две места. Най-много имаше на Стария пазар - 
днес  централния  супермаркет.  Други  няколко  -  до  хотел  «Борис»,  а  под  тях  беше 
публичният  дом.  Закрили  го  при  идването  на  окупационните  войски  след  Първата 
световна война. 
В  първите  години,  непосредствено  след  Освобождението,  Търново  е  бил  център  на 
всички политически събития в  живота на новата държава.  На 10.  11.  1878 г.  е  било-
открито Учредителното Народно събрание, което изработи Търновската конституция. На 
17. 11 същата година тук се открива първото Велико Народно събрание,, което избира 
княз Батенберг. На 27. VI. 1884 г. е свикано пак в Търново IV Народно събрание, което 
прие  властта  след абдикацията  на  княз  Александър.  На  6.  IX.  1885  г.  най-напред от 
Търново са изпратили поздравителни телеграми до Пловдив по случай Съединението на 
Източна Румелия с Княжество България. На 8. IX същата година князът пак в Търново 
подписва манифеста, с който признава Съединението и приема да се нарича княз на 
Северна и Южна България. По време на «Междуцарствието» от 26. VlII. 1886 до 2. VIII.  
1887 г. трима търновски граждани - Стефан Стамболов, Сава Моткуров и Георги Живков -  
ръководили управлението на страната.  По тяхно настояване в Търново се свикало III  
Велико Народно събрание, което избрало за княз на България Фердинанд Кобургготски. 
От 3  до 17.  V.  1893 заседава IV Велико Народно събрание.  Други  видни търновци,  - 
участвували  в  политическия  и  културен  живот  на  страната,  са  Христо  Караминков 
(Бунито), Иеан Семерджиев, Христо-Иванов-Големия (воеводата, сподвижник на Левски), 
Колю Иванов Фичето, наричан от турците Фичеолу ефенди, доморасъл архитект, един от 
най-видните, тачен и до днес оригинален строител- самоук. Открояват се и имената на 
много дарители, които поддържали училища, църкви и др. благотворителни институти. 
Така  мъжката  гимназия  «Свети  Кирил»  била  основана  на  20  септември  1880  г., 
поддържана от завещани средства на живи и починали дарители като: Михаил Кефалов, 
Силвестър  Пенев,  Кузма  Тричков,  Христо  Георгиев,  д-р  Протич,  д-р  Никола  Василев, 
Паскал Кантаржиев, Хаджи Славчо Хаджипаскалев,  Х  аджи Николи  , Д. Минчев, Евгения 
Хаджигеоргьова  (по  мъж  Кисимова),  Евстати  Хадокиниколов-Селвели,  Петър  Дапков, 
Ганчо Тодоров, Константин Хаджитодоров, Иванка С. Христова, родена Христо Ботева, д-
р Васил Берон, Стефан Карагьозов и други с по-малки дарения.: 
В  първите  години  след  Освобождението  в  града  е  имало-четири  печатници,  няколко 
книжарници, две гимназии- мъжка и девическа, и шест основни училища (по едно за всеки 
квартал).  Културните  институти  са  читали  щ  е  «Надежда»  ,  основано  на  22.  VI.  1869  г., 
женското  благотворително  дружество  «Радост»,  основано  на  8.  IX.  1869  г.  След 
Освобождението,  през  1902  г.  се  основава  туристическо  дружество  «Трапезица», 
гимнастическото дружество «Юнак» през 1897 г., археологическо «Трапезица», музикално 
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«Струна»,  есперантистко  «Лумо»  през  1904  г.,  през  1906  колоездачно  дружество, 
дружество «Червен кръст» и др. 
От лятото на 1905 г. туристическо дружество «Трапезица» урежда в едно оm училищата 
безплатна спалня за 25 души. 
В града е имало 12 православни църкви и една армено-грегорианска. Почти всички са 
строени по  време на  робството,  след  даване  църковна  свобода  на  българите,  върху 
основи на стари църкви. Така от плочата на, входа на  църквата «Св. 40 мъченици» се 
разбира, че на 9 март 1878 г. църквата е реставрирана, понеже е била превърната от 
турците в джамия. 
За  стопанския живот  по това време съдим от  фактите,  че  чуждите  стоки не  са  била 
облагани  с  мита  и  данъци,  но  въпреки  това  са  били  много  скъпи.  Нашите  пък 
селскостопански произведения не са имали износ, затова се изкупували на безценица. 
Постепенно се е наложило облагането им с мита и данъци и оттам започва поскъпването 
на цените. Процентът на поскъпване на вносните стоки, разбира се, е бил много по-голям 
от този на нашите.  Това довежда болшинството от населението, притежава-що малко 
обработваема земя, да живее Мизерно било от немотия, било от невежество. 
Когато селянин докара да продаде нещо на пазара на безценица, ще вземе толкова пари, 
че с тях едва успява да купи сол за добитъка, газ за осветление, катран за колата и ако  
му остане някоя пара, ще купи за децата армаган от града, обикновено симид, леблебии, 
стафиди, шекер петле на клечка, бонбони и др. Симидът е бил много обичан от селските 
деца. Имаше такава дума, че децата казвали: татъо, купи ми симид да ям с хляб, или 
татьо, купи ми бафъз с топче (лимонада). 
Рядко бяха къщите с по едно или две деца. Ние бяхме четири момчета и две момичета. 
Преди да тръгна на училище,  помня,  че много обичах да ям от попарата на баба си 
Мариола (майка на баща ми). Нейната закуска беше една пръстена паница с попари от 
хляб и двеста грама- вино, смесено с вода. Когато по-късно като ученици се, върнехме от 
училище, грабвахме филия хляб, намазана със свинска мас, посолена със сол и червен 
пипер, и тичахме да играем на улицата. 
През лятото играехме по реката, понякога по цял ден, а вечер след завръщането често 
имаше и пердах. По улиците нямаше движение и до насита играехме на стражари и 
апаши, на криеница, на гоненица, на кленжа,, на чилик, на ашик и ритахме топка. Пък и в 
къщи къде да играем. Имахме три стаи- едната гостна, другата всекидневна, столова, а 
вечер всички ставаха спални. Майка ми едва смогваше да приготви ядене за десет души 
(при  нас  живееха  и  двете  баби),  да  изкърпи скъсаните  от  игра  дрехи,  да  изпере,  да 
изчисти, да замаже и ни изкъпе. 
За  разлика  отсега,  понякога  за  обед  и  вечеря  се  събирахме  всички.  Ритуалът  на 
сервирането беше следният: най-напред и най-хубавото се сипваше на тате, след това на 
бабите, на мама, а за нас в обща паница кой каквото, успее да докопа. . 
Нови  дрехи  се  купуваха  за  Великден  и  то  на  най-голямото  дете.  Останалите 
доизносвахме неговите дрехи и обувки.. За мен, понеже бях петото дете, ми направиха за 
пръв път «обувки по мярка», когато бях на 11 години. Разбира се, поръчваха ми ги два 
номера по-големи, защото «краката му ще растат». Въпреки че ги носех с два чифта 
вълнени чорапи и отпред на носовете натъпкани с памук,  при ходене се пънех дълго 
време. 
През зимата, щом паднеше първият сняг, бяхме по цял ден на пързалката. Шейните си 
правехме сами или ги правеха по-големите ни батьовци. Отдолу ги обковавахме с демири 
(железен чембер), за да се плъзгат по-добре. Други се пързаляха с кънки, а трети с дъги 
от каци вместо ски. Реката често биваше скована с лед, дебел 30 до 40 см. Сечаха го с 
брадва на блокове, поставяха го в ледници (изкопани трапове в земята) и през лятото го 
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продаваха на бирарии и кръчми за-изстудяване на питиетата. Когато станах 10-годишен, 
почнах да ходя на «каток»- по реката или на двете блата при Зеленка. 
Щом се стъмнеше, вечеряхме. След това почистваха масата, поставяха голяма газена 
лампа номер 12 в средата на масата,  а ние се нареждахме наоколо.  Всеки смяташе, 
пишеше, рисуваше, без да пречи на другите. Приготвиш ли си домашните, прекръстваш 
се и лягаш да спиш. Така бързо и дълбоко заспивахме, че сутринта едва ни събуждаха за 
училище. 
В сладкарницата пастите се сервираха по десет броя в чиния. Когато дойде време за 
плащане,  вижда  се  клиентът  колко  пасти  е  изял  и  плаща  само  тях.  Веднъж  в 
сладкарницата на вуйчо ми дошли двама селяни, помислили, че е гостилница, и попитали 
какво има за ядене. Той им посочил чинията. Единият, по-любопитен, хванал пастата с 
пръсти. Тя се смачкала в ръката му. Вуйчо ми му казал, че трябва да се заплати, защото 
я  смачкал.  Тя  струвала  20 пари (10  стотинки).  На  селянина  му се  сторило  скъпо,  но 
нямало къде да отиде. Платил я и започнал да яде. Изял половината, а другата дал на 
другаря си с думите: «Яж, много е сладко, не мога да го ям.» Извадил от торбата си една 
глава чесън и започнал да яде, за да «си оправи вкуса». Сигурно този човек дотогава не е 
слагал захар в устата си. 
През 1905 г. едно яре е струвало 2 лева, а само кожата .му струвала 2,40 лв. Допреди 
Балканската  война  като  че  ли  занаятчиите  и  търговците  нямаха  стремеж  към 
забогатяване. Гледаха да се облекат, да се нахранят, да живеят по-спокойно. Повечето 
от  родовете  живееха  патриархално.  Парите  държеше  най-старият  от  рода.  С  негово 
знание и съгласие те се харчеха от всички. Рядко имаше обири. Каците с риба и хайвер 
пред рибарските дюкяни стояха и през нощта на улицата, без да ги пази някой или да 
направят опит за кражба. Много рядко по пазари и панаири се появяваха джебчии или 
пиянкаджии, които ограбваха наивниците. 
Търновци обичаха  да общуват  помежду си.  Това ги сближаваше и се  опознаваха по-
добре.  Често  си  ходеха  по  гости,  особено  когато  имаха  храмов  празник.  От  другите 
махали идваха да се черкуват и след това ходеха на гости у познати. Такива храмови 
празници  имаше  всяка  махала.  Марино  поле-  на  Света  Марина,  турската  махала  на 
Света Троица, Асенова махала- на Свети Четиридесет мъченица, който бе общоградски 
празник, неработен за всички търновци. В този ден около църквата имаше сергии, като на 
панаирите.  Продаваха  се  бонбони,  шекерени петлета,  свирки,  топки с  ластик  и  други 
детски  играчки.  На  място  се  пържеха  мекици за  войниците  и  ние,  децата,  закачахме 
покрай тях. Най-хубави храмови празници ставаха на Марино поле и турската махала, 
където се правеха люлки за децата. 
На Гергьовден почти целият град излизаше на зелено за цял ден. Там печаха шишове, 
въртяха  се  чевермета,  пиеше  се,  пееше  се,  играеха  се  общи  игри:  хора,  ръченици, 
теглене  на  въжета,  надбягване  с  чували  и  др.  Понеже  най-много  хора  отиваха  в 
местността Зеленка, там свиреше и военната музика. През този ден наемни музиканти ве-
селяха дошлите на «сирияна» (на зелено) в местностите Кселифор, Света гора, Дервене, 
Синия вир и другаде. 
Друг начин за общуване през зимата бе ходенето на имен ден, на така нареченото ходене 
на виза». Именни дни празнуваха само мъжете. Това бе своего рода тържество за цялото 
семейство, а най-радостно за децата. Приготовленията започваха една седмица по-рано. 
Чистеше се цялата къща. Тупаше се, миеше се, правеха се сладки. Мъжете набавяха 
мезета за виното и ракията. Децата се навъртаха около майката, за да закачат нещо от 
приготвеното за  гостите.  На самия ден всички се  обличаха празнично.  Посрещаха се 
гостите  в  гостната  стая.  Ако  в  къщата  имаше  мома,  тя  с  голяма  табла,  на  която  са 
подредени корубче със сладко и чаши с вода, в съд с две отделения - за чистите и за  
употребяваните  лъжички,  .минаваше  край  седналите  гости  и  черпеше.  С  таблата  се 
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минаваше и повторно, но на нея вече имаше чаши вино или ракия и мезета: луканка,  
пастърма и др. На децата се даваха сладкиши или бонбони. След почерпката гостите 
постояваха още малко и си тръгваха, за да направят място за други, а те да отидат на 
друга «виза» - при друг именник. 
В града имаше няколко градини с бюфети. Такива бяха  градската градина (днес театър 
«К. Кисимов»), бюфетът на «Боруна», Хаджимишовата градина (днес читалище «Искра»), 
военната градина (бившите казарми) , градината на шейтана», заведението «Порт Артур» 
в североизточната част на Света гора, чиито маси бяха от двете страни на шосето за 
Варна, а някои от тях Вединени е самата гора, любимо място за влюбените, Всички се 
посешаваха много, особено в празнични дни, а «.Порт Артур» най-вече вечер. 
На  «Боруна»  понякога  свиреше  военна  музика.  Целият  град  слушаше  прехласнат, 
излязъл по чердаците, вдишваше миризмата на печени кебапчета и агнешки шишчета, - 
специалитет, на всички летни градини и бюфети. 
Предпочитана от младежите бе туристическата хижа на старинния Царевец. Там всяка 
неделя  се  изнасяха  танцови забави  от  разни  дружества,  най-вече  от  туристическото, 
които бяха толкова посетени, че салонът не можеше да побере желаещите. 
Търновци обичали да пеят народни и стари градски песни. Често вечер ще чуеш от някоя 
кръчма, ресторант или от някой частен дом да се пее. Това се дължало на обичта им към 
музиката,  към  песента  и  на  веселия  нрав  на  хората.  Пък  и  голяма  заслуга  за 
популяризирането на музиката имало и музикалното дружество «Струна», основано още 
в първите години след Освобождението- 1897 година.  Негова заслуга била тази, че е 
поощрявало музикалния  живот в града.  Освен хоровете във всяко училище,  имаше в 
повечето от тях, и оркестри, струнни, там-бурашки, духови. Всичко това е спомагало да 
расте музикалната култура на гражданите. 
Имало е кръчми, собствениците на които държали в заведенията си дайрета, тарабуки, 
дилафи и други инструменти, с които клиентите им се веселели. Но песента, която се е 
пяла  най-много,  песента,  с  която  са  започвали  и  свършвали  моабетите,  била 
Хаджиминчовата.  Това  е  песен,  с  която  всеки  търновец  се  гордеел.  Тя  е  песен  за 
търновеца Хаджи Минчо, който не искал турчин ортак, заради което бил убит. Песента 
стана  много  популярна  в  цяла  България  с  името  «Търновска  песен»  или 
«Хаджиминчовата песен». По мелодия наподобява турско маане, а замисълът й е високо 
патриотичен. 
Старият пазар (днес площадът пред градските хали) беше най-оживената част на града 
през целия ден. Имаше седем-осем касапски дюкяна, два рибарски, казанджийска чаршия 
и зарзаватчийски сергии. Там ставаше всеки ден пазарът на зеленчуци, плодове, птици и 
какво ли не. Най-много зарзават се доставяше от селата Дебелец, Присово и от всички 
околни села. Особено богат пазарът беше в петъчен ден, наречен «пазарен». През този 
ден имаше толкова стока и  хора,  че  човек  трудно  се  разминаваше.  Пазаруването  бе 
придружено оm закачки, майтапи и много весели случки. Почти всеки пазарен ден имаше 
народен певец  с  хармониум  и  чадър,  с  който  се  пази  от  слънцето.  Пееше  за  тъжни 
събития: как някой заклал жена си (мъжа си) при изневяра, друг напуснал либето си. Това 
караше някои от слушателите да плачат. След като разчувствуваше публиката, певецът 
почваше продажба на песнопойки,  в  които освен народни песни се  срещаха  и  други, 
затрогващи, заинтригуващи. 
Касапите докарваха месото от салханата (кланицата) към четири часа следобед. Месото 
се прекарваше с магарета, закачено от двете страни на самара с ченгели, върху дъски, 
обшити с ламарина, и покрито с чаршафи. По-късно санитарните власти наредиха месото 
да се кара в затворени сандъци, обшити отвътре с поцинкована ламарина и натоварени 
на конски каруци.  Месото висеше на ченгели на открито, пък и трябваше да бъде на 
показ»,  защото  клиентите  обикаляха  и  си  избираха  това,  което  им  хареса:  от  агнето 
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преден или заден чейрек,, от бошлука, от врата и т. н. От телешкото: от 6ymat от гьоса, за  
кайма, за гювеч, за готвено и т. н. Продажбата на месото започваше от докарването му до 
вечерта, докато има клиенти. След това дюкяните се затваряха и касапите отиваха по 
кръчмите да се почерпят. А такива на пазара имаше много. На Горнака отиваха заради 
хубавата троянска сливовица, на Шумелата - заради хубавото червено вино. Русевчето 
беше  прочуто  с  пелина  си,.  Върлеолу  -  с  виното  си  и  с  ракията  си,  а  «Таш  маза», 
«Напълнибучи»  и  «Аджилето»  със  сепаретата  си.  Всяка  кръчма  имаше  постоянни 
клиенти,  които  вечер  се  отбиваха  на  почерпка.  В  западната  част  на  площада  бяха 
работилниците и казанджийските дюкяни. Животът на пазара започваше много рано - от 
2-3 часа след полунощ. Първите предвестници на деня бяха калайджиите. Със своето 
монотонно чукане известяваха, че денят започва. По него време се отваряше и кафенето 
на Шербетя. По-ранобудните дюкянджии са вече в него и започват да пият чай или кафе, 
«да бистрят» политиката и събитията до разсъмване. Към 4 - 5 часа касапите почват да 
отварят дюкяните,  премитат,  зимно време чистят,  снега и палят мангалите.  До седем 
часа трябва стоката, за продан да е подредена. До него време всеки касапин е направил 
гювеч и го е занесъл на фурната на бай Киро Шаоф. Фурнаджията взимаше от всеки 
гювеч по една мръвка и правеше гювеч за себе си. Всеки от касапите знаеше, но не му се 
сърдеше, защото не плащаха за печенето. От месото, което не се продаваше до 10 часа, 
касапите правеха суджуци-сурови  или сухи.  Пък  и  през  зимата се печаха суджуци  на 
мангала за мезе. От кръчмите се взимаше вино и така до обед. За обед касапският гювеч 
се донасяше в някоя от кръчмите и там се ядеше и поливаше с вино или пелин - според 
сезона.  Често  пъти  настроението  се  повишаваше  от  «добрите  кярове»  и  тогава  се 
попрехвърляше. И започваха майтапи и закачки. Имаше един касапин -  колач,  късата 
Маринка, самотник, нисък, с криви крака и силен глас. На младини бил кавалерист. След 
като  го  напиеха,  качваха  го  на  някоя  от  масите  на  пазара,  откъдето  той  даваше 
кавалерийски команди:  «възседни-и-и»,  «ходом мар-р-р-ш»,  или държеше патриотични 
речи. В това време от всички касапски дюкяни започваха да хлопат, с хлопатари, късата 
Маринка се ядосваше, започваше да ругае нецензурно, което пък караше касапите да го 
освиркват, а целият, пазар да се залива от смях. Случваше ли се и друг да се напие, 
повтаряше се същото. Друг чешит бе пияното Борисче. Ходеше с кобилица и продаваше 
храна за котки (черва, дроб) и колкото пари изчукваше- изпукваше. Почти винаги бе пиян. 
На обед дюкяните не се затваряха. Настъпваше само временно затишие, за да започне 
отново шумният живот след два часа. 
Така течеше животът спокойно, разнообразяван от закачките и шегите на зевзеците. 
Петъчен ден имаше пазар и на Марино поле. В началото му, където сега е  паметникът 
«.Майка България», ставаше пазарът на дините, които докарваха с каруци от околните 
села. Най-хубавите и сладки бяха никюпските, от с. Никюп. Продаваха се на парче. По-
заможните,  купуваха  по  цели каруци,  като  се  пазаряха  на  сто  дини  колко  да  платят.  
Закарваха  им  ги  до  в  къщи  (това  влизаше  в  пазарлъка).  По-късно,  през  есента  там 
ставаше пазарът на зимнината: зеле, пипер за туршия, моркови, целина и др. По-навътре 
бе пазарът за дървата за отопление, дървения кюмюр, строителните материали (греди, 
дъски), докарван от тузлучани. Заедно с дървата селяните докарваха и по някоя птица: 
пуйка, кокошка, патка, юрдечка, кой каквото има. Понякога имаше толкова много птици, че 
ги предлагаха на безценица, само да не ги връщат на село. 
Специалитетът на тузлучаните бе маджун от тиква с кокали (парчета от тиква, нарязани 
като локум и сварени с маджуна). 
В селата почти във всяка къща хранеха прасе. Няколко дни преди Коледа прасетата се 
колеха, подреждаха се и се отделяше кебап за празниците. По-голямата част от месото 
се заделяше за продан в града. Нали трябваше да има пари и за други неща, които не се 
произвеждаха в село. А месото може да се замени със зрял боб, леща, картофи, зеле,  
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ошав и др., каквито в село имаха всички. Достатъчно е само до празниците да има месо,  
защото ако се яде през лятото, «пада тежко». Не случайно най-много празници имаше 
през януари - през зимата нямаше полска работа. 
Пазарът на свинското месо в града ставаше на втория ден на Коледа. Всеки селянин 
носеше в града за продан, колкото можеше да отдели от прасето. На този ден имаше 
толкова много свинско месо, че тротоарите от двете страни на улицата от зеленчуковия 
пазар  до  девическата  гимназия  бяха  отрупани.  Другият  пазар  на  свинско  месо  беше 
Баждарлъка,  който  представляваше  същата  гледка.  Месо  беше  струпано  чак  до 
модерния театър, сега кино «9 септември». Гражданите обикаляха и купуваха само това, 
което им хареса. Предлагаха се свински глави, бутове, плешки, бошлуци и какво ли не. 
Всяко  семейство  си  приготвяше  свинска  мас,  бутове,  осоляваха  се  рибици,  сланина, 
правеха се наденици и т. н. 
Градът се снабдяваше с мляко пак от околните села: Шемшево, Леденик и Беляковец. 
Сутрин още в тъмно по улиците се чуваха гласовете на млекарките:. «Хъ мляко, хъ!> В 
добре калайдисани бакъри или ламаринени гюмове носеха мляко по домовете из целия 
град. Много от тях имаха къщи, на които носеха постоянно мляко. Заплащането ставаше 
на седмица или на месец- според уговорката. Млякото беше различно, овче, краве, козе,  
биволско и всяко имаше различна цена. Киселото се приготвяше най-често от овче или 
биволско мляко. То бе толкова гъсто, че както разказваше бай Леон Филипов, баща му го 
купувал в носната си кърпа и го носел с нея до в къщи. Всеки се стремеше да продава по-
качествено мляко, защото купувачът преди това го опитваше. Квасеното не трябваше да 
е много кисело, да има дебел каймак, да е вкусно. Селянката носеше по една супена 
лъжица за сипване и опитване и ламаринена мярка от 1/2 кг. 
Повечето хора купуваха хранителни стоки и хляб от един и същ бакалин или хлебарин на 
кредит, с тефтерче или рабош. Носиш си тефтерчето или рабоша, напазаруваш, запишат 
ти покупките и на края на месеца (седмицата) си плащаш дълга. Рядко имаше случай 
някой да не си плати и такива наричаха «батакчии». Но и търговците предвиждаха такива 
случаи и за компенсация понадписваха тук-таме. С тефтерчета, на кредит, се хранеха в 
гостилниците ученици, чиновници и бекяри. Изобщо на кредит можеше да вземеш всичко, 
само да не си батакчия. Но който бе такъв, знаеше го целият град. 
Първият  частен  автомобил  бил  на  Янко  Шопов  -  1911  -  12  година,  марка  «Форд»,  с 
бандажни гуми.  И аз  го помня.  Ръчната му спирачка и скоростният лост  бяха вън от 
купето. Имаше брезент само отгоре, а отстрани бе открит. След време го купи Здравко 
Стоенчев и го ремонтираше непрекъснато. Беше ли в изправност, нещо, което рядко се 
случваше,  бай Здравко събираше махленските деца и  отиваше да го мие на Качица. 
Скоростта  бе  такава,  че  по  нанагорнището  децата  я  изпреварвахме.  Возенето  на 
автомобил тогава бе голямо събитие и след това обсъждахме с другарчетата си по цяла 
седмица. 
Много къщи и дюкянчета от онова време стоят, макар и посъборени. Много криви улички 
и сокаци напомнят за стария вид на града.  Няма ги само хората.  Хората,  за които е 
драскал набързо своите бележчици вуйчо ми, съхранени и до днес. За тях, за буйния и 
весел нрав на старите търновци, повечето получили прякори от занаята или характера 
си, като бай Руси Табака-Индустрията, Ганю Пуяка, Лапай Майка, Руското куче, Оратора,  
Проклетото  Белчевче,  Христо  Тенекето  и  други,  повече  от  сто,  искам  да  разкажа  в 
следващите страници. 
И нека ми бъде простен езикът и стилът, но старал съм се да се приближа до техния стил 
и език. Така искам да изразя своята почит към паметта им и да спазя колоритния говор на 
Търновския край. 
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ЯЗАДЖООЛУ 

Висок,  строен,  представителен  старец,  с  брада,  малко  по-голяма  от  на  Фердинанда, 
върви по средата на улицата, като бавно пристъпва в ръка с бастуна си.  Мине ли край 
Станчо Хитров, ще му каже: «Добро утро, Станчо!» Когато Станчо иска да му развали 
настроението и да го ядоса, ще му отговори и той: «Добро утро!» Язаджоолу ще каже 
едно «Хм» и ще се намръщи. Друга сутрин, когато Станчо иска да развесели стареца, да 
му направи кефа, ще му отвърне на поздрава «Дал ти Бог добро». Язаджоолу ще се 
развесели и ще му светне лицето. Веднъж обяснявал на Станчо, че като кажеш «Добро 
утро» и ти отговарят пак «Добро утро», не е нищо, а ако ти отвърнат «Дал ти Бог добро»,  
било за добро. Едно птиченце чувало това и ти донасяло добро. Затова той бързал да 
каже първи «Добро  утро»,  за  да  му отвърнат  «Дал ти  Бог  добро».  Така  си  живееше 
Язаджоолу спокойно, своеобразно. Сутрин в един и същи час като по часовник ще мине 
през кафенето. На обяд пак в един и същ час ще се прибере в къщи. Така си течеше 
животът му, без вълнения, без напрежение. 

СПИРО ЯЗАДЖИЕВ 

И той като баща си висок, строен, пристъпя гордо, умееше да разказва с майсторлък 
разни  вицове  или  да  осмива  слабостите  на  някого.  Сътрудничил  е  в  хумористични 
вестници с псевдонима «Инфузория». Обичал е да се разхожда сам и да оригиналничи. 
Един път, като се разхождал, пушел с тръстиково цигаре. Спира го на — какъв пушач и 
иска да си запали цигарата. Спиро му подава цигарлъка с цигарата и си продължава 
пътя. Оня, като си запалил цигарата, му хвърлил цигарлъка в краката. Обаче той, без да 
се  обърне,  продължил  гордо  да  пристъпя.  Друг  път  друг  го  спира  да  си  запали  пак 
цигарата. Спиро му дава пет стотинки, колкото е струвал кибритът, и пак продължава да 
си върви. Оня му хвърлил петте стотинки в краката. Спиро не обръща внимание на това и 
продължава да пристъпя гордо. 
Веднъж същият разправял защо на старите родове във В. Търново нещо не им е в ред,  
нещо им хлопа. И колкото са по-стари родовете, толкова повече им хлопа дъската. Това 
той обяснява по следния начин. Когато има месечина, лъчите се отразяват във водите на 
Янтра като в огледало. И оттам отразени лъчите излъчват някаква радиация, която влияе 
на нервната система, най-вече на по-богатите. 
Спиро Язаджиев в една своя дописка в хумористичното списание «Барабан» писал, че в 
Търново  ще се  изнасят  реферати.  Славков  ще говори за  въздействието  на  сладкото 
коренче при анемията на девиците. Темата на Панайот Савов е за абсурдността на чл. 
214  от  Наказателния  закон,  който  третира  въпроса  за  изнасилванията.  А  темата  на 
Бинчето била защо банята «Башхамам» удря в главата. Така Язаджиев е искал да осмее 
първите двама, които са били по женската част. А с темата на Бинчето осмива тези мъже, 
които ходели на баня с гювечи и дамаджани с вино, а жените, след като се окъпели, 
пиели ракия и ядели гювеч и баница. 

ТЯТ ИВАНИ 

Къщата й е на адвокатската чаршия. На улицата е и дюкянът-  писалище на Панайот 
Савов. Върху дюкяна е стаята с прозорец, който гледа към улицата. Под прозореца има 
миндерлък,  на  който  седи  тят  Ивани,  плете  и  гледа  какво  става  на  улицата.  Стара 
учителка, сама си живее в къщи, много е «фудул» — надменна, мисли се още за млада, 
когато говори, много се глези, малко гъгне в говора си и това й придава още по-глезен и 
мазен  говор.  На  Димитракито  така  му  допада  да  я  имитира,  че  всички  наоколо  се 
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заливали  от  смях.  Когато  посрещали  русите  при  Освобождението,  тят  Ивани  като 
учителка  била  между  посрещаните.  Казала  няколко  приветствени  думи  и  заключила 
речта си с думите: «Ако не бяхте дошли, бяхме отишли.» 
Насреща, в бакалницата на Станчо Хитров, донесли салами. Той ги накачил за реклама 
пред дюкяна си. Взел една кърпа и бърше салам, като го сочи към тят Ивани. В това 
време минава доктор Стат Антонов. Тят Ивани започнала да вика: «Безобразник, не мога 
да го търпя този просяк. Ще уловя да си продам хубавата къщичка, да се махна, да не го 
гледам.» Докторът й казал: «Защо се ядосваш ма, даскаличке, човекът си подрежда и 
почиства стоката.» Тят Ивани отговаря: «Да го очистят при дяволите. Аз много добре 
разбирам неговата мръсна скрита тенденция.» 
Веднъж,  като  плетяла,  си  изтървала  кълбото  и  то  паднало  на улицата.  Минава  един 
селянин, държал си калпака в ръка, от главата му излиза пара, сигурно е загубил някое 
дело и му е пламнала главата.Тят Ивани взела да му вика: «Слушай бре, чичо, хей, чичо,  
слушай, бе!» Селянинът се спрял и попитал: «Какво има?» «Ами че подай ми кълбото, 
бре!» Селянинът отговорил: «Да ти го ръгна в кълбото» и си продължил пътя. Тят Ивани 
го заплюла и му казала: «Не те е срам, безобразник, маскара.» 
Друг път минава една циганка, катунарка, сложила си детето в един тържик и го задянала 
на гърба си. Детето висело настрани. Тят Ивани се развикала: «Слушай ма, циганко!» 
Циганката си върви и не й обръща внимание. «Хей, циганушо проклета!» Циганката се 
спряла и попитала: «Какво има?» — «Ами че туй хубавото детенце ще го умориш, ма!» 
Циганката й казала: «Нищо, ще го правим друго» и си продължила пътя. Тят Ивани започ 
нала да вика «Безсрамница, маскара.» 
Вървят  по  улицата  тят  Ивани  и  тят  Фроса  и  виждат  залепен  некролог  за  тяхната 
приятелка тят Змарайди, че е умряла. Тят Фроса казала на тят Ивани: «Виж на колко 
години  се  е  писала,  че  съм  си  забравила  очилата.»  Тят  Ивани  й  отговаря:  «На 
седемдесет години.» Тят Фроси се улавя за главата: «Как не я е срам да лъже. Тя е три 
години по-стара от мене, а се писала на моите години.» 

КОТАБАНКА 

Вдовица, къщата й е срещу  църквата «Св. Спас». Имала е ясен, отсечен, силен глас. 
Когато говори по-високо или се кара с някого, гласът й се чува чак горе на улицата при 
Станчо  Хитров.  Отнякъде  дошъл  в  Търново  един  чешит,  казваше  се  Попов,  банков 
чиновник. Беше ерген. Искаше да се жени, но на много висока цена. Когато му хареса 
някоя мома, ще пита има ли къща, каква й е зестрата. Търновци, като разбраха, че откача 
на тази тема, започнаха да се занасят с него. 
Попов търсел квартира и за майтап Станчо Хитров и Владимир го пратили при Котабанка,  
като му казали: «Тя може да ти каже, че не дава под наем. Но ти ще й кажеш, че си ерген 
и  че  ще й  плащаш повече.»  Отишъл Попов  да  търси  квартира  при  Котабанка.  Тя  го 
попитала:  «Кой  те  изпрати,  Владимир  просякът  ли  или  кривокракият  Станчо?»  И 
добавила, че нямала стаи под наем. Попов казал: «Аз съм ерген, ще плащам повече.» 
Котабанка избухнала, вдигнала една врява, на Попов му се видели вратата и сокачето 
тесни.  Бегом  се  отдалечил  от  къщата  й.  Горе  на  улицата  Иван  Владов  и  Станчо 
примирали от смях. 
На Котабанка кокошките се научили да ходят в Станчовия двор и изравяли магданоза. 
Станчо Хитров хванал петела и го задържал три дни в мазето. След това го остригал, 
направил му главата «а ла бубикопф». Закачил една картичка на една червена лента и 
му я завързал на врата. На картичката писал «Котабанке, да си прибираш кокошките да 
не ми ровят из двора.» Пуснал Станчо петела, той гладен се отправил право в къщи. Като 
го видяла, Котабанка едва си познала петела, а той ко-ко-ко, право при нея отишъл. Тя 
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казала? «О-о-о, миличкия, аз мислех, че са те изяли.» Прочела картичката и взела да 
кълне Станчо. Занесла петела в Златевата аптека да го видят и да се оплаче от Станчо, 
пък и трябвало да си купи валериан за успокоение. 

ЛАПАЙ МАЙКА 

На опълченците разрешавали да разиграват разни игри по панаири и пазарища, като 
томбола, пиянко. Обикновено лъжеха наивниците и печелеха хубави пари. 
Лапай Майка се движеше с тях и им беше в услуга. На такива им казваха «пунтаджии».  
Слагат  на  една  маса  разни  предмети:  часовници,  будилници,  бутилка  коняк  и  други 
съблазнителни работи и на тях номера, от шест до тридесет и шест. Дават шест зара да  
хвърля  този,  който  си  плати  определената  такса.  Сборът,  който  се  получава  от 
хвърлените  зарове,  е  номерът,  който  печели.  Средният  номер,  който  се  получава  от 
сбора,  е  с  най-голяма  вероятност  да  се  паднат  празно  или  незначителни  предмети: 
предпазител за молив, огледалце и други евтини работи. Часовникът и скъпите предмети 
имаха номер шест или близо до него, или пък тридесет и шест или близко до него. Цял 
живот да хвърляш заровете, почти няма вероятност да получиш тези числа. Трябва и на 
шестте зара да се падне или цифрата шест, или цифрата едно. Когато зяпачите спрат да 
играят или намалеят, ще дойде 
Лапай Майка, ще даде един грош и ще хвърли заровете. Пиянкаджията с една пръчица 
премята  заровете  и  събира.  Сборът  им е  двадесет  и  пет  двадесет  и  шест,  а  той  го 
изкарва тридесет и пет тридесет и шест. Гледа, номер тридесет и пет е часовник, и почва 
да вика: «Падна му се на момчето» и му подава часовника, който Лапай Майка съответно 
връща скрито. Намалее ли работата, ще дойде и другият «пунтаджия» и той ще отнесе 
скъп  предмет.  Но  не  само с  пунтаджилък  се  занимават  Лапай Майка  и  Пецата.  Ами 
открадват  и  по  някоя  кесия  от  селяните.  Обикновено  селяните  си  слагаха  парите  в 
платнени торбички и ги мушкаха в пояса си, а някои за по-сигурно ги връзваха с гайтан 
или канап,  преметнат през врата.  Джебчиите срязваха канапа и измъкваха кесията от 
пояса. 
На беляковския сбор хванали Лапай Майка, като измъкнал една кесия, и такъв бой го 
били, че едва оживял и се отрекъл от джебчилъка. Същото станало с Пецата на друг 
сбор. Както,го биели,един селянин изтърчал и казал: «Дайте път бе, брате, и аз да го 
ударя два-три пъти.» Сигурно и на него са му откраднали някога кесията. След този бой и 
Пецата се отказал от джебчилъка. 
Отначало Лапай Майка продаваше банички на табла и викаше:  «Топли,  парят,  Лапай 
Майка!»  Оттам, му излезе и прякорът.  После отвори дюкян,  кръчмарство и бакалия и 
забогатя. Пецата също започна търговия и той забогатя. Крадците затвор не ги лекува, 
там стават по-големи специалисти, но големият бой ги оправя. 

ПАТЕОЛУ (СТЕФАН ПАТЕВ) 

Едър, рус, хубав мъж, винаги добре облечен, много обича майтапите и много ги знае. 
Още като ученик другарувал с Богдан Бошнаков и двамата бяха известни с майтапите си.  
Къщата на Колю Хаджиславчев е близо до разсечената скала. Има двор, който е зад 
къщата и опира в скалите на пътя на Хисаря. Когато се отива за Хисаря, се вижда целият 
двор, но той от двора не може да види кой отива по пътя за Хисаря. През лятото при 
хубаво време сложили масата в градината и в средата газена лампа. Колю седнал със 
семейството  си  да  вечеря  на  хладина.  Горе  по  пътя  за  Хисаря  вървели  Патеолу  и 
Бошнака.  Единият  се  кашля  и  имитира  Аврамоолу  и  поздравява:  «Добър  вечер  бе, 
Колю!»  Отдолу  Колю  се  обажда:  «Ти  ли  си  бе,  Аврамослу?»  «Аз  съм»  -  обажда  се 
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Патеслу и кашля, а Бошнака пърди силно с уста. Колю надава един вик, почва да псува и 
да вика: «Сега ли намери, на софрата ми да пърдиш!» На другия ден Колю среща 
Аврамоолу и започва кавга, докато се разбере каква е истината. 
Патеолу се изправил пред гостилницата на Файна и викал: «Аха, ще падне» и гледал към 
облаците. Тогава се говореше за балони и за аероплани, но още ги нямаше. Събират се  
зяпачи да гледат. Идва един поп, Патеолу му затваря едното око с ръка, а с другата му 
сочи облаците. Бошнака пък подпира калимавката му да не падне - картинка. 

АВРАМООЛУ (ГЕОРГИ) 

Стар  пенсионер,  заемал  голяма  служба,  наперчен,  важен,  със  скъп  бастун,  половин 
цилиндър — маслен цвят, с очила. На едното му очело залепена цигарена хартия. Като 
върви, пристъпва важно по средата на улицата. След Освобождението за пръв път се 
отваря бирария с градина и маси на открито. Наричаха я «Хаджимишоновата градина» на 
Марино поле. Отначало само хайлайфът посещавал градината-бирария. Наричали я «На 
масите». Еснафът се стеснявал да отива «На масите» със семейството си. Там се ядели 
фъстъци и се  пиело бира и  лимонада.  Аврамоолу като годеник  завел годеницата си, 
семейството й и други роднини «На масите» да ги черпи. Вземат видно място и при добро 
настроение  се  изтърсва  един  пияница,  живеещ  наблизо.  Той  почнал  да  вика  на 
Аврамоолу: «Ти, Георги, дай да ти целуна ръчичката. Такава добрина ми направи. Дай да 
ти целуна ръчичката, такава добрина не мога да я забравя. Помниш ли, в кожухарския 
хан, ако не беше ти да ме отървеш от Мехмед чауш, нямаше да съм жив.» Изпъдили го, 
но с голям зор, за да си продължи Аврамоолу моабета. 

КУЦИЯ БЕРБЕР (ТОДОР) 

Имал бръснарница срещу  паметника на обесените. Същевременно вадел зъби и имал 
един голям буркан, пълен с пиявици. Фирмата била написана с извадени зъби, наредени 
като  букви.  Пишело:  «Зъби  вадя  без  «ох»  и  кръв  пущам!»  Едно  време  не  е  имало 
зъболекари и берберите вършели и тая работа - вадели зъби. Като дойде някой болен, 
Куция ще го накара да седне на стола и ще се върти около него, куцук,  куцук с едни 
големи клещи в ръка, ще каже: «Я, да видим какви ги е ял този зъб, че те боли?» Оня,  
като гледа клещите, от страх му минава болката. Берберина беше много сръчен и вадеше 
зъбите много бързо. Ако пък зъбът се счупи, оставя си го, без да го доизвади. 
Било празничен ден, някакъв съсед на бай Тодора го заболява един горен кътник. Отива 
в  къщата  му,  той  го  преглежда и  решава:  «Зъбът  трябва  да  се  вади,  не  зная  друго 
средство против болки» Поставя болния на едно столче до дувара на къщата, натиска му 
главата към него с лявата си ръка, с дясната, в която държи клещите, хваща кътника и 
почва  да  го  тегли,  оказва  се,  че  зъбът  е  много  здраво  закрепен.  Потеглил  веднъж, 
потеглил дваж и най-после зъбът бил изваден. Но при натискане на главата към дувара 
тя се отделила малко и при изваждането на зъба се дръннала в него. Почнало да тече 
кръв от сцепената глава, а болният почувствувал силни болки не в зъба, а в главата си. 
Така че зъбът бил изваден безболезнено,  но болният носил превръзка на главата си 
близо месец. 
Отначало, когато се появили зъболекарите, една мома казала на леля си, че я иска един 
зъболекар.  Тя  попитала  какъв  зъболекар,  а  момата  отговорила:  «Дето  вади  зъби.» 
Лелята се стъписала и казала: «Уф, не ща бербер, няма ли друг да те иска?» 
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СИВРИЯТА (ХРИСТО СИВРИЕВ) 

Беше манифактурист, дребен на ръст, но много пъргав и подвижен, като че е направен от 
каучук. През лятото живеел на лозе в колибата си, която се намирала при Мармарлия - 
чешма. Имал едно здраво магаре, с което всеки ден отивал и се връщал. Един му казал:  
«Бай Христо, все тук си оставяш автомобила, не го ли повреждат?» Той му отговорил: 
«Остави се, някой го е пипал и сега карбураторът му тече.» . 
Едно време правеха сирене в тулум (агнешка кожа). В нея слагали сирене и я завързвали 
да не влиза въздух.  Така сиренето ставало по-вкусно и по-мазно. Изядат ли сиренето, 
веселяците се снабдяват с по един тулум и чакат Великденските заговезни. 
На  чист  понеделник,  първия  ден  след заговезни,  тия  моми и  ергени,  които  не  са  се 
оженили, ги биеха с тулуми и мехури, задето са останали още неженени. 
Сиврията беше ерген на тридесет години. Сутринта след заговезни отива да си отвори 
дюкяна и минава през рибния пазар (зеленчуковия пазар). Иван Белчев започва да го бие 
с тулума. Сиврията бяга към касапите, но и те го посрещат с тулумите и го бият. Той бяга 
към казанджиите, но и те започват да го бият. Бяга към дюкяна си, но докато го отвори и 
влезе, и там го заобикалят други и те го бият с тулуми. Много тулуми изяде и голям смях 
падна този ден. 
Веднъж дядо Христо стоял до вратата на дюкяна си. Две ученички, около 16 - 17 годишни, 
гледат  какво  е  изложено  на  витрината.  Имало  макет  на  женски  крак,  обут  в  хубави 
копринен  и  чорапи.  Едната  от  ученичките  много  харесала  чорапите  и  казала  на 
другарката си, че ако имала пари, щяла да си купи такива чорапи. Дядо Христо, нали е 
зевзек, решил да се намеси в разговора им, да се помайтапи. Казал им: «Абе, малки сте!  
Ако бяхте по-големи, дядо щеше да ви подари по един чифт» Момичетата го изгледали и 
едната  от  тях  му  отговорила:  «Не  бой  се,  дядо,  докато  ти  се  приготвиш,  ние  ще 
пораснем!». Дядо Ристо бил толкова изненадан от отговора, че не-можал нищо да каже, 
нещо, което му се случвало много рядко. 
Среща го  веднъж един негов  познат  от  Самоводене,  около  тридесет  и  пет  годишен. 
Решил да се помайтапи с дядо Христо. Попитал го като по-стар човек има ли лекарство 
за  сърбеж,  защото го  сърбели слабините.  Дядо  Христо  го  изгледал от  горе  до  долу,  
сериозен,  без  да  се  усмихва,  попитал  го  откъде  е  и  кое  момче  е.  Той  казал  от  кой 
самоводски род е. Тогава Сиврията му отговорил, че това било наследствено, защото 
едно  време  майка  му  имала  същия  сърбеж,  на  същото  място.  Оттогава  този 
самоводчанин не се задявал вече с никого. 
Стефан Мерджанов имал лозе и колиба. През есента трябвало да пренесе от лозето си 
клони и пръчки за разпалки през зимата. Съчките не били много и нямало за цяла кола, 
можело да се пренесат с магарешки товар. Сетил се, че бай Христо има много здраво 
магаре, и решил да му го поиска, за да пренесе съчките си. Били приятели и бай Христо 
се съгласил веднага, но поставил условие- да даде магарето си за два дни, а не само за  
един ден. Стефан Мерджана му отговорил, че не му трябва за два дни, защото няма къде 
да го държи. Дядо Христо го успокоил и му казал, че магарето е мъжко и има къде да го  
държи. Смели се, но и работа свършили. 
Гледа дядо Христо на пазара две магарета «си играят», спира се пред една дебелчанка и 
пита  какво  правят  двете  магарета,  защото  той  недовиждал  добре.  Дебелчанката 
погледнала и казала: «Нищо» 
Сиврията се засмял и рекъл: «Булка, и на туй като казваш нищо , халал му вяра!» 
Двама строителни работници носели по улицата една тежка дълга греда. Дядо Христо, 
както  стоял  пред  дюкяна  си,  ги  спира  и  заговаря:  откъде  са,  каква  работа  могат  да 
вършат, защото и на него му трябвали майстори. Разпитвал ги за някои хора от тяхното 
село. На работниците им тежало и местели гредата ту на едното, ту на другото рамо.  
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Най-сетне единият се досетил и почнал да вика на другия: «Не виждаш ли, че този човек 
е без работа и ни се смее на акъла!» 

ХАДЖИ СЛАВЧО 

Бил е голям лихвар още в турско време. Затова е бил и богат. Имало и такива, които му  
оставяли парите си да ги пази. И от тях вземал лихва. Казвал: «Трябва да плащам на 
агите, дето ги пазят.» 
Наскоро след Освобождението трима души нападнали къщата на Хаджи Славчо и му 
взели  три  торби  със  злато.  Навреме  съобщил  на  полицията  и  тя  тръгнала  да  гони 
хайдуците по сокаците. Единият крадец, за да му е леко при бягането, оставил торбата си 
отвътре  вратата  на  Куция  Генчо.  Вторият  оставил  торбата  пред  вратата  на 
Бостанджиолу. Третия го настигнал един стражар и го откарва в участъка. Крадецът му 
предлага да разделят парите, само да го пусне. Стражарят не се съгласил да разделят 
парите.  Крадецът му предлага цялата торба,  но  стражарят пак  не се  съгласил да  го 
пусне.  Само  тая  торба  от  участъка  са  я  върнали,  но  наполовина,  сигурно  другата 
половина е взел началникът. 
Сутринта Бостанджиолу отишъл да си отвори дюкяна. Гледа до вратата торба, пълна с 
жълтици. Прибира я и оттогава забогатява. На всичките си синове направи къщи, дюкяни 
и лозя. 
Куцият  Генчо  и  той  тръгва  сутринта  на  работа,  гледа  торба  със  злато  до  вратата. 
Прибира я и става богат човек. А пък стражарят, който хвана единия крадец умря. Не 
можа да преживее подигравките на околните, загдето не е взел торбата със злато. 

КОСЬО ХАДЖИСЛАВЧЕВ 

С  козя  брада,  голям  нос,  върху  него  очила  - пенсне,  стар  ерген.  Получил  голямо 
наследство, играел много на комар и много комарджии са разбрали от наследството му. 
Напоследък не играеше, изглежда, че беше свършил парите. Гледаше как играят другите 
и обикновено спеше на стола. За да си правят смях, играчите му подаваха карти да ги  
сече. Казват му: «Сечи!» И той насън ги сече и продължава да спи. 
Бил е в странство дълги години, но какво е завършил, никой не знае. Викаха му на майтап 
«Докторе!». Брат му Михал е получил в наследство един турски чифлик в Павликени. С 
построяването  на  гарата  градът  се  разрасна  много,  цените  на  местата  се  покачиха 
няколко пъти и той забогатя. И той играеше комар, но въпреки това беше най-богатият 
човек на Павликени. Косю често ходел при брат си в Павликени. Веднъж бил в кръчмата 
на Иван Михайлов с  двама железничари,  а  третият стоял зад него  прав.  Последният 
слагал на нокътя си прах за кихане и го духал към Косю. Косю киха и си бърше носа. 
Носът му се зачервил. Тъкмо ще се успокои, оня пак му духне прах. По едно време пита:  
«Какво люти толкова?» Те му отговарят: «Сигурно е от червения пипер, който е наблизо в  
чувала.» 

НИКОЛА ГАБРОВСКИ 

Един от основателите на комунистическата партия в Търново. Издавал е вестник, имал 
печатарска  машина и  са  му помагали социалисти-идеалисти.  Сухиндол,  Бяла Черква, 
Михалци  и  други  околни  села  били  крепост  на  социализма  и  избрали  за  депутат 
социалиста  Габровски.  Когато  партията  се  разцепила  на  тесни  и  широки  социалисти, 
Габровски бил дълги години широк социалист. По-късно напуска широките социалисти и 
става тесен социалист-комунист. И като такъв го убиват. Много е работил за социализма, 
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беше подвижен и смел. Стамболовистите много са го гонили и са го заплашвали, че ще го 
убият, но той не се отказа от идеите си до смъртта. 
Като  адвокат  не  беше  алчен,  не  скубеше  клиентите  си.  Повече  от  делата,  които 
защитаваше, бяха политически. Затова управниците го мразеха. Другите му дела бяха 
дребни, на бедняци, от които често не вземаше хонорар. Наричаха го защитник на 
бедняците. Занимаваше се повече с партийна работа, отколкото с адвокатлък. 

ПОП ТОЛЕШКОВ 

Живеел  в  съседство  със  съборената  от  земетресението  църква  «Св.  Спас»,  а  бил 
енорийски  свещеник  в  църквата  «Св.  Богородица».  Имал  девет  деца:  Васил,  Давид, 
Коста, Мара, Атанас, Вера, Слава, Любомир и Босилко. 
Веднъж  дядо  поп,  попадията  и  цялото  им  домочадие  отишли  на  театър  в  читалище 
«Надежда».  По  него  време  почти  всички  ходели  на  кино,  на  театър,  на  цирк  или  на 
вечеринки с всичките си деца. Свършило представлението и се прибрали в къщи. Като се 
поогледали и преброили -  едно от децата липсвало. Тръгва попът да го търси. Не го 
срещнал из улиците. Отива в читалището, но то вече е затворено. Търси портиера бай 
Христо Дрислата, който живее под гримьорните зад сцената. Вдига го от леглото. Бай 
Христо по бели гащи и попът със запалена газена лампа отиват в  салона да търсят 
детето. Какво да видят: детето сладко-сладко си спяло под един стол, свито на кълбо. 
Поп Толешков през Първата световна война бил сътрудник на комисарството. Раздавал 
на енориашите си купони за хранителни продукти. Сигурно не е бил много справедлив 
при  раздаването  на  купоните,  защото  народът  му  съчинил  следната  злободневна 
песничка: 
«Да мога да подхвърля на поп Толешко грош, да видиш как ми дава купони посред нощ.» 

БАЙ МИХАЛ (МИХАЛ АНДРЕЕВ) 

Среден ръст, рус,  с брадичка, от стар род, доста засегнат от «радиоактивните лъчи». 
Следвал петнадесет години в Женева, спрели да му пращат пари и се върнал в Търново.  
Следвал медицина, право и прочие, но завършил по хапване, сръбване и особено по 
женската  част  с  отличие.  Неговата  цел  в  живота  са  само  жените.  Това  смята  за 
необходима природна работа. Доктор Кръстников му казваше: «Ти, Михале, имаш полов 
идиотизъм.» 
Имаше голяма нужда от учители по френски език. Бай Михал обиколи много градове, но 
не  се  задържаше  за  дълго.  Когато  си  пишел  заявлението  до  министерството  за 
назначаване, молел да го назначат в някой крайморски или крайдунавски град, защото е 
ерген  и  имал  нужда  да  си  удовлетворява  половите  нужди.  В  министерството  на 
просветата лично го познавал министър Мушанов. Назначили го учител в Бяла. Поръчал 
си обувки при един обущар, но не ги платил. Един ден обущарят го спира на улицата и му 
казва: «Плати ми обущата бе, даскале, аз съм сиромах човек, нямам капитал и не мога да 
чакам много!» Бай Михал му отговорил: «Че тъй кажи бе, приятелю драги. Аз не мога да 
ти ги платя, ами виж продай ги на някого.» Изул обущата и си отишъл в къщи по чорапи. 
Беленските граждани се съветвали с него, искали да правят нова църква. Бай Михал им 
казал:  «Вие  църква  си  имате.  А  такъв  град  като  вашия  да  няма  публичен  дом,  е 
престъпление. Направете си, за да не отиват чак в Русе за това.» 
Често  пъти  искал  отпуск  и  аванс  от  директора,  за  да  ходи  в  Русе.  На  директора  му 
дотегнало да му дава отпуски и пари и спрял да го пуска. Тогава бай Михал се завърнал в 
Търново. 
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Когато бил учител в Шумен, негов колега го завел на квартира у една вдовица. Михал 
много не гледал стаята, не се пазарил. Наел я, защото му харесала вдовицата. Жената 
взела пари в заем, купила креват, подредила добре и го чакала да дойде. Но Михал не 
отишъл. Старият учител казал: «Защо не отидеш да си наемеш стаята, жената те чака?» 
Бай Михал му отговорил: «Аз, приятелю драги, събрах много лоши сведения за нея.» 
«Как може? — възмутил се учителят. - Тя е крайно честна жена.» 
«Именно,  именно,  поодумах се,  но тя ми каза,  че е честна жена,  хич да не си правя 
илюзии.» Затова се отказал от квартирата. 
Получава назначение за учител в Лясковец. Показва си назначението на Бурмов и други,  
събират му пари, за да замине за Лясковец. Пристига там и спира в една кръчма-хан. 
Попитал  какво  има  за  ядене  и  пиене.  Ханджията  му  казал,  че  заклали  едно  черно 
шуменско прасе, да му опече от него. Много хубаво, но имаш ли хубаво вино? «Ти си  
дошъл в царството на виното» — казал ханджията. Хапнал и сръбнал порядъчно, повикал 
кръчмаря и го попитал. «Ти, приятелю драги, след хубаво ядене и пиене знаеш какво 
трябва. Можеш ли да ми намериш?» «Тук такива работи няма!» «Ама с пари, бе!» — му 
казал бай Михал. «С пари, без пари, такива работи в Лясковец няма!» Щом няма, няма да  
имате и даскал по френски. Аз си отивам в Търново, ама да бързам, да не са затворили 
публичния дом. Като разказал бай Михал защо се върнал от Лясковец и за разговора му с  
кръчмаря, Георги Пенчев казал: «Абе аз се чудя защо в Лясковец не знаят френски, а то  
каква била работата.» 
Имаше  един  селски  учител,  казваше  се  Сливков.  Дребен,  слаб,  пъргав,  ерген  на 
Михаловите години и като него му хлопаха дъските. Ходеше с едно тънко бастунче и 
искаше да минава за голям моралист, а се занасяше по учителките, четеше им стиховете 
си,  минаваше за писател,  но даскалиците не му обръщаха внимание.  Не признаваше 
превозните  средства,  пеш  си  идваше  и  отиваше  в  Габрово.  Лятно  време,  през 
ваканцията,  която  траеше  три  месеца  за  селските  училища,  ходеше  на  екскурзия  до 
Париж, до Германия и т. н. Един ден го запознават с бай Михал и му казват: «И двамата 
сте учени хора, само че имате различни възгледи по половите въпроси. Я се разберете, 
да видим кой е прав.» Спорили близо два часа.  Бай Михал казва:  «Това е природна 
работа,  даже  цветята  с  тичинките  се  съвокупляват.»  Сливков  казва:  «Мизерабъл,  ти 
злоупотребяваш  с  природата.»  Бай  Михал  отговаря:  «Ти  изопачаваш  природата!» 
Сливков, като няма какво да каже и се види на тясно, казва «мизерабъл» и толкова. 
През турската война Михал се записва доброволец - санитар. При Бунар Хисар боевете 
траели пет-шест дни, В първите дни осемнадесети полк отстъпил и бай Михал останал в 
една плевня да превързва ранени. Турците  наново завзели Бунар Хисар и му махнали 
червения кръст от ръката и му сложили полумесец. На петия ден нашите отново завзели 
Бунар Хисар и намерили бай Михал с червен полумесец на ръката, пък  те му сменили 
червения полумесец пак с червен кръст. 

ЦЕКАТА (СТЕФАН ГЕРГАНОВ) 

На Наната фурнаджията син. Следвал в Русия музика, но не завършил. Много продължил 
следването си, баща му спрял да праща пари и се върнал в Търново. Баща му казвал: 
«Свърши по ядене и пиене.» Имаше широки гърди и тежеше над сто килограма. Казваше, 
че в Русия искали да го обучават за шампион по борба, но той не рачил. Имаше много  
силен басов глас. Когато нощно време запееше на Боруна, от гласа му и ехото се тресяха 
прозорците на отсрещните къщи. Много ракия пиеше, с водна чашка по руски. Казваха, че 
ако не е пиел и е спазвал режим и да се е учил, щял да надмине Шаляпин. Кога се зарече 
да не пие, издържа по една седмица, но почне ли наново, много пие. Станал учител по  
музика в Габрово. Влязъл в клас за пръв път и всички ученици ревнали: «О-о-о-о». «Но 
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аз, казва Герганов, постъпих като Дългия и ги респектирах.» Имало в Търново учител по 
история Попгеоргиев, два метра висок, казвали му Дългия. Когато влязъл първия път в 
клас, всички ученици ревнали «О-о-о». -Дългия се изправил насред стаята, мълчи и ги 
гледа.  Постепенно  шумът  започнал да  заглъхва.  Когато  и  последният спрял да вика, 
Дългия го повикал, ударил му два силни шамара и го изправил до стената.Така направил 
с десетина най-буйни и започнал да предава урока си. Втори път, когато влизал в клас,  
такава  тишина  царяла,  че  муха,  като  бръмне,  се  чувала.  Така  направил  и  Цеката  и 
сполучил. Обичал да чете в църквата Апостола. Когато пее, черквата кънти. През 1926 
година  бил  калугер  в  Рилския  манастир.  Не  стоял  много,  защото  не  му  харесало. 
Брадясал, с широко лице и орлов нос, дебел, страх да те вземе, като го видиш. Разправя,  
че когато минавал по улиците, където играели деца, като го видели, се разпищявали и 
бягали. През турската война за него и за учителя Атанасов нямало дрехи. За тях ушили 
специални. След месец-два, когато стигнали до Чаталджа, гащите им станали толкова 
широки, че се развявали като фистани, а те от 130 килограма станали на шестдесет. 

ВАПОРА (ВАПОРДЖИЕВ) 

Учител по музика, сръбваше си порядъчно, но не се напиваше.  Пиеше повече прав до 
тезгяха.  Чука  се  с  други  пиячи  и  си  говорят.  Имаше  трима  сина,  световно  известни 
музиканти. 
През турската война на учителите-войници не са им плащали заплати. Но след войната 
излиза едно министерско постановление Да им се платят заплатите за цялото време, 
докато са били на война. Така че те получили заплата за цяла година. Толкова много 
пари не били виждали през живота си. 
В  Търново  се  бяха  явили  два-три  случая  на  холера,пренесена  от  фронта.  Вапора  и 
Цеката решили да се махнат от Търново, да избягат от холерата и отидат някъде на 
курорт.  Избрали  град  Дряново.  Отишли  там  и  се  настанили  в  единствения  хотел  в 
центъра на града на Рачика.  Чернев,  като се научил,  че са отишли в Дряново, и той 
отишъл при тях. Хотелът имал две стаи. Те се настанали в стая № 1, която имала три 
кревата, а под нея долу била кръчмата. Вапора предложил да живеят по програма като 
кооперация  и  по  негова  команда.  Всички се  съгласили и  започнали.  Сутрин  влизат  в 
кръчмата и докато им се приготви закуската, пият коняк. Конякът им харесва и не бързат  
със закуската. Като закусят, излизат на разходка вън от града. Към единадесет часа се 
връщат, но се отбиват по кръчмите, които им се изпречат по пътя, и пият сливова ракия, 
към дванадесет пристигат при Рачика и пият коняк. Рачика им е приготвил куруклия-гювеч 
за обяд.  Почват да обядват и пият вино.  Но виното хавале работа,  много им надува 
коремите.  Затова Вапора им прави сечено.  Взема един сифон и им църка направо в 
устата. Това било сечено. Обръщат пак на коняк. Отиват след това горе да си починат, но 
си вземат една бутилка коняк, за да има какво да пият, докато се събличат. Към пет часа 
стават и отиват на друга страна извън града на разходка. Стане ли шест-седем часът, се 
прибират и пак се отбиват в кръчмите, които им се изпречат по пътя. Там пият сливова 
ракия. Като стигнат при Рачика, който им е приготвил вечеря, започват да вечерят и пият 
вино. Вапора им прави сечено и обръщат на коняк. Като им се доспи, се качват горе и 
вземат  една  бутилка  коняк  да  има  какво  да  пият,  докато  се  съблекат  и  легнат.  Тая 
програма се повтаря всеки ден. 
Един кръчмар докарал от Станчев хан едно буренце тригодишна хубава сливова ракия. 
Като му се закротили тримата даскали и няколко дряновци, ракията се свършила. Вапора 
се възмутил. Каква е тая кръчма да няма ракия и отишли в друга кръчма да си допият.  
Дошъл един познат дряновец в сладкарницата на вуйчо ми и му казал: «Пратили сте 
трима даскали в Дряново, изпиха ни всичката ракия и вино. Ако ни бяхте пратили още 
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трима, щяха да ни изпият и водата от реката.» Когато се върнали в Търново, Вапора 
казал, че дряновци са мошеници. В първите дни давали ракията по осем гроша. Полека-
лека я  направили шестнадесет гроша и ако  са  стояли още,  можели да я  направят и 
двадесет гроша.  Те нямат срам.  Един от  кръчмарите,  при когото се  отбивали,  казал: 
«Това  се  казва  даскали  и  интелигентни  хора.  А  то  нашите  само  любов  правят  с 
даскалиците и пият боза като децата.» 

ПАНАЙОТ СЛАВКОВ 

Бивш министър, след това кмет на Търново. Имал аптека на Баждарлък, която се казвала 
аптека «Пчела», и хубава къща на Кая баш. Когато идвал в Търново,  цар Фердинанд 
спирал в къщата на Славков или на  Преображенския манастир, където имало запазена 
стая за него специално. Славков бил богат и бездетен, много горд и сериозен. От къщата 
до аптеката разстоянието било 200 метра. Отивал си с файтон, много рядко пеш и то ще 
пристъпя бавно, важно, с бастун в ръка по средата на улицата. Комшия до аптеката му 
бил  Фурнаджиев,  който  имал  бакалница.  На  Славков  му  харесали  черешите,  които 
продавал Фурнаджиев, и му казал да премери два килограма. Като взел черешите, казал:  
«После  ще  ти  платя.»  Фурнаджиев  му  отговорил:  «На  вересия  не  давам,  господин 
Славков!» Славков се ядосал много, защото за два килограма череши му нямат доверие. 
После,  като  се  успокоил,  казал:  «Ашколсун,  богат  търговец  ще  станеш.»  И  наистина 
Фурнаджиев забогатял и си купил дюкян на главната улица със стаи за живеене. 
Славков имал аптека в Горна Оряховица, след това се преместил в Търново. Бил кум на 
Сребров. Една вечер компания отишли на гости на Сребров, прекарали добре и доста се 
застояли. Когато решили да си отиват, Сребров не ги пускал, искал да стоят още, но те 
настоявали да си ходят. Сребров избухнал, взел им цилиндрите, дрехите и бастуните, 
хвърлил ги навън от къщи и тях изблъскал с думите: «Марш оттук, щом бързате да си 
ходите!» 
Минали месеци, на Сребров му се родило момче и телеграфирал на Славков: «Горна 
Оряховица,  аптекар  Славков.  Роди  се  мъжко,  заповядай  да  кръщаваш!  — Сребров.» 
Славков с телеграма му отговаря: «Търново, Сребров. Бастуни, цилиндри, марш оттук, 
търси  си  друг  кръстник!  Славков.»  Сребров  наново  телеграфира:  «Горна  Оряховица, 
аптекар  Славков.  Сърдит  —  Сребров.»  Славков  отговаря  телеграфически:  «Търново, 
Сребров. Сикиме — Славков.» 

НИКОЛА СРЕБРОВ 

Адвокат, бил е прокурор, председател на Окръжния съд, много подвижен, сербез и горд, 
минавал за царски човек. Когато идвал царят в Търново, Сребров се раз— пореждал и 
вдигал всичко на крак. При посрещането той вземал най-живо участие и придружавал 
царя през цялото време, докато бил в Търново. 
Едно време кибритът се запалваше, където и да го драснеш. Повече от тютюнджиите 
имаха навика да го дращят както вървят на панталона си. Вдига си единия крак, докато 
му се обтегне панталонът, ще драсне клечката отпред назад и тя ще се запали - излиза, 
че изважда огъня от задника си. 
Една вечер царят бил на «Боруна» и оттам наблюдавал града. По едно време извадил 
кутията  и  взел  цигара,  за  да  запуши.  Сребров  изтърчал,  вдигнал  си  крака,  драснал 
клечката кибрит и подал на царя да запали, като казал: «Заповядайте, ваше величество!» 
Царят му отговорил: «Господин Сребров, много практично, но много неприлично.» 
Когато  бил  на  Преображенския  манастир,  се  разхождал  между  паметниците  и  четял 
надписите.  По-богатите  хора  ги  погребвали  в  манастирските  гробища  и  им  правели 
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хубави паметници. Наскоро бил умрял хаджи Андрей, който имал слабост към жените. 
Погребали го в манастирските гробища и му направили хубав паметник. Някой зевзек 
взел, че написал на камъка със син молив: «Добър беше, но много. . .» Царят, като го  
прочел, взел да се смее. Игуменът започнал да се извинява, че не го е видял навреме да 
го заличи. Царят му казал: «Остави го, така е хубаво!» 
Когато горяла земеделската банка, Иван Владов и други мераклии мислили, че касите са 
отворени, качили се горе, за да спасяват, а долу се събрали много хора, за да гледат. 
Владов  се  провикнал:  «Господа,  най-важната  книга  хвърляме!»  Сребров  се  обадил: 
«Владов, тук доверено лице, хвърляй!» Пък то било присъствената книга. 

ПАНАЙОТ САВОВ 

Много  добър  адвокат,  бил  е  председател  на  Окръжния  съд,  много  пари  изкарвал, 
набърже ги  свършвал,  много  псувал  и  голям женкар бил.  Имал широка ръка,  черпел 
всекиго, който идвал в писалището му, с кафе. Беше най-добрият клиент на кафеджията 
Стоян Тъпанаря. Тъпанаря, като усети, че Савов е взел някаква голяма сума, отива за 
пари.  Савов  ще  го  пита  «Колко  имаш  да  вземаш!»  Тъпанаря  ще  каже  тридесет  или 
тридесет и пет лева. «Бре, твойта мама, кога станаха толкова?» и ще му ги плати. А него 
време кафето струваше пет стотинки. Но Тъпанаря ги пише по два-три пъти, за да не се 
забравят." 
Тогава хазайка му била тят Ивани. Веднъж отива да му иска пари за наема. Тя говори 
глезено и проточено. «Добър ден бре, Панайоте!» «Дал ти Бог добро, даскаличке, какво 
има?» «Ами, че дай малко парици бе, Савов!» «Парички ли?» Посочил средния си пръст и 
казал:  «Ами  туйцък  не  искаш,  ли?»  Тят  Иванн  се  възмутила,  започнала  да  го  ругае: 
«Маскара, безобразник, не те е срам, язък за хубавата ти женичка!» 
Една вечер Савов гуляел с една даскаличка в хотел «Борис». Синът му - Савичката, бил 
на другата страна на ресторанта с компания. Той пратил по келнера на баща си бележка 
със следното съдържание: «Тате, плати ми сметката, иначе ще обадя на мама.» Савов се 
разпсувал «Мама му и копеле» и платил сметката. 
Един ден Хаджисавов казал на Станчо Хитров: «Ако са всички хора като Марко Тотев,  
Патер Флашер и Панайот Савов, наполеонът ще струва петдесет стотинки.» А Станчо му 
отговорил: «Да, но ако всички са като Сарафоолу и Георги Фурнаджиев — пет стотинки 
ще струват колкото наполеон.» 

ДОКТОР ИВАНЧО 

Бил е военен лекар в турската армия, а след Освобождението лекар в българската. Често 
употребяваше думите:  «Человек гледа най-вече своето его.» Бил е голям ловджия на 
младини, но не се е отказал и на старини. Имал едно дребно конче и то остаряло. Ще го 
качи с пушка, преметната през рамо, и полека-лека отива за село Балван. Ловджийското 
куче и то старо, крета след кончето. Като отиде в Балван, селяните ще му убият един заек 
и ще му го продадат. Той ще го закачи на седлото да виси до дисагите и ще се върне. За  
да си отиде в къщи, той трябва да мине през целия град и го виждат всички. Ако се случи 
да няма заек, има си сушена заешка кожа със задните крака на заека, ще извади краката 
навън от дисагите, уж че има заек. 
Аврамоолу  веднъж  разправя:  «Помня,  като  си  дойде  хаджи  Николи  от  Цариград  с 
униформа като на паша, с  акселбанти.»  А доктор Иванчо го прекъсва!  «Помниш и аз 
помня, нямаше никакви акселбанти.» Доктор Казаски ще каже: «Е, да речем, че е имал,  
после?» Доктор Стат ще се обади: «Как тъй да речем? Чакайте да се разберем бе, хора!  
Имал ли е или е нямал?» Той пък гледаше да се скарат, за да им гледа сеира. 
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Една вечер се разхождали доктор Иванчо и доктор Казаски по Хисаря. Спиро Язаджиев 
тръгнал след тях, за да разбере за какво ще приказват, и после разказва: «Все за тарама 
хайвер се разправяха. Три пъти обиколиха Хисаря, все за хайвер се разправяха. Кой къде 
го е ял, къде го правят най-хубав и че най-важното на хайвера било пропорцията.» 
Отишъл  доктор  Иванчо  в  банката  да  си  получава  пенсията.  И  тят  Ивани  отишла  за 
същото и се събрали пред едно гише. Тят Ивани взела да разправя на доктор Иванчо: 
«Докторче, докторче, какъв хубав беше, когато беше млад, с ония жълти копчета. А сега 
на какво си заприличал?» и го тупнала по бомбето. 
Докторът си оправил бомбето и казал: «Ами, същият съм си, само оня не е същият!» Тят 
Ивани започнала да вика: «Не те е срам, дърта маскара!» Чиновниците си навели главите 
зад гишето и започнали да се смеят. 

ДОКТОР СТАТ АНТОНОВ 

Хубав,  представителен  човек,  от  него  лъхаше  благородство,  от  богато  занаятчийско 
семейство, баща му е бил кожухар - един от най-първите и доходни занаяти за времето. 
Голям  зевзек,  обичаше  майтапите.  Бил  е  военен  лекар  в  турската  армия  до 
Освобождението.  Пашите  не  допускали  чужди  мъже  в  харемите  си,  но  когато  имало 
болна ханъма, правели изключение. И него са го допускали да ги лекува. Бащината му 
къща беше в центъра, срещу конака. Отпред, на главната улица имаше градина и дюкян, 
който  държеше Киркор.  Именуваше  се  «Кафене  Дарданели».  След  това  вуйчо  ми  го 
наема за сладкарница. На ъгъла на градината имаше нещо като барака, там продаваше 
боза и халва един албанец, на когото викаха Доктора. Когато доктор Стат дал дюкяна под 
наем за сладкарница, казал: «Доктора няма да го буташ! Къщата е била на времето си 
голяма,  изглежда  я  е  строил  дядо  му,  защото  изглеждаше  над  сто  години.»  От 
земетресението една част била малко наведена към двора на Ангел Рашев. Последният 
постоянно давал заявления, че го грози опасност. Докторът наредил да се събори и да се 
изгори каквото се намери ненужно. Когато започнали да я събарят, видели голям зор. 
Още  пет  земетресения  нямаше  да  я  съборят.  Строена  само  от  дъбови  дървета, 
пробивани със свредел, свързани с дървени клечки и цигански гвоздеи. Сладкарницата 
се  посещавала  много  и  вуйчо  ми  започнал  да  печели  добре.  Обаче  докторът  не  му 
повишил  наема,  както  хаджи  Петкоолу,  в  чийто  дюкян  била  по-рано  сладкарницата. 
«Никакви договори и разписки за наема помежду ни не е имало и така добре сме се 
разбирали.  Имаше  такова  доверие  помежду  ни,  да  се  възхитиш  от  такъв  хазяин»  -  
разказваше вуйчо ми. 

ДОКТОР БОЯДЖИЕВ 

Все бърза, все засмян, обичаше много зевзеклиците. Сутрин не може да не отиде на 
пазара, за да се задява със зарзаватчийките. Там ще се срещне с поп Тодор и други 
зевзеци. Като няма с кого да се закачат, закачат се един друг и си правят смях. Докторът 
ще  каже  на  поп  Тодор:  «Някой,  като  ти  чука  на  вратата,  не  му  отваряш  и  казваш: 
Попадийо, не му отваряй! Той е дошъл да проси нещо! А когато рита долу по вратата, 
викаш : Бягай, попадийо, отвори. На човека са пълни ръцете, носи нещо.» Попът ще му 
отговори: «Ние не печелим като докторите. Вярно, че доста хора си изцерил, бог да ги  
прости,  но  ако  не.  сте  и  вие,  докторите,  да  ни пращате по някой други  да им четем 
«Алилуя», сме загубени.» 
В Търново зеленчукът се продавал почти само от жени, защото мъжете им ходели на 
градина в Русия, Румъния и другаде и чак наесен се връщали. Зеленчук произвеждат и 
продават предимно от село Дебелец.  Дебелчанките така са се отракали,  че и доктор 
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Бояджиев; не може да ги надприказва. А доктор Бояджиев ще се закачи с някоя: «Много 
са ти криви краставиците ма, булка!» Тя ще му отговори: «Ти вземи, тя докторката ще ги 
оправи!»  На  друга,  в  положение,  роклята  и  отпред  станала  къса,  докторът  й  казал: 
«Много хубав  фистан ти ушил  твоят майстор!»  Тя му отговорила:  «Прати докторката, 
моят майстор ще ушие и на нея!» На друга казва: «Много са ти малки краставиците.» Тя 
ще му отговори: «Ами такива станали. Те могат да станат и големи, но ти не знаеш какво  
да  правиш.  Сутрин  ще ходиш на  бостаня,  ще клякаш над тях  и  те  бързо  ще станат 
големи.» Друга пита: «Колко е, булка, чесънът?» Тя му отговаря колко е. Той продължава: 
«Ами нечесана?» И пак започват смехове, клетви. 
На Игнат Нанков баща му се разболял и искали да викат лекар, а дядо Нанко не дава. 
Най-сетне го убедили и той се съгласил. Повикали доктор Бояджиев, прегледал го добре,  
дядо  Нанко  го  попитал  как  го  намира.  Докторът  го  попитал  на  колко  е  години.  Той 
отговорил,  че е на седемдесет.  «Какво да ти кажа,  изтъркала се машината ти.  Де да 
можем и ние да живеем до толкова!»  Като си отишъл,  дядо Нанко казал на сина си: 
«Разбират, мамка им докторска! Аз знам, че ще заминавам за чеиря, ама исках да видя 
какво ще каже докторът.» 

АНГЕЛ ПОПОВ 

Имал първата фабрика в България за макарони. Той, Жоржо Момчев и други богати и 
мераклии търговци са им съобщавали от хотел «Роял», когато падне хубава стока или 
нова  келнерица.  Един  ден  бай  Ангел  получил  такова  съобщение,  казал  на  жена  си: 
«Слагай, Мариоло, да вечеряме, че ще изляза да се срещна с един италианец, който иска 
да  закупи  производството  на  макарони.  Ако  стане  сделката,  ще  ти  купя  един  нов 
дженфезен фистан.» 
Като се навечерял, облякъл се хубаво и се напарфюмирал. Жена му се усъмнила за 
срещата, повикала го в спалнята да й помогне да си премери един нов комбинезон и го  
разчувствувала. Като се орахатил, седнал на стола и взел да си гледа обущата. Казал й: 
«Я ми разкопчей обущата да се изуя!» «Нали ще ходиш на среща с италианеца?»— го 
запитала тя. Той й отговорил: «Като му трябвам, той ще ме намери!» — и си останал в 
къщи. 
Бай Ангел останал вдовец на шейсет — шейсет и пет години и се оженил за една хубава 
вдовица - на Балтата балдъзата. Доктор Стат живеел вече в София, но често идвал в  
Търново да се види с приятели. Като дошъл, попитал Станчо Хитров: «Какво ново има в 
Търново?»  Станчо  му  отговорил:  «Новото  в  Търново  е,  че  Ангел  Попов  си  взе  нова 
табакера - ожени се за балдъзата на Балтата.» 
Доктор Стат и Станчо Хитров отишли в кантората на Ангел Попов да го видят.  След 
поздравите «Добре дошъл», «Хош болдук» докторът му казал: «Ти, Ангеле, си имал вече 
нова табакера.» «Имам, заповядай - отговорил бай Ангел. - Аз не го пуша, за приятели 
съм я взел.» Подал му табакерата с тютюна. Докторът се засмял и отговорил: «Аз знам, 
че за приятели си я взел.» 

КУЗИТО 

С брат си Венко държаха касапница. И двамата здрави, набити хора. Кузито вечер, като 
са на ракия, сяда при иманярите. Прави му удоволствие да слуша разговорите им. Венко 
сяда на друга маса - обича да пее турски маанета. Пееше хубаво, но си въобразяваше, че 
е  голям певец.  Разправял,  че когато бил млад и  пътувал с  коня си през  някоя гора, 
славеите спирали да пеят, за да го слушат. Дали от шума и от страх са спирали да пеят, 
докато отмине, дали че им е харесала песента му, не се знае, но едно от двете ще е. 
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БЕЛЮ КАСАПИНА 

Със  Заспалия  бяха  съдружници  и  държаха  касапница.  Съдружника  му  го  наричаха 
Заспалия, защото седне ли на стол пред касапницата, цял ден спи. Ще го събуди или 
някоя муха, или някой клиент. Белю беше боледувал от едра шарка и лицето му беше на 
дупки.  Единият  му  мустак  беше  наполовина.  Панайот  Гергюв  му  казваше:  «О,  пуйка 
санан, морабе ятмъш! (С пуйките правел война.)» 
Много псуваше, това му беше говорът и който го знаеше, не му връзваше кусур. Един 
непознат, като купувал месо, се разсърдил и като си отишъл, без да си вземе месото, дал 
под съд Белю затова, че го псувал. Съдията казал: «Ти, Белю Иванов, си псувал еди-кой 
си, признаваш ли се за виновен?» 
Белю почнал: «Че и. . . мама му, господин съдия, да и. . . му. Йок! Тук месото не било 
добро, мама му. . като не разбира, мама му. . .». Съдията, като разбрал каква е работата, 
го изпратил навън да се спогодят. 

ИЛИЯ МАЙТАПА 

Баща на цирковия артист Майтапа. Бил много силен, добряк, тих, скромен, имал касапски 
дюкян още в турско време. На два, три месеца веднъж ще се напие. Когато е пиян,на 
всекиго ще каже какво е правил, къде е ходил. А когато е трезвен, е тих, дума не можеш 
изкопчи от устата му. Много мразеше стражарите. Веднъж, като бил пиян, го арестували и 
му сложили белезници. 
През османско робство едно българче, слуга  при някакъв турчин,  го  принудили да се 
потурчи. Повели го през града със зурли и тъпани при ходжата да го потурчват. Когато 
минавало  шествието,  Майтапа  бил  пред  дюкяна  си.  Впуща  се,  разпръсва  турците, 
грабнал момчето под мишница и избягал с него надолу по сокаците. След три-четири дни 
пак си отишъл на дюкяна и никой нищо не му казал. Турците, като минат няколко дни, 
забравят  и  не  предприемат  нищо.  След  Освобождението  това  момче  се  оженило  и 
поднесло на бай Илия Майтапа бохчалък и други подаръци. 

БУЮКЛИЯТА ХРИСТО 

Имаше  големи  мустаци,  понадени  малко  и  с  брадата.  Затова  му  викаха  Христо 
Буюклията. Бил голям търговец, но си загубил капитала. Купувал от селяните кокошки и 
ги  продавал.  Рядко  се  напиваше -  на  три,  четири  месеца  веднъж,  но  като  се  напие, 
пропиляваше  всички  спестени  пари  и  започваше  наново.  Като  се  напие,  пазари  три 
файтона да го разхождат из града. На единия си слага шапката, на другия палтото, а на 
третия сяда той с кило вино в ръка. И така се разхожда из града. 

КИРКОР 

Държеше кафене «Дарданели» — най-голямото кафе не в града. Голям салон, в средата 
билярд, отстрани стая която служеше за бюфет, а до нея друга голяма стая, в която се 
разиграваше  комар.  Пред  кафенето  градина.  Впоследствие  вуйчо  ми  го  е  наел  за 
сладкарница.  Киркор бил нисък,  дебел,  с  широк златен ланец на жилетката,  цигаре с 
голям кехлибар и броеница с едри кехлибари..  Стои на касата и дава заповеди. Като 
съборят кегли на билярда, Киркор ще каже на момчето: «Я иди дигни на мющери клечка!»  
За  двадесет  години  не  се  е  научил  да  говори  добре  български,  защото  всички  му 
говореха  изкълчено  като него  -  имитираха  го.  Най-добре го  имитираше  Марко  Тотев. 
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Голям комар се е разигравал в неговото кафене с купища наполеони. Стамболов като 
министър отиде ли в Търново, играел по цели нощи комар. Много пъти, когато сутрин 
момчето мете,  намирало по някой Наполеон.  Кафенето много работеше и процентът, 
който Киркор вземал от комарджиите, бил голям. Не е забогатял, защото и той играел 
комар. Много, пъти, като му вземат парите, за да правят смях, му играят на вересиите, 
които пишеше на черна дъска с тебешир. Загуби ли, изтриваше ги. 
В читалището са давали представления любители. Перуките ги правил Киркор. На Атанас 
Пенев бакалина Киркор заборчнял стотина лева. Атанас видял, че Киркор ще го завлече, 
и се съветвал с адвокат. Адвокатът му казал да гледа да предразположи Киркор да се 
подпише в тефтера под вересията. След това щял да го даде под съд. Бай Атанас го 
накарал  да  се  подпише  в  тефтера  и  Киркор  писал на  арменски  «Теслим»  (платено).  
Когато го дали под съд, съдията попитал Киркор има ли да дава на Атанас бакалина? 
Киркор казал:  «Да го вика едно армен да го прочете.» Повикали хаджията -  арменец 
кафеджия - да го прочете. Хаджията прочел и казал, че пишело «платено». Тогава Киркор 
се обърнал към Атанас Пенев и казал: «Сизде, честно бе, бай Атанас» (нали си честен 
бе, бай Атанасе?). Атанас загубил процеса, но му останала закачката «Сизде честно бе,  
бай Атанас». 
Долу на двора, зад кафенето имаше нужник. Много външни хора ходели в него. Киркор се 
сърдел и казвал: «Ходиш хотел «Борис», ядеш, пиеш, додеш Киркор, пикаш мене!» 
Като напуснал Търново, отишъл в София и отворил гостилница близо до университета. 
При откриването на Народния театър студентите освиркали царя. Заради този инцидент 
затворили университета повече от три месеца. Студентите се разотишли кой откъдето е 
Киркор останал без клиенти, останали му само вересиите и казал: «Студент свирка цар, 
Киркор плаща.» Един ден вуйчо ми му казва: «Във вашия двор има само един българин,  
всичко останало е евреи.» Киркор отговорил: «То не чисто българин, то хашлама. Баща 
българин, майка герман.» Спиро разказва: «Киркор през целия си живот е бил комедия. И 
когато е умрял, пак направил комедия. В същото време, когато Киркор умрял, умира и 
един евреин от Ямбол. И двамата ги оставили в моргата. Минали няколко дни, никой не 
дошъл да погребва нито единия, нито другия. Научават се софийските евреи, събират 
пари, обаче вместо евреина вземат да погребват Киркор. В това време дошли близките 
на евреина от Ямбол да го вземат и погребат. Оттам им казали, че преди един час са го 
взели да го погребат. Проверили в моргата и видели, че евреинът е там. Разбрали за  
станалата грешка, пращат човек, настига погребалното шествие до Лъвовия мост и го 
връща.» 

ПАНДУРА 

Рус, снажен, здрав човек с големи мустаци, загорял от слънцето и вятъра. Живееше зиме 
на  Варуша,  лятно  време  до  реката.  Имаше  каик,  с  който  превозваше  пътници  от 
Самоводене за Арбанаси, Долна махала и обратно. Когато реката е замръзнала или има 
сушаво  време,  водата  намаляваше,  пътниците  я  прегазваха  и  флотата  на  Пандура 
стоеше  в  бездействие.  Децата  му  и  те  руси,  загорели  от  слънцето,  косите  им  като 
кълчища. Цяло лято живееха до реката. Казваха им «адмиралтейството на Пандура». 
Ловеше риба и с това си изхранваше семейството. Когато отидат на Росица, с големите 
мрежи ловяха много риба и забогатяваха,  но за късо време.На Богоявление Пандура 
почти винаги хващаше кръста и оттам докарваше пари за зимата. 

Обработка: www.strannik.bg Стр. 27 от 81 КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО



Спомени и анекдоти за великотърновци
Сава Русев

ИНДУСТРИЯТА 

Индустрията - Руси Табака. Табашкият занаят минаваше за един от най-тежките. Кожите 
са държели в корита с разтвор и са ги газели с крака- лятно време боси, а зимно време с 
ботуши.  Не  са  имали  както  сега  барабани  с  киселини.  За  щавенето  на  кожите 
употребявали смрадлика,  вар,  кучешници и други.  Изглежда, че кушешниците са били 
най-ценният  материал,  защото  в  табашката  махала  имаше  много  кучета.  Децата 
събираха кучешници с дилаф в кофи. Като напълнят кофата,  продават я за пет-шест 
гроша  на  табаците.  Ходеха  чак  в  Арбанаси  да  събират  кучешници.  Бай  Руси  беше 
възприемчив,  весел  и  зевзек  старец.  Голям  майстор  при  изработването  на  кожите. 
Ръцете му вечно боядисани с разни бои. Бай Руси разнасяше и продаваше на обущарите 
изработени от  него  лицеви кожи.  Изработил по-старателно една кожа за  лайпцигския 
панаири я изпратил. Тамошните специалисти много харесали кожата и тя получила първа 
премия. Една чужда фирма харесала много обработката и му направила предложение за 
изработването на 100000 кожи. Взел бай Руси молива да направи сметка колко време му 
е нужно да изработи една кожа. Излязло, че са му необходими 200 години, и се отказал 
от поръчката, но му останал прякорът Индустрията. Бай Руси правил ортаклък с един 
табак, по-стар от него с 15 години. Работили десетина години заедно. Съдружникът му 
остарял и не искал да работи повече. Решили да се разделят приятелски. Счетоводители 
и касиери нямали. Имали една голяма кесия, в която държали целия капитал. Кесията я 
държали в табаханата на скрито място или на единия,  или на другия в пояса според 
нуждите. Трябва ли да плащат купени кожи и други материали, вадят пари от кесията и 
плащат. Постъпват ли пари от продажба, слагат ги в кесията. Трябват ли им пари за  
лични нужди, единият взема десет гроша, взема и другият. Когато имат по-голям харч, 
единият  взема  и  казва,  че  похарчил  примерно  300  гроша.  И  другият  пазарува,  но 
похарчил,  да  речем,  с  петдесет  гроша  по-малко.  Взема,  си  петдесет  гроша  за 
«уравнение» и сметките са винаги оправени. 

ГАНЮ ПУЯКА 

Ганю Пуяка живее в Долна махла, едър, висок, кокалест, купува и препродава кокошки, 
агнета и каквото му попадне друго. Много обичал да краде и бил един от постоянните 
клиенти  на  полицията.  Най-много  обичал  да  краде  пуйки.  Когато  карал  «бюлюка» 
(стадото от пуйки) и срещне някое чуждо стадо от пуйки извън селото, подкарва и него.  
Смесва ги със своите пуйки. Много е крал, но и много бой е ял. 
Веднъж пак за кражба отишли стражари да го търсят в къщи. Ганю се скрил зад джамала 
и когато стражарите го попитали защо чак там се е сврял, той отговорил: «Къща ми е най-
после, където искам, там ще стоя.» 
Веднъж Ганю носел две кокошки и ги предложил на Станчо Хитров. Друсал ги с ръка да 
му  каже,  че  са  тежки.  Бай  Станчо  му  отказал  с  думите:  «Нямам време  да  идват  от 
полицията да им търсят белезите, да ми ровят къщата.» Ганю го съдят за кражба търси 
адвокат  за  защитник.  Никой  от  адвокатите  не  е  съгласен  да  го  защитава,  защото 
кражбата е явна. Габровски, който бил защитник на сиромасите, само той се съгласил. Д-
р Бояджиев е съученик на Ганю още от първо отделение. Адвокатът го пише свидетел да 
каже, че Ганю още от малък е крадял в училище къде молив, къде гума, въобще каквото 
му падне. Докторът потвърдил, че това е наистина така.  Габровски започнал защитната 
си реч: «Ганю още от малък обичал да присвоява чуждото и не може да го различава от 
своето. Когато настъпва сезонът на агнетата или към Коледа сезонът на пуйките, Ганю го 
хваща  една  психоза  и  тогава  той  изобщо  не  може  да  различи  чуждото  от  своето.» 
Съдията  започнал  да  се  превива  от  смях  и  казал:  «Господин  Габровски,  само  за 
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оригиналната защита ще дадем на нашия довереник една година затвор условно». И този 
път Ганю се разминал със затвора. 

МАТЕЙКАТА 

Матей Попиванов - прошенописец. Заявленията ги пише на една маса в гостилницата на 
Пенчо, която се намира срещу съда. Там се въртяха и други прошенописци, които не бяха 
при адвокат и нямаха дюкян. Повечето нямаха позволително за прошенопиство, гледаха 
как да измъкнат повече пари от селяните, а работа едва ли им свършваха. Матейката 
беше  честен  и  по-малко  им  вземаше,  пък  и  горе-долу  им  свършваше  работа.  Които 
биваха доволни, му пращаха клиенти. Целия си приход той внасяше за ракия при Пенчо. 
Щом  имаше  повече  приходи,  втасваше  и  започваше  да  държи  политически  речи. 
Обичаше да стъпва на един камък до чешмата срещу общината и от там да държи речите 
си. Когато го прекали, стражарите го подкарваха към участъка, а Матейката започваше да 
пее: «И ме влачат в тъмнина.» Бутнат го в мазето и след като отрезнее, го пускат на 
другия ден. Лятно време живее на Хисаря в една издълбана канара и затова му казваха 
«канара бей».  Всички прошенописци .какви ли не хитрини използваха,  за да измъкнат 
повече пари. Като напише заявлението на клиента си, кара го да купи за пет-шест лева 
марки,  защото  толкова  трябвали.  Слага  заявлението  и  марките  в  плик,  залепва  го, 
надписва го на свой адрес и кара селянина да пусне писмото в насрещната кутия, като му 
казва, че съдията ще го получи и ще му изпрати призовка. Прошенописецът, като получи 
плика от пощата, продава марките, а заявлението подава с 50 ст. марка. Често и това не 
прави, взема всички марки, скъсва заявлението и го хвърля. Разбира се, за писането на 
заявлението отделно си взема един-два лева. 
Бошнака по друг начин ги скубеше. Той имаше писалище и човек, който пише молбите. 
Ще каже: «Я, Петко, напиши един харзувал на Ивана, наш човек е. Няма да му вземеш 
пари, той ще донесе някоя кокошка.» Бошнака ще диктува, Петко ще пише. Като напишат 
заявлението,  ще  каже:  «Я,  Петко,  направи  му  сметка,  удари  му  мектупа  (печата)  на 
харзувала (заявлението). За мектупа един лев, препис от мектупа един лев, три призовки 
- три лева, препис от призовките - три лева, за харзувала - 50 стотинки, марка, всичко 
осем и петдесет. Вземи му осем лева, не повече. А той ще донесе някоя кокошка.» 

СТАНЧО ХИТРОВ 

Имаше бакалница в адвокатската чаршия, срещу къщата на тят Ивани. Много остроумен, 
духовит и веселяк. На всекиго ще намери слабото място. И така ще го подмята, сериозен,  
без  да  се  смее,  докато  човекът  си  замине.  Много  беше  съобразителен  и  при  всяко 
положение се измъкваше. Каквото и да мине, животно или човек, за всекиго ще каже по 
нещо. Мине ли куче, ще каже: «Гледай колко бърза, да не му остане работата надире. 
Сега ще се разпише на присъствената книга насреща, на ъгъла на доктор Игнатовата 
къща.» И наистина кучето не може да не се спре да помирише, да си вдигне крака и. . . 
Този ъгъл винаги беше мокър. Не били редки и шегите, които си правел със съседите.Но 
и  те  не  му  оставали  длъжни.  По  него  време-дюкяните  се  отоплявали  с  мангали  - 
разгорени  дървени  въглища.  Вечер,  когато  си  затварял  дюкяна,  бай  Станчо  заравял 
жарта с пепел, както правели всички търговци. Закривал го с пръстена паница. За да не 
се разгори през нощта, изнасял го на улицата и там оставал. Сутринта, след като отварял 
дюкяна, разравял мангала, поставял дървени въглища върху жарта. След като въглищата 
се разгорят, внасял мангала в магазина да го отопли. Една вечер, след като бай Станчо 
си отишъл, съседът му Стефан Хаджисавов разровил мангала, изходил се и го покрил с 
паницата.  На  сутринта  бай  Станчо,  като  отворил  дюкяна  си,  взел  дървени  въглища, 
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махнал паницата и разровил, за да открие жарта и сложи дървени въглища. Замирисало 
му и разбрал каква е работата. На никого нищо не казал, подразбрал, че това го е сторил 
Хаджисавов. На другата сутрин Хаджисавов идва, както винаги, още по тъмно да отвори 
сладкарницата си. Мъчи се да вкара ключа в ключалката на кепенка, но ключът не влиза. 
Запалва клечка кибрит и вижда, че на ключалката някой пикал и тя замръзнала. И той 
разбрал кой го е направил, но не казал никому. Само когато двамата се срещнали, се 
смели много. 

МАРКО ТОТЕВ 

Беше най-добрият адвокат във В. Търново, много често го ангажираха за големи дела в 
София, Шумен и другаде, затова и често пътуваше. Благородна душа, добряк, веселяк, 
галант, всички много го обичаха заради веселия му нрав. Писалището му близо било до 
сладкарницата на вуйчо ми. Когато се връщал от някое пътуване и слизал на търновската 
гара, файтонджиите се спускали към него с файтоните си, заобикаляли го и започвали да 
канят: «Паша, паша, заповядай при мене.» А той да не скърши хатъра на никого, ще каже: 
«Няма  да  се  возя,  пеша  ще  ходя.»  Тръгва  с  чантата  си,  но  три-четири  файтона  го 
придружават  и  като  повърви  петнадесет-двадесет  крачки,  ще  седне  на  един  от 
файтоните,  а  другите  се  връщали  разочаровани.  Когато  се  храни  в  хотел  «Борис», 
келнерът Янето ще му прислужва. Когато започвала се храни, Янето се увърта все около 
него с думите: «Паша, това е хубаво, паша, това не е хубаво.» Когато дойде време за 
плащане, бай Марко ще каже: «Яне, плащам» и ще започне да се смее. Янето ще каже: 
«Момент» и той започва да се смее. Всички се чудят защо при плащането и двамата се 
смеят, а тя каква била работата. Бай Марко ще гледа как Янето ще му надписва. Янето 
знае, че бай Марко знае, че му надписва, и все пак му надписва. Янето ще започне да 
пише и нарежда: супа, печено, вино, кафе и други - един и шестдесет и пет. Бай Марко 
възразява: «Яне, да нямаш нещо грешка?» 
Янето  отговаря:  «Пардон,  пардон,  грешка»  и  започва  да  събира  наново.  Този  път  ги 
изкарва един и четиридесет и пет. «Бе, Яне, да нямаш пак грешка?» Янето: «Пардон, 
пардон, грешка - един и тридесет и пет.» Бай Марко ще му даде два лева и ще му каже: 
«Рестото е за тебе» - и смеейки се, ще си отиде. 
Има приказка: “То на Марко Тотев все тъй ще се случи”. Този израз се среща из цяла 
България за неща, когато на някого не му върви. Откъде идват тези думи? Веднъж в 
кафенето четирима играят на покер.  На бай Марко все не му върви. Събрал се един 
голям под, защото няколко пъти пасували. В това-време на бай Марко се пада каре от 
асове.  Хубаво,  но в същото време минава едно погребално шествие. Покойникът бил 
познат  на  компанията  и  всички  хвърлят  картите  и  се  спускат  към вратата  да  гледат 
траурното  шествие.  Бай  Марко  с  карти  в  ръка  отива  да  гледа.  Когато  се  връщат  по 
местата си, той си показва картите, че имал каре от аса, и казва: «На Марко Тотев все 
тъй ще се случи.» 
... Когато вуйчо ми бил в София, и бай Марко се преместил в София. Често се срещали и 
разговаряли,  припомняли си  за  Търново,  за  някои  весели случки.  Веднъж бай  Марко 
казал на вуйчо ми да поръча две кафета, но той щял да ги плаща, защото спечелил 
двеста лева. «Как бе, бай Марко, ги спечели?» - го попитал. Бай Марко му разказал, че го 
срещнал един търновец и му поискал триста лева. Бай Марко му дал сто лева, излъгал 
го,  че  няма повече  пари.  Защото  мнозина  използваха  добрината  му,  искаха  му  пари 
назаем за влак, за други работи и не му ги връщаха. 
Панайот  Савов  и  Марко  Тотев  се  връщат  от  Плевен  и  на  Горна  Оряховица  чакат 
русенския влак да се приберат в Търново. Поръчали си по един сютляш. От съседната 
маса един пътник видял сютляша, прияло му се и поръчал да му донесат и на него. 
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Келнерът не му донесъл, а му казал, че току-що се свършил. Пътникът казал: «То на 
Марко Тотев все тъй ще се случи.»  Панайот Савов го попитал:  «Познаваш ли Марко 
Тотев?» Онзи отговорил «не». Бай Панайот му показал Марко Тотев и го запознал с него. 
Пътникът се смутил много, започнал да се извинява и всички започнали да се смеят. Друг 
път бай Марко пътувал в едно купе с три жени. Когато разговаряли помежду си, едната 
казала: «На Марко Тотев все тъй ще се случи.» Бай Марко го досмешало и я попитал 
познава ли Марко Тотев. Тя казала «не». Тогава бай Марко казал: «Аз съм Марко Тотев», 
като си извадил паспорта за уверение. 

СЕЛВЕЛИЯТА  (НИКОЛА СЕЛВЕЛИЕВ) 

Адвокат, нисък, дебел, стар ерген. Нямаше писалище, защитаваше по-евтино селяните, 
затова имаше работа и пари. Къщата му беше до  черквата «Св. Богородица», горе на 
високото. Заградил я с дувар от камъни. Живеел сам в нея, една селянка ходела да му 
пере и почиства, същата след една година добила дете. Един ден, докато Селвелията 
играел на карти, селянката с детето отива в кафенето, намира го задълбочен в играта, 
поставя  детето  на  масата  пред  него  и  казва:  «Възприеми  го  Николаки.»  Изненадан 
Селвелията скочил, започнал да ругае, Да я пъди, да се оправдава, но нали вече всички 
присъствуващи разбрали каква е работата, започнали да го подмятат и той трябвало да 
избяга от кафенето. Минават се два-три месеца, Станчо Хитров взел пелени от къщи, 
направил ги като че има дете в тях. Селвелията играел табла с Панайот Савов. Станчо 
му  сложил  на  таблата  импровизираното  дете  и  му  казал:  «Възприеми  го  Николаки!» 
Селвелията изпухтял и го блъснал към Панайот Савов, който запитал: «Туй пък друго ли 
е?» Разбрало се, че не е дете, и паднал голям смях. Селвелията и Станчо се скарали, 
започнали да псуват и Станчо ударил шамар на Селвелията, който завел дело и осъдил 
Станчо на един месец затвор. Доста време минало, но най-после бай Станчо трябвало да 
излежи наказанието си. В дюкяна останал синът му Панайот. Когато го питали къде е 
баща  му,  той  отговарял,  че  бил  на  баните.  Като  се  върнал  Станчо  след  месец, 
Хаджисавов го попитал къде е бил толкова време, а той му отговорил: «Изучавах живота 
в затвора.» «А синът ти ми каза, че си бил на баните. Тя твоята работа като на Чотоолу.  
Питам Чотоолу:  «Къде се губиш, цяла година не съм те виждал?» а той ми отговаря:  
«Нали знаеш, че имам дюкян в Букурещ, та ходих да го продам.» А той нито е имал 
дюкян, нито е ходил да го продава. После се разбрало, че вместо в Букурещ, Чотоолу 
лежал една година в затвора за измама. От едно село на него и на още един им дали 
подпечатани  тефтери  и  пълномощни,  с  които  да  събират  пари  за  нова  черква.  Като 
събрали около тридесет лева, Чотоолу взел парите и се оправдал, че го обрали, взели 
парите и тетрадките. Хайде парите как да е, но защо им са тефтерите. Георги Пенчев 
казва:  «Може  би  на  онзи  свят  в  ада  да  карат  хай—  дутите  да  четат  имената  на 
дарителите.» 
Селвелията бил много страхлив. Това карало приятелите му често да се шегуват с тази 
му слабост.  Когато  се  разхождали  няколко  души  на  Хисаря,  се  задал и  Селвелията. 
Спиро на висок глас, за да го чуе минаващият наблизо Селвелия, казал да не ходят по-
навътре из Хисаря, защото имало един опасен убиец с голям нож. Селвелията, като чул 
това, направил кръгом и си тръгнал, за в къщи. А компанията само това и чакала, да 
прихне да се смее. 
Бръснарницата на Табака беше луксозна, затова и Селвелията се бръснеше там. След 
като го обръснеха, го напудреха, а той не даваше да му избърсват пудрата. Табака на 
майтап му слагаше повече пудра,"  отколкото е нужно,  и така се движеше по улицата. 
Който го срещне., се обръща да го гледа и се подсмихва. 
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ПЕТЪР БОБЕВ 

Имаше представителство за всички вестници и списания в града. Беше възприемчив и 
всичко  ново  въвеждаше  пръв.  Когато  най-напред  поставили  частни  телефони,  около 
двадесет по него преме, и той си поставил. Баща му седи до мангала, насред дюкяна - в  
това  време  телефонът  иззвънява  и  той,  както  си  седял,  казва:  «Няма  го  Петър.» 
Иззвънява  втори  път,  баща  му  казва  по-силно:  «Няма  го  Петър  тук.»  На  третия  път 
старецът се ядосва и виква: «Три пъти ви казах, че го няма. Ще уловя тази дрънкалка и 
ще я хвърля на пътя.» 
Един от първите автомобили в града е този на Петър Бобев. Файтонджиите се видели в 
чудо. «Ако докарат от тези файтони още, отиде ни хлебецът, ние какво ще правим.» Не 
щеш ли, един ден автомобилът се поврежда при устието и ни напред, ни назад. Петър 
Бобев, за да го докара в гаража си за ремонт, трябвало да се пазари с Маминото, а той с 
два чифта биволи да го докара. Файтонджиите се научават,  че колата е повредена и 
Маминото с биволите ще я кара, накарали Йордакито да събере музика. Маминото кара 
бавно автомобила с биволите си, музиката свири пред него погребалния марш. Отстрани 
и  след  автомобила  няколко  файтонджии  с  файтоните  си  го  придружават.  Така 
погребалното шествие се движело след врява и смях.  Придружаващите го опечалени 
държали в една си ръка шише с вино и пиели за «бог да прости». 

МАМИНОТО 

Живеел  на  Марино  поле,  голям  стамболовист,  буен  и  смел.  През  време  на  избори 
неговата група всявала ужас между тия от другите партии. Когато е в опозиция, карал 
тежки товари с  биволици,  а  когато стамболовистите са на власт,  ставал началник  на 
полицията. Познавал всички апаши и джебчии.  В Търново и по гарите някой само да 
посмее да извърши кражба, да му мисли. И наистина, докато бил началник на полицията, 
никой  не  се  оплаквал  от  кражба.  Когато  опозицията  спечелела  изборите,  не  го 
преследвала. 

РУСКОТО КУЧЕ 

Отчаян  стамболовист,  сподвижник  на  Маминото и  от  неговата  банда.  Носът  му  бил 
смачкан и приличал на булдог. Някой си руски офицер от войната си имал куче-булдог и 
нашите, понеже не са виждали такова куче, помислили, че всички руски кучета са такива. 
Затова на него му сложили прякора «Руско куче» и никой не му знае името. Когато говори, 
заеква. Веднъж играе с един на табла. Хвърля заровете и казва «ш-ш-ес-беш». Другият 
хвърля  и  казва  «ду-ду-ду-се».  Руското  куче  го  поглежда и  казва  «же-же-же-хар».  Оня 
хвърля и казва «с-с-с-ек». Руското куче скача: «Ти с мен ли ще се подиграваш, бе!» Удря 
го с таблата, сбиват се, разтърват ги и едва тогава се разбрало, че и двамата заеквали. 

ПРОКЛЕТОТО БЕЛЧЕВЧЕ 

За да му извадят такъв прякор, още като хлапак не ще е бил стока. Голям стамболовист,  
идеалист,  не  е  вземал  никаква  служба,  нито  облаги  от  партията.  Продавал  шевни 
машини. При избори вземал живо участие.  Отначало гласуването било явно и всички 
гласували  в  полицията.  Проклетото  Белчевче  стоял  там  и  наблюдавал  кой  за  кого 
гласува.  Ако  някой  не  гласува  за  стамболовистите,  а  за  друга  партия,  забелязва  го,  
подава се на прозореца и когато гласувалият излиза от полицията, се изкашлял и правел 
кръст с ръка във въздуха. Това било знак, че гласувалият не е стамболовист. Шайката на 
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Маминото това и чака. Причаква го и когато мине района на изборите и влезе в някоя 
улица, ще го заградят и ще му хвърлят един бой, за да запомни кога не е гласувал за 
Стамболов. Пък друг път, ако му стиска, пак да гласува за народниците. Ако изборите се  
спечелят  от  стамболовистите,  всички  със  запалени  свещи  и  музика  отиват  на 
Стамболовия мост и пеят химна на партията си «На Гьоргьовден бях затворен в тъмни, 
мрачни зандани». 

ОРАТОРЪТ 

Беше касапин и дюкянът му беше до Кузето. Казваше се Ламби, но малко хора му знаеха 
името.  Всички  го  знаеха  Оратора.  Ръцете  му  бяха  къси,  веднъж  отишъл  да  си  купи 
панталон и чул,  че се мери с ръка, като се обтегнат крачолите с две ръце. Когато на 
другия  ден в  неделя,  ги  обул,  те  му били къси,  под коленете.  С Кузето  бяха  големи 
стамболовисти. За едни избори за народни представители решили да отидат на агитация 
в с. Беляковец. Докато излязат от града, се отбили в няколко кръчми да се почерпят и 
уточнят какво ще говорят. На края на града се отбили в кръчмата на Керека и там втасали 
хубаво.  Почнали  да  държат  реч  пред  кръчмата.  На  един  камък  стъпил  Оратора  и 
започнал: «Господа селски граждани и т. н.», след него Кузето и така забравили, ще че 
ходят в Беляковец. 

ДОКТОР СТОЕНЧЕВ 

Военен  лекар  на  осемнадесети  полк.  Едър,  пълен,  около  сто  и  двадесет  килограма. 
Върви  бързо  и  пуфти.  А  страните  му  се  издуват.  Живееше  срещу  полицията.  От 
казармата до в къщи си отиваше пеш, но се отбиваше при Методи Хаджипетков. Ще пие 
някоя халба бира и ще продължи за в къщи. Дойде ли до сладкарница «Трапезица», ще 
свие в сокака зад църквата «Свети Спас», ще се изправи до дувара и ще пикае. Главата 
му и пагоните стърчат над дувара, който подпира главната улица. Ако по това време по 
улицата  мине  войник  или  стражар,  ще  му  козирува.  И  той  със  свободната  си  ръка 
отвръща на поздрава с козируване. До къщата му остават още двадесет-тридесет крачки, 
но от разсеяност ли или по навик, се спира все там. 
Вуйчо ми разказва: «Когато ни мобилизираха за турската война, нашата рота беше около 
двеста човека. Още не бяха ни облекли във войнишки дрехи, фелдфебелът ни строи и 
каза: «Които са болни, да се наредят до отсрещната стена по двама!» Почнаха да се 
прехвърлят отсреща повечето. До мене имаше едно селянче, което каза: «На мене нищо 
ми няма, но ще отида от другата страна.» Така ние, здравите, останахме около тридесет 
души. Те ти доктор Стоенчев, както върви бързо и пуфти, и пита фелдефебела: «Тия ли 
са болните?» и посочва нас. Фелдфебелът се смее и посочва отсрещните. Като мина 
докторът между тях, взе да ги блъска и пита: «Тебе какво ти е, бе?» и докато отиде до 
края  на  редицата,  останаха  тридесет  души  -  другите  се  прехвърлиха  към  нас.  На 
връщане, като мина пак, пита: «Тебе какво ти е, бе?» и ги блъска. Останаха двама души и 
на тях каза: «Елате в канцеларията на подофицера да ви прегледам!» След малко и те 
дойдоха при нас. Не остана нито един болен от цялата рота. 
Фелдшер беше фелдфебелът Белалов. Лекарствата бяха йод и хинин. На болните, които 
имаха пъпки или се протриваха, фелдшерът ще им каже: «Смъквайте гащите!» И ще ги 
намаже с йод. На една клечка навил памук, с нея топи,в йод и ги маже. Когото го боли 
гърло, ще му каже «зяпай» и със същата клечка ще намаже гърлото. Който е болен от 
друга болест, ще му даде да изпие една чаша вода с хинин, много горчиво. Ако му стиска, 
втори път пак да се пише болен. Докторът, преди да се ожени, живеел в бащината си 
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къща, близо до църквата «Свети Никола». Всяка неделя отивал в църква да се черкува, 
изправял се до певеца и с него заедно пеел черковни песни. 
Имаше един комшия,  казваше се Насю Кривогледия.  През войната водеше един кон, 
натоварен с патрони. Често се пишеше болен. Държеше се много фамилиарно с доктора, 
не  козируваше.  А  ще  направи  едно  турско  темане  с  ръка  и  ще  каже  «добро  утро». 
Докторът ще му отговори: «Дал ти бог добро. Да са живи на баща ти воловете. Какво 
има?» «Болен съм» - казва Насю. Докторът нарежда на Белалов да му даде един ден 
почивка и ще вземе да се извинява на Насю: «Не мога, бе, не мога да ти пиша повече. 
Друг път пак ще ти дам.» 
Друг комшия на доктора беше станал калугер, но и тях вземаха войници. Когато отиде 
при доктора, той ще му каже: «О, попе, какво има, бе?» Онзи му отговаря: «Болен съм,  
докторе.» «Хайде, попе, да изпеем Херовимската» - и започват да пеят двамата църковни 
песни. Като свършат, докторът ще каже на Белалов: «Пиши му два дни почивка.» 
Друг път попът му се оплаква, че го болели слабините. Докторът му казва: «Какво да те 
правя бе, попе? Да ти закача моите не мога, бе, не мога! Белалов, намажи го с йод и му 
дай два дни почивка» - и ще почнат да пеят с попа църковни песни, ще изкарат една 
литургия. 
Една  вечер  били на  чаша бира  в  Хаджипеткоолу  доктор  Стоенчев,  Гечето,  Попов  — 
банков чиновник. Гечето казва на Попов: «А, бе, Попов, ти защо не се ожениш?» Попов му 
отвръща: «То не е зле да се намери някое честно момиче, да има и зестрица, мераклия 
съм.» Доктор Стоенчев се смее:  «Хо-хо-хо-о, този пък търси честно момиче.  Те тук  и 
момчетата не са честни, а той търси честни момичета.» 

ДОКТОР ПАНАЙОТ ХИТРОВ 

На  Станчо Хитров син. Весел, духовит като баща си. Много умен и способен още като 
ученик. Знаеше добре немски език и есперанто. Пращаше дописки, карикатури, ребуси и 
други  във  вестници  и  списания  и  получаваше  хонорари.  През  лятната  ваканция 
постъпваше чиновник в общината или в болницата. Такъв енергичен и способен ученик 
едва  ли  имаше  друг.  Кореспондираше  с  есперантисти  от  цял  свят.  Разказва,  че 
кореспондирал с някоя госпожица от Азия, Писал й, че е офицер, и й изпратил портрет на 
един хубав офицер,  който задигнал от фотографа Бронфен. Тя му пращала колети и 
разни други неща. Какво е станало по-нататък с кореспонденцията му, не се знае. 
През Първата световна война при десанта на русите при Рахов пада пленник. 
При  аптеката  на  Златев  имаше  закачен  барометър,  изобразяващ  къщичка,  от  която 
излиза човек  с  бастун,  когато времето ще е  хубаво,  а  когато ще е  лошо -  момиче с 
отворен чадър. Докторът направил същата къщичка,  само че без барометър.  Поставя 
фигурките  според  предположението  какво  ще  бъде  времето  и  я  закачил  пред 
помещението на пленниците. Сутрин ходели да гледат какво ще бъде времето, за да 
косят. Така че и там си намерил какво да прави. По-късно завършва медицина и се връща 
в България като доктор с хубава жълта брада. Като студент в Мюнхен отишъл на цирк с 
други българи. В антрактите една маймуна се люлеела на едно въже, правела разни 
фокуси и разсмивала публиката. Залюляла се на въжето, скочила в ложата и прегърнала 
Хитрата. Публиката се изплашила, най-вече Хитрата. Но маймуната му прошепнала: «Не 
бой се бе, Хитра, аз съм Майтапа от Търново в маймунска кожа.» 
Когато  бил  лекар  в  Чирпан,  дошъл  един  алкохолик  за  преглед.  Констатирал 
надебеляване на черния дроб от алкохола. Докато го преглеждал, пациентът не хвърлял 
цигарата от устата си, а само я местел от една ръка в друга. Докторът му казал: «Няма да 
пиеш вино!» Оня му отговорил: «Аз десет години не съм слагал капка вино в устата си.»  
Докторът се объркал в диагнозата си. Пациентът продължил: «Бабам ракийката, аз с нея 
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съм  си  свикнал.»  Докторът  му  забранил  и  ракия  да  пие,  иначе  ще  умре.  Пациентът 
отговорил: «Аз за една умирачка не си развалям табиета!» 
Преглеждал една негова съседка, взел да пише рецептата и я попитал на колко е години. 
Тя му отговорила: «А, че кога съм се родила, баба Мария е била още жива.» Докторът се 
засмял и казал: «Разбрахме се!» 

БРАТЯ ШОПОВИ 

Държали  кръчма,  когато  строили железницата.  Двата  тунела  под града  ги  пробивали 
италианци. Получавали по седем-осем лева надница, а виното било двадесет стотинки 
литъра. Италианците не били виждали такова евтино и хубаво вино и се разсипвали от 
пиене. От събота като започнели да гуляят и да танцуват,  свършвали до понеделник. 
Така  братя  Шопови  забогатели  и  построили  най-хубавия  хотел  в  Търново  -  хотел 
«Борис». 
Ръководителят  на  строежа  бил  инженер  на  средна  възраст,  красив,  неженен,  много 
сериозен. Не са го блазнели гуляите и разгулния живот. Това е накарало махленките да 
го одумват. Живеел на квартира до фурната на улица «Максим Райкович», до къщата на 
учителя Иван Йорданов. Неделен ден жените се събирали около фурната и чакали да се 
изпекат гювечите. Разбира се, докато чакат, се занимават с клюкарство. В един такъв 
неделен ден темата била защо италианският инженер не задиря момите, а живее като 
монах. Почнали да се надпреварват кой да каже повече за инженера. Една казала, че бил 
разведен и затова станал женомразец. Друга, че бил хермафродит, не бил мъж. В същото 
време италианецът бил на двора, в клозета. Чул разговора на жените, не се стърпял и се  
провикнал: «Неверно, има, има али меко!» 
По малкият брат от братя Шопови се казваше Яни. Много пиеше и играеше комар. От 
някъде  дошъл  един.  чешит  при  тях  като  портиер.  Казвали  му  Търговска  майка 
Обслужваше  пасажерите,  предимно  търговски  пътници,  неговият  поздрав  беше:  «Да 
живее търговска майка» По цял ден бил пиян. Когато една бъчва от четири-петстотин 
литра  вино  започнала  да  накиселява,  Шопов  заръчал  да  я  изтъркалят  от  мазето  в 
патерника  на  слънце,  за  да  се  вкисне  и  стане  оцет.  Като  го.  подушили  Кабажата  и 
Търговска майка, почнали да пият колкото си искат. След двадесет-тридесет дни Шопов 
поръчал на бюфетчика Иван да източи една чаша да види какво е станало с оцета. Иван 
въртял, въртял канелата -  не пуска нищо. Почукал бъчвата - кънти празна. Отишъл и 
докладвал на чорбаджията. А той чак тогава се сетил защо Кабаджата и Търговската 
майка са всеки ден пияни и се чудел кой им дава пари да се напиват. 

МЕРДЖАНА (СТЕФАН МЕРДЖАНОВ) 

От Марино поле, беше файтонджия, мераклия и добре си гледаше работата. Неговите 
коне и файтон бяха най-хубави. Постепенно купи три-четири файтона, караха му ги слуги 
и забогатя. Като умря големият брат Шопов, остана «брат ми Янко» да гледа работата, но 
с пиене и комар я занемари.  Ресторанта и хотела с инвентар за двеста хиляди лева 
продаде на Мерджана. Мерджана го разработи - стана богат човек. Ремонтира го, взе 
добър готвач, пазари оркестър, доставяше най-хубавите мезета и напитки. Ресторантът 
стана най-хубавият, разбира се, и най-скъпият. В замяна на това там започнаха да ходят 
по-заможните  и  се  утвърди  за  най-луксозния  за  тогавашното  време.  Разбира  се, 
заслугата  за  това  се  падаше  на  собственика  Стефан  Мерджана,  който  без  умора,  с 
учудваща  енергия  работеше  от  ранна  утрин  до  късно  през  нощта.  Всичко  беше  под 
негово  лично  ръководство.  Още в  тъмно сутрин  той  е  вече  на пазара,  закупува  най-
хубавия зарзават, най-хубавите плодове, риба, месо и други. След това под негов личен 
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контрол в кухнята се приготвят вкусни ястия. Останалото време е в ресторанта и много 
често,  когато  има  навалица,  лично  помага  на  сервитьорите  си.  Посреща  и  изпраща 
клиентите си - с една дума, беше навсякъде. 
Зимно време Търново заспива рано. В осем-девет часа по улиците няма никой, а лятно 
време в единадесет часа всичко замира. Една компания се запила в ресторанта, хванала 
се на бас с бай Стефан да отиде съвсем гол от единия до другия край на града и се  
върне,  компанията ще му плати сто лева,  ако не го направи,  той ще плати сто лева. 
Мерджана гол отишъл и се върнал и спечелил баса. Не срещнал жив човек по улицата. 

КАБАДЖАТА 

Беше нисък, рус, с подпухнало от пиене лице, мустаците му увиснали отстрани като на 
тюлен. Работеше на тезгяха на хотел «Борис» — миеше чашите. Келнерите му носеха 
събраните чаши от масите и ги слагаха пред Кабаджата. Останалото в чашите питие той 
сипва в една халба, независимо дали е вино, бира или ракия, и като се напълни халбата 
с тази смес, вдига я и я изпива наведнъж. После пак продължава да сипва остатъците,  
докато се напълни халбата.  Когато си отива в къщи,  почти винаги пиян,  минава край 
работилницата на Карагенов, ще поздрави работниците със «Здравейте, момчета», а те 
едновременно всички ще му отговорят: «Здравей, Кабаджа!» Той продължава да върви 
надолу и запява: «Годинки, годинки, като пъстри гадинки отлетяхте в чуждите градинки!» 

ЯНЕТО 

Беше дълги години в хотел «Борис». Напоследък се преселил в София, станал келнер в 
«Славянска беседа» и наскоро умрял. Животът му беше хубав, когато си беше в Търново. 
Хотел «Борис» без Янето беше глух - като че ли му липсваше нещо. Той беше нисък, с  
къдрава коса, много подвижен, знаеше пет-шест езика, обслужваше бързо,  колкото за 
трима сегашни келнери. Умееше да предразполага клиентите и да надписва сметките. 
Ако някой му направи забележка, че сметката му не е вярна, ще каже: «Пардон, пардон, 
грешка!» Като вземе парите, ще се изкриви като дюлгерско метро и ще почака за бакшиш. 
Изкарваше хубави пари, но с «брат ми Янко» и други комарджии ги проиграваше. Рядко 
носеше пари в къщи, защото и рядко му оставаха от комара. 

ДЯДО СТОЯН 

Работеше на гара Г. Оряховица. Службата му беше да съобщава на пътниците кога и за 
къде заминават влаковете. Бие камбаната, тръгва по перона и започва да вика за къде 
след пет минути ще тръгва влак. Влиза в бюфета и там съобщава за тръгващия влак. Ще 
се подпре на тезгяха и прав ще глътне една чашка, почерпка от някой пътник. Ще излезе 
пак на перона със звънец и докато замине влакът, той все ще подвиква на пътниците за 
къде е съответният влак. Когато веднъж изпращал влак за Шумен, един селянин му казва: 
«Хайде ба, и аз отивам за Шумен!» Дядо Стоян го досмешало и отговорил: «Хайде ти 
вър’и, аз ша дода!» Когато биел камбанката за русенския влак, викал: «Бяла, руса, кой ша 
качи.» Като видел някоя хубава жена, ще обикаля около нея и ще вика: «Бяла, руса, за 
Русчук кой ще таквозенка?» 
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СЛАВИ ЗЛОТО (СЛАВИ РУСЕВ) 

Беше  дърводелец,  дюкянът  му  до  входа  на  болницата.  През  време  на  войната  той, 
Мечито  и  Стефан  Шопов  (Доброволеца)  бяха  неразделни.  В  компания  беше  много 
забавен, интересен, весел човек. Вечер, като седне в кръчмата и си поръча шишенце 
вино, като му го донесат, ще си разкопчее едно копче от жилетката, при второто шишенце 
ще разкопчее второ и така нататък, докато се свършат копчетата. След това започва пак  
да ги закопчава. Така си води сметката и келнерите не могат да му надпишат. Сметката 
му беше закопчаване и разкопчване - четиринадесет юза, по двеста грама единият, или 
литър и четиристотин вино. Това му е мярката. Казва: смъртният скок, файрум, плаща и 
си отива. В болницата беше нещо като придворен. Като умре някой, а това ставаше почти 
всеки ден, той му правеше ковчег. За да икономиса материала, правеше ги винаги по-
къси и труповете едва се събираха. Един ден служещите в моргата му устроили шега.  
Един от тях се направил на умрял и го покрили с чаршаф. Повикали Слави да го премери, 
защото бил много дълъг.  Слави,  като го мерел с метъра,  оня се надигнал.  Слави се 
изплашил, изревел като мечка, скочил през прозореца и избягал, като измъкнал рамката 
на прозореца и тя увиснала на раменете му. След този случай не ходел да мери вече 
труповете, а давал метъра на служещия да му донесе мярката. 
През време на войната Мечито, Доктора, Доброволеца и Слави си направили орташки 
гювеч. Когато почнали да ядат, Слави се изплюл в гювеча, за да се погнусят другите и да 
не ядат от него. Добре, но и другите се изплюли и накрая си го изяли колективно. Отива 
Слави в София на гости у брат си. Но нали трябва да види и други търновци, които всяка 
вечер са на аперитив в «Куцото куче», както го наричаше бай Слави — «Куцой  песой». 
Още първата вечер намира много търновци. Всеки иска да се здрависа с него, всеки пита 
за свои близки, за новини от родния град. Настроението постепенно се повишава, почват 
търновските  песни,  закачки,  спомени  и  така,  докато  стане  време  за  затваряне  на 
заведението. Всички се разотиват с пожелание на следващата вечер да се видят пак на 
същото  място.  Бай  Слави,  «доста  натоварен»,  с  мъка  намира  кооперацията,  където 
живее брат му Христо. Но кой е апартаментът, не си спомня. Решава и натиска всички 
звънци.  Наскачат  хора  от  всички  апартаменти.  Брат  му  разбира  каква  е  работата, 
прибира го и сутринта рано-рано го изпраща обратно за Търново.  Така че не му дал 
възможност  на другия  ден да присъствува  на втората среща на живеещите в  София 
търновци. 
Постоянната компания на бай Слави се състоеше от четирима неразделни приятели: бай 
Слави, Донски (Димитър Донев  - адвокат), Папа Нуч (Костов  - бивш банков чиновник) и 
калфата Георги. Почти всяка вечер се събираха на хапване и сръбване. Като «повтасат», 
започват  да  пеят,  накрая  завършват  с  любимата  песен  на  бай  Слави:  «Нивга  се  не 
връщат години млади, кат блян отлитат, чаровни дни.  .  .»,  на която песен бай Слави 
почваше да плаче. 
Навремето в шоколада имаше номерче и ако ти се падне номер, за който се дава премия 
голям шоколад,  получаваш «Крава»,  т.е.  шоколад с  швейцарска  крава на  картинката. 
Тези премии продавачите македонци-бозаджии не ги даваха, а ги продаваха отделно, по-
евтино. Бай Слави ходеше при тези продавачи, купуваше «крави» по-евтино и ги носеше 
на приятелката си, на която викаше «цийтората ми». 
Много често го закачахме за нея  - като ходи, оправдава ли си шоколада, или само го 
изяда. Той с възмущение започваше да псува и казва: «Сегашните шоколади са ерзац, 
нищо не помагат! Навремето какви шоколади продаваха  - пет пъти по-малки бяха, пък 
два пъти повече работа свършват.» 
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МЕЧЕТО (СТЕФАН ДЕНЕВ) 

Баща му беше тромав като мечка, имаше бакалница и оттам си спечели фирмата Мечето.  
Имаше пред магазина една изправена препарирана мечка. Най-малкият син се казваше 
Стефан,  а  му викаха Мечето.  Той,  Слави Злото и  Доброволеца — Стефан Шопов от 
Варуша, бяха лакомци и ходеха все заедно. 
През Първата световна война, разказва вуйчо ми, бяхме в една рота и един взвод. Във 
Валандово се застояхме повече. Разквартируваха ни в едно голямо помещение, в което 
са  хранили буби.  Нашият взвод и  трети взвод.  Трети взвод бяха от Белослатинско и 
Плевенско и им викаха колониалните войски. Нашият взвод се състоеше предимно от 
търновци и габровци.  В колониалния взвод имаше войници с много интересни имена: 
Въчо Къчев, Африкан Здравков, Цанко Пундев и други. В помещението имаше от двете 
страни нарове от единия край до другия, а в средата празно място, свободно, широко за 
движение. На едните нарове спеше нашият взвод, а на отсрещния колониалните войски. 
Точно срещу Африкан Здравков и Въчо Къчев бяха Мечето и Доброволеца. Въчо беше 
много набожен и над леглото му имаше икона и кандило. Вечер, когато си ляга, запалва 
кандилото, моли се и прави метани. На Въчо му пратили масло от село, но някой му го 
откраднал. Кой може да бъде освен Доброволеца? — нали се познаваме от три години.  
Въчо запалва кандилото и започва да се моли за крадеца да не го наказва господ: «Боже, 
прости му греховете, не го наказвай, защото аз станах причина да го съблазня с маслото, 
за да направи такъв голям грях!» Доброволеца легнал по гръб, покрил се с шинела чак до 
очите и се прави на заспал, но му святкат очите и слуша какво говори Въчо. Комай не е 
спокоен- вярва на молитвите на Въчо. Минавам край Доброволеца и му казвам: «Мама ти 
доброволска, заради тебе Въчо изкара цяла литургия!» Той мига, мига с очи и не ми казва 
нищо. 
В  началото  на  войната  потеглихме  от  София,  минахме  през  Брусарци  и  стигнахме 
Белоградчик. Там стояхме няколко дена. Пред нас минала пехотата и всичко,  каквото 
имало  за  ядене,  го  свършила  —  особено  тютюна  и  захарта.  Някои  от  нашите  бяха 
свикнали да  си правят  чай  и  кафе и  им беше мъчно,  че  няма захар.  Вино имаше в  
изобилие,  нашите  търговци  не  бяха  увеличили  цените  на  стоките  нито  със  стотинка 
въпреки  голямото  търсене.  Кога  бяхме  в  Тракия  през  Турската  война,  гърците  бяха 
спекуланти. Продава през едно прозорче хамсия по шест гроша килото. Като види, че 
много клиенти се натискат да купуват, казва «свърши се» и затвори прозорчето. След 
един час пак  го  отвори и  започва да продава по  осем гроша килото.  Продава около 
половин час и пак затваря и казва, че няма вече. След един час отваря и продава по 
десет гроша. Ако беше българин, до края щеше да я продава по шест гроша. 
От Белоградчик потеглихме и навлязохме в Сърбия през местността Корито. Всички села 
опустели и жителите им избягали. Пренощувахме в едно селце, в което имаше много 
тикви. Цяла нощ варихме, пекохме и ядохме тикви. Сутринта потеглихме за Кралево село, 
почти никъде не почивахме. Стигнахме на обяд и започна да вали един дребен дъжд. 
Нашия взвод настаниха в една кръчма,вътре в двора къща, под нея мазе, а на двора в  
дъното голям дъсчен нужник. 
Пред нас минала пехотата, много хора, ходили по нужда около него на диаметър около 
пет метра. Погледнах- невъзможно е да се влезе в нужника. Гледам, мазето полутъмно, 
разхвърляни парцали и една голяма черешова чутура. Издърпах я на средата на мазето, 
седнах на нея, запалих една цигара - кеф - гърми чутурата. Минава Стефан Гугов и ме 
пита: «Какво правиш бе, Хаджи?» Казах му: «На клозет съм в «Сплендид палас». Той ми 
казва: «Умен човек си ти. Аз най-малко десет парчета стъпквам, докато вляза в нужника.» 
Влизам в кръчмата и гледам Мечето, Доброволеца и Слави зад тязгяха се разправят 
нещо. Казвам на Доброволеца: «Намерих в мазето една чутура, до половината 
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напълнена със захар. Както са я чукали сърбите, така са я оставили.» Понеже знаех, че 
ще кажат: защо не я взе, затова прибавих: «Страх ме е да не са сложили сърбите в нея 
отрова.» 
Надигна се Доброволеца да прескочи тезгяха, но Мечето го превари и търти към мазето, 
а след него Слави, Доброволеца, аз и сеирджии. Мечето пръв стигна и бръкна в чутурата.  
Извади си ръката, взе да я тръска и вика: «Славе, донеси ми сапун да се измия, то било 
топло още!» Аз му казвам: «Че нали все топли тикви съм ял!» След това разправях на 
тютюнджиите, че има тютюн в чутурата, но никой не се хвана на въдицата, защото цялата 
рота знаеше, че Мечето вече беше бръкнал. 

ИВАНЧО (ИВАН МАРИНОВ) 

Бил една шушумига, мазен, любезен с всички в ротата, затова го обичаха и му викаха 
Иванчо. Голям чревоугодник. Щом спрат някъде, той ще вземе нещо да сготви за ядене. 
От германците се научили да ядат свинска мас, намазана на хляб. Затова всеки си носел 
по една кутийка с мас. Имали десетина евреи в ротата, от тях пък се научили да играят на 
покер. Много им харесала играта, та почнали да я играят дори и «колониалните войски». 
Така че понякога се образуваха десетина карета за покер. 
Иванчо наклал огън под една черница и си готвел нещо. Казва на Хаджията: «Хаджи, 
искаш ли да ядеш пиле, да ми станеш ортак?» Казва му:  «Искам.» «Тогава дай една 
лъжица мас и върви играй! Когато стане, аз ще те повикам!» Като сготвил, повикал го и 
седнали да ядат. Подава му жълтък от яйце и му казва: «Хапни си яйце!» «Много хубаво» 
- му отговорил Хаджията. «Ха сега си хапни краче!» Хаджията яде и пита: «Защо му е 
крив  кокалът?»  Иванчо  му  отговаря:  «То  е  французко  пиле.  Искаш  ли  да  му  видиш 
перушината?» И ми показа коритото на костенурката. Аз не се погнусих, макар и за пръв 
път да ядях костенурка, и продължих да ям с апетит. После ми викаше: «Хайде да отидем 
на лов! Защо ни са пушки?» Отивахме на баира и събирахме по четири-пет костенурки, 
защото ги имаше много. 
От германците останали дълбоки, зигзагообразни окопи, за да се крият от аеропланите. В 
тях  слагали  костенурките.  Научили  се  от  ротата  и  някой,  като  намери  костенурка,  я 
хвърля в окопите за Иванчо. 
Един ден Цанко Пундев му казва: «Иванчо, аз всеки ден ти храня костенурките!» Питам 
го:  «С какво  ги  храниш?» Отговаря:  «Аз  там ходя  по голяма нужда,  те  много  обичат 
човешки. . .» От тогава престанах да ги ям, ядеше ги само Иванчо. 
Камионното  отделение  имаше  зеленчукова  градина,  обработваше  я  Ценко,  още  по-
набожен от Въчо. Вместо месо даваха ни живи говеда. И докато ги заколят, пасеше ги 
Въчо, Къчев. Ще ги закара пред Ценко, ще ги свърже с някоя тел пред някоя смокина, а 
той и Ценко ще четат молитви и ще се молят. Имало много тел за връзване на балите 
сено. Едно от телетата, като се дърпало, увила му се тел около краката, скъсала се. под  
козината и не се вижда. Телето започнало да куца. Въчо казва на Ценко: «Това теле куца. 
Фелдфебелът ще каже, че аз съм го окуцил. Какво да го правя?» «Върви да се помолим 
на бога, той ще го излекува» -  казва му Ценко. Влизат в землянката и изкарват една 
литургия. Въчо води телето - пак куца. Влизат в землянката, пак се молят. Въчо опипал 
надутия крак, напипал телта и вика на Денко: «Бре, Ценко, виж къде се скрил дяволът!» 
Маха телта и телето оздравяло. Ценко му казва: «Виждаш ли, Въчо, като се помолихме 
на бога, как го излекува.» 
Когато били в Скопие, взводът им бил на квартира в една къща вън от града. Гатю Попов 
си сложил маслото на една греда в мазето на студено. Иванчо го намерил и го взел, но го  
дострашало да го яде, да не би сърбите да са сложили отрова. Дал на Косьо да яде най-
напред, а той ще гледа. И ако Цвеклото оживее, и той ще яде от маслото. Гатю, като  
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видял, че му няма маслото, се развикал. Иванчо му го върнал. Гатю му казал: «Ти си ял 
от него!» Иванчо му казал, че той не е ял, а дал на Цвеклото да яде най-напред, за да 
види дали няма отрова в него. 
След  войната  Иванчо  се  оженил  за  Трифончо  за  жена  му.  Трифончо  дълги  години 
слугувал  при  Георги  Ахтарджията  и  си  отворил дюкян.  Изучил  добре  търговията  и  с 
икономии забогатял. Направил си къща и лозе близо до града, а дюкянът му пълен със 
стока.  През  войната  нямаше  стоки.  Но  имаше  в  някои  села  или  малки  градчета 
непродадена  стока.  Трифончо  ходел  по  тези  места  и  изкупувал  каквото  камери. 
Влаковете  не  били редовни,  имали големи закъснения.  На  Горнооряховската  гара  се 
чакало доста време и Трифончо, да не даде двадесет стотинки и. да пие един чай на 
бюфета и да стои на топло, стоял на перона, изстинал и умрял от пневмония. Иванчо се  
оженил за жена му, влязъл в пълен дюкян със стока, пари и къща. Жена му казва: «Сега 
разбирам, че живея.» След десетина години умря Иванчо от захарна болест - от угаждане 
и преяждане. Трифончо умря от скъперничество, а Иванчо от преяждане. 

БАЙ ИЛАРИОН 

Държеше  бакалница  срещу  полицията.  От  бакалницата  много  не  му  вървеше,  но 
продаваше много  гербови  марки,  от  които  имаше пет  на  сто  печалба.  Едновременно 
държеше баня «Баш хамам». Денем за жени работеше жена му, а нощем за мъже бай 
Иларион. Бакалницата му беше без стъкла, открита, а той дреме по цял ден до мангала. 
Запитали го: «Защо не сложиш стъкла както Ферманджийчето, а мръзнеш цяла зима?» 
Той им отговорил: «Какво разбират Ферманджиите? Те бакали ли са? Това не е спецария 
(аптека)! Това е бакалница!» 
На рафта му консервени кутии, ръждясали и се надули. 
Питат  го:  «Какво  има  в  тези  кутии?»  Той  им  отговаря:  «Това  са  консервирани  раци. 
Руските офицери много ги ядяха, сегашните офицери какво разбират от раци?» Тридесет 
и  пет  години ги  държал тези раци и  чакал сегашните офицери да разберат какво са 
раците и да ги изядат. Вечер, като затваря дюкяна, се кръсти. Като го затвори, пак се 
кръсти, докато стигне до чешмата. Връща се, дърпа кофара и кепенците да се увери, че 
са затворени, и пак се кръсти, докато стигне до чешмата. Сутрин, преди да отвори, се  
кръсти половин час. Минават и му казват: «Кръсти се, кръсти се, че и твоите грехове не 
са малко!» Той ги изглеждаше кръвнишки и нищо не им казваше. Едно време еснафът 
рядко отиваше на баня, но като отиде, стои с часове и си носи ядене и пиене и гуляят с 
часове. Когато е пости, бай Иларион се присламчва до гювеча, прави им компания и се 
наяжда на муфта - а уж набожен, все се кръсти. 

ФЕРАДЧЕТО 

Още като дете не отиваше да играе с децата, а стоеше в гостилницата на Файна. Само за 
спане се качваше горе в къщи. Файна и жена му Фанчето го обичаха. Нямаха деца и то 
при тях израсна между комарджии и големи хора. Комарджиите, като играят и хвърлят 
заровете на четири и четири, казват «дьорт джахар», на три и три «дю се», на пет и шест 
«шеш-беш» и т.н. Ферадчето, като започнало да ходи на училище, учителката го запитала 
колко прави четири и четири. А то отговорило: «Дьорт джахар, госпожице.» 
Израства, вземат го войник, служи в картечна рота. Още от малко свикнало с големите и 
нямаше страх,  беше инатчия и  се  опъваше и на  по-силните.  През време на войната 
тяхната  част  трябвало  да  отстъпва  една  позиция  и  остават  пет-шест  войници  да 
прикриват отстъплението. Между тях е и Ферадчето. Щом се извършило отстъплението, 
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прикриващите ги се оттеглили веднага. Останал само Ферадчето. Половин ден задържа 
една сръбска дружина, но един куршум го улучва и умира върху картечницата. 

ТЕНЕКЕТО (ХРИСТО ДОНЧЕВ) 

Най-напред като сладкарски чирак постъпил при вуйчо ми да учи занаят.  Работил пет-
шест месеца и отишъл в Русе, а от там в Букурещ. Станал добър майстор-сладкар, но не 
се задържал на едно място. Обиколил много градове в Румъния и България. Накрая се 
завърнал в Търново и там умрял.  Весел човек и голям майтапчия.  Обичал пиенето и  
компаниите.  И  мнозина търсели компанията  му,  за  да се  смеят  до  насита.  Вуйчо  ми 
разказва, че обичал да му прави компания, но не можел да пие като Тенекето. Затова си  
поръчвал сифон да си разрежда виното, за да бъде по-дълго време в компания с него. 
Един ден му казал: «Дай да ти цръкна малко сода в чашата!» Той му отговорил: «Няма 
нужда, аз сам си я правя.» Отпил малко вино от чашата си и го пръкнал обратно с уста в  
нея. Виното се запенило и той го изпил. Като види някой висок човек като Памука, ще го 
спре, уж че ще му говори нещо. Ще вземе един стол от близкия дюкян, ще стъпи на него и  
ще му шепне нещо на ухото. Като се съберат наоколо и започнат да се смеят, Дългият ще 
се усети и ще си отиде. Тенекето не беше нисък, беше среден на ръст, но за майтап 
стъпваше на стол. 
Едно малко магаре яло зелена детелина и изходило едни фъшкии, приличащи на сарми, 
близо до хотел «Борис». Тенекето, като ги вижда, взема една чиния и слага в нея шест от 
«сармите». Сяда на една маса близо до тезгяха,  поръчва две ракии,  слага чинията с 
фъшкиите и две вилици. Много пиячи имат обичай да пият до тезгяха прави. Като гледат 
сармите за мезе, знаят, че Тенекето е галант и че нищо няма да им каже, ако си вземат от 
сармите.  Един  от  пиячите  забучва  с  вилицата  една  фъшкия  и  я  лапва.  Сдъвква  я, 
изплюва я и почва да псува. През това време Тенекето се прави, че нищо не вижда, и 
води още по-оживен разговор с партньора си. Наоколо умирали да се смеят. Ще дойде 
друг,  който не знае, и той ще забучи една сарма и ще я изплюе. Така продължавало, 
докато се свършили всичките сарми. 
Срещу хотел «Борис» беше хотел «България» - занемарен, запустял. В помещението за 
ресторант Тенекето си наредил сладкарската работилница, ала повечето от времето си 
прекарвал на чашка в хотел «Борис». 
Преди да се завърне в Търново, Тенекето имал сладкарница в Казанлък. Отначало имал 
много работа и добре му вървяло. Но нали си е моабетчия и повечето от времето му 
минава в пиене, занемарил си работата и заборчлял. Отива в Русе.  Става майстор в  
сладкарница  «Тетевен». Там  напечатва  некролози,  че  е  умрял,  и  ги  разпраща  по 
кредиторите си. Някой казва «бог да прости» и го зачерква от тефтера си. Друг ще го  
напсува и ще скъса полицата. Така си оправил борчовете в Казанлък. Работилницата 
била зад сладкарницата и се минавало през нея. След свършване на работа работниците 
пак минават през сладкарницата. Братан Ревенски, собственик на сладкарницата, тупа 
Тенекето по джобовете и казва: «Много си се изпрашил с брашно бе, Тенеке!» Тенекето 
му отговаря: «Аз, като ще крада, в джоба си ли ще го слагам? Аз ще дигна цял чувал със 
захар!» 
Най-напред, като се връща в Търново, не го познали. Отива с няколко души приятели в 
една кръчма в турската махала, тъй както си е със сладкарската престилка. Яли, пили и 
другите си отишли, а той останал сам па масата. Без да го види кръчмарят, си събува 
панталоните, закача ги на един гвоздей, а той остава по престилка. Вика кръчмаря, пита 
го каква е сметката и му казва, че сега няма пари и утре ще му плати. Кръчмарят казва, 
че  така,  не  може,  Тенекето  му  отговаря:  «Аз  знам,  че  не  може.  Затова  си  оставих 
панталоните!»  Сочи му ги  и  си тръгва.  Отпред престилката го  закрива,  но  отзад гол. 
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Кръчмарят, като го вижда, казва: «Вземай си панталоните, ще ми направиш някоя беля!» 
Тенекето си обува панталоните и си отива, без да плати. 
Близо до работилницата му, нагоре по уличката за  Самоводския пазар, Газдата работи 
погребални ковчези. Изработвал един ковчег по поръчка, почти готов, остава само да му 
накове ангелчетата. Майсторът отишъл да си купи цигари. В това време Тенекето ляга в 
ковчега и слага капака. Майсторът идва и почва да кове ангелчетата, а Тенекето полека-
лека повдига капака. Газдата се изплашил, хвърля чукчето и хуква да бяга. Тенекето и 
околните сеирджии само това и чакат. Започват да се майтапят. 
Друг  път някой  от  компанията  като си остави цигарата  на  пепелника,  Тенекето  ще я 
вземе, без да го види някой, ще я натопи в солта и ще я сложи на място. Пушачът, като я 
налапа, ще му засолей в устата и ще я хвърли, и пак започват шеги. 
Лятно време, когато има чужденци на терасата на хотела Тенекето с компания ще заеме 
маса близо до парапета. Слиза долу в кухнята и се уговаря с готвача, като му спусне 
отгоре въдица, да му закачи една пържена риба. Отива в работилницата си, донася един 
дълъг  прът,  връзва  канап  накрая  с  кука.  Слага  едно  парче  хляб  на  куката  и  спуска 
въдицата през парапета. Долу му закачат една риба и подръпват канапа да знае, че е 
готово. Тенекето изтегля въдицата с рибата, слага я в чинията и започват да ядат. Спуща 
втори  път  въдицата,  изтегля  втора  риба.  Чужденците  се  чудят  каква  е  тази  работа. 
Отиват да видят.  Реката е далеч,  на двеста метра.  Гледат,  в  чинията пържена риба, 
почват да се смеят и стават приятели. 
На Благовещение в Търново имат обичай да палят огньове, да ги прескачат, че да не ги  
хапят змиите през лятото. На другия ден Тенекето с компания пиячи в хотел «Борис» 
разказва: «Нощес ми замириса на изгоряло и опърлено. Бре, викам, пожар ли е станало, 
а  то каква била работата.  Жената прескачала огън,  та я опърлила и прегорила,  че я 
мазахме с краставичен крем. Хеле й мина. . .» 
Жената на бай Христо все му подговаряла, че другите хора ходели лятно време на бани, 
че  и  тя  имала  болки  в  краката  и  щяло  да  бъде  добре  и  те  да  отидат  на  лечение. 
Дотегнало му най-после и й обещал да я заведе на Хисаря. Един ден се прибира в къщи с 
файтон, поръчва на файтонджията да го чака. Влиза в къщи и вика на жена си: «Жено, 
бързо се стягай, ще отиваме на Хисаря на бани!» Жена му, която си била приготвила 
багажа  от  по-рано,  взема  го  и  се  качва  на  файтона  с  него.  Тенекето  поръчва 
предварително на файтонджията да ги разходи до Хисаря, да направи една обиколка и 
да се приберат. Така и направили. Файтонджията обиколил Хисаря и ги върнал в къщи. 
Жена му се ядосала много, а вече целият град знаел, че Тенекето ходил с жена си на 
Хисаря. 
Всяка сутрин бай Христо ходел на пазара да си купува месо, зеленчуци и други, но най-
вече ходел, за да се задява с дебелчанките-продавачки. Един пазарен ден искал уж да си 
купи яйца. Вижда на една сергия цяла кошница с яйца. Бай Христо почнал да се пазари 
да вземе всичките, но ако са пресни. Взел едно яйце, счупил го и изтървал едно златко 
рубе (дребна златна монета за украшение). Селянката се ококорила. Взел второ яйце, 
счупил и него и пак паднало друго рубе. Посегнал да вземе трето, но селянката не му 
разрешила. Дръпнала си кошницата и отказала да продаде яйцата. Помислила, че във 
всяко яйце ще има по едно рубе. И така бай Христо не можал да си купи яйца, но се 
отбил  в  кръчмата  на  Шумелата  да  коментират  случая,  да  се  посмеят  и  почерпят  с 
приятели.. 
През лятото Тенекето ходеше бос. Когато минава край някоя кръчма, ще почне да си 
замята крака по посока на кръчмата. След като го заметне няколко пъти, ще се спре и 
каже: «Абе, аз знам какво искаш, трябва да те почерпя, че да си вървиш по пътя, ами 
хайде влизай!» Отбива се, почерпва се и тогава тръгва направо. 
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Дошъл  веднъж  Кооперативният  театър  от  София  и  дал  някакво  представление  в 
читалище «Надежда». В състава му влизали най-добрите за времето оперетни артисти 
като  Мими  Балканска,  Тинка  Краева,  Икономов,  Икономова  и  неповторимия  наш 
великотърновец Асен Русков, който по време на импровизациите си бил много-находчив 
и  остроумен.  Все  ще  подхвърли  нещо  злободневно  за  някой  търновски  чешит.  Тези 
задявки  освежавали  спектаклите.  Правели  ги  по-интересни  и  ставали  причина за 
непринуден смях сред публиката. Първите два реда плюшени канапета, тъй наречената 
«резерва»,  се  заемали  от  видни  граждани  и  от  зевзеците,  които  по  време  на 
представлението  подхвърляли  по  някоя  реплика  към  артистите,  особено  към  Асен 
Русков. Един от тези зевзеци бил и бай Христо Тенекето, който винаги вземал едно от 
първите места за представлението. Няколко минути преди началото на спектакъла, след 
като  бил  вторият  звънец,  пристига  Борис  Томов,  известен  тогава  в  цяла  България 
логопед. Имал школа за оправяне на говора на заекващи и бил балетмайстор любител. 
Подготвял балети от името на дружество «Юнак» за забави и вечеринки.  Бай Христо 
Тенекето, като го вижда, се провикнал със силен глас: «Хайде бе, «докторе», откога те 
търся! Трябва да оправиш гласа на петела ми! Горкият, не може да кукурига, а вика КУ-
КУ-ЛИ-ГУ» Публиката в салона избухва в непринуден смях. Чуват се подигравки по адрес 
на  «доктора».  Борис  Томов  се  разсърдва,  започва  караница,  размяна  на  обиди. 
Представлнието  не  могло  да  започне  навреме,  забавя  се,  докато  се  възстанови 
тишината. С намесата на няколко граждани инцидентът се прекратява, а помирението 
става с един хубав банкет и за двамата при бай Стефан Мерджана. 
Тенекето накарал няколко циганчета да му хванат котки. За всяка хваната котка давал по 
един лев. Те му донесли пет-шест бройки. Поставил ги в един чувал и ги оставил два-три 
дни гладни. Една заран с чувала на рамо отива на пазара. Гледа коя касапница има най-
много месо. Изправя се до нея и без да го види някой, изсипва котките от чувала. Те 
гладни,  не яли нищо, се нахвърлят на месото.  В тази суматоха  някоя котка грабнала 
парче месо, друга влачи дроб, черва  - каквото хване. Касапинът се видял в чудо  - не 
може да ги прогони. Насъбралите се наоколо зяпачи се превивали от смях, а бай Христо 
ни лук ял, ни мирисал, почнал уж да гони котките, но все навътре към дюкяна. 
На именния си ден бай Стефан Мерджана се пременил с новия си чер костюм и отишъл 
на работа. Христо Тенекето, нали е отсреща, го вижда и веднага намисля нова шега. 
Както  е  с  работните  си  дрехи,  поръсва  се  отпред  и  по  ръкавите  с  брашно,  отива  в 
«Борис».  Там  вече  имало  няколко  души,  които  Мерджана  черпи  за  именния  си  ден. 
Тенекето още от вратата почва да благославя: «Да е хаирлия! Да си жив и здрав! Да има 
добри кярове! Ти си ми най-добрият комшия, дай да те прегърна!» И докато бай Стефан 
се опомни, Тенекето почва да го прегръща и целува. Когато го пуснал от прегръдките си, 
черният  костюм  на  Мерджана  бил  побелял  от  брашното,  посипано  от  дрехите  на 
Тенекето.  Околните сеирджии се  заливат от смях,  а  Мерджана отишъл в къщи да го 
преоблече. 
Хаджисавов разказва: «Последната ми среща с Христо Тенекето беше една година преди 
да умре.  Срещаме се на улицата пред хотел «Роял».  Ръкувахме се,  припомнихме си 
някои общи преживявания и го поканих да отидем в «Борис» да се почерпим. Той отказа,  
понеже бил болен и лекарите му забранили да пие. Въпреки всичко отидохме, седнахме 
на една маса и аз му разказах за следния случай. В Лондон, като разкопали едни стари 
гробища, намерили надгробна плоча, на която пишело: «Тук почива Джон Идън. Той бе 
щастлив да отпразнува сто и осмия си рожден ден. През целия си живот употребяваше 
само силни напитки. Никога не беше трезвен и смъртта бягаше от него. През 1765 година,  
на 16 юни,.  Джон престана да пие, отрезня и смъртта веднага го грабна.» Казвам му:  
«Тенеке, внимавай, спираш да пиеш, но ще ми направиш някоя беля. Вземи пример от 
Джон Идън!» 
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МЛЯКОТО 

На банкера Тодор Лазаров шурей. От добро семейство, здрав, набит, но разтурен. Може 
да се каже, че е бохем, моабетчия и шегаджия. Главната му професия била джамбазлък - 
посредник  при  покупка  на  добитък.  Какъвто  и  да  било  добитък  се  купуваше  чрез 
пазарлък.  Млякото  хващаше ръката  на  продавача  и  купувача  като  за  здрасти,  ще ги 
държи здраво и ще ги друса и вика: «Варин гьор,бе, отстъпи му пет лева! Варии гьор, бе,  
дай му десет лева!», докато скъса пазарлъка и каже «Хаирлия да е!» В Горна Оряховица 
на сър пазар петъчен ден тези посредници вдигат такъв шум при пазарене на добитъка, 
че се чувало чак горе до Орехчето. Млякото беше «царибашията» на циганите, имаха 
страх  от  него,  а  циганките  бягаха,  защото  гледал  да  ги  хване  за  шалварите,  където 
завари,  за  да  му вървяла  работата,  да  си  вземе кадем.  Ще каже:  «Дур  мари,  кадем 
олсун!» 
Едни циганин изкарал две газени сандъчета с дренки на пазара да ги продава. Млякото 
взел една шепа конски мухи и ги пуснал на магарето, без да го види циганинът.. Магарето 
се разскачало, легнало и дренките се разпилели. А хлапаците наоколо само това чакали 
и започнали да събират дренки без пари. Друг път магарето на един пияч било завързано 
пред  кръчмата.  Млякото,  без  да  го  видят,  взема  една  шепа  конски  мухи,  отива  при 
магарето и му шепне на ухото: «Хайде да направим трампа, да си ги разменим! Ще ти 
дам два чувала с трици горница!» и му пуща мухите. Магарето почнало да скача и да 
реве, Млякото се връща на масата и вика: «Е, де, стига, не ти го взех, като ти казах!» 

ДЯДО АТАНАС (ОПЪЛЧЕНЕЦА) 

Висок, строен, хубав старец, живеел на уличката, която отивала от пазара за  черквата 
«Св.    Никола»  .  Бил четник в четата на Христо Ботев. Като разбили четата, останалите 
живи се пръснали. Едни минали границата, а други са били хванати и избити от турците.  
Между първите бил и дядо Атанас. На другата година русите обявили война на турците и 
дядо Атанас се записал доброволец и взел участие в боевете при Шейново, Шипка и 
другаде.  В боевете бил много  храбър и  получил три златни кръста за  храброст.  Бил 
получил от руския император подарък една златна чаша. Показвал я и казвал: «За какво 
ми е, като няма какво да пия с нея! Сиромах съм!» Продал я за десет наполеона. 

КАМБУРА 

Не беше гърбав, а му викаха Камбура. Навярно този прякор му беше останал от баща му 
или дядо му. За именния си ден купил едно шише ракия за гостите. Жена му запалила 
кандилото и сложила шишето до него. Легнал си Камбура да спи, ама като свети до него 
кандилото и .лъщи стъклото с ракията, не го хваща сън. По едно време казал: «Жена, 
угаси кандилото!» «Как ще го угася, утре ти е именният ден?» «Е, тогава дай да изпия 
ракията!» «Как ще я изпиеш, кали е за гостите? Утре с какво ще ги черпиш?» Той се 
развикал: «Угаси кандилото или дай ракията!» и докато не я изпил, не заспал. 
На Заговезни по Великден на един конец се връзва бяла халва, а другият край се връзва 
на тавана. Конецът с халвата се върти в кръг и децата, както са насядали, всеки гледа да 
я хване със зъби, без да пипа с ръка. Става хубава забава и за възрастни, и за деца, 
защото е много мъчно да се хване халвата със зъби, когато се върти. При въртенето 
може да те удари по лицето, по косата, по дрехите. Отива Камбура при Мишката, купил 
халва,  отбил  се  в  кръчмата  да  се  почерпят.  Чукали  се,  благославяли:  «Ха,  сладки 
заговезни,  леки  пости.  Ха,  сладки  заговезни,  ха  леки  пости!»,  докато  втасал  хубаво. 
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Тръгнал да си върви нагоре по стръмния сокак. Падал, ставал, докато си отишъл. Жена 
му го посрещнала: «Идеш пиян и халва не си купил!». «Купих бе, жено, но къде съм я  
сложил, не помня!» Децата го наобиколили, гледат го отзад и се облизват. А то каква 
била работата. Той като падал и ставал, халвата се залепила отзад на гащите му. Като  
разбрал, казал: «Тая година, вместо да я закачим на тавана, я закачихме на дирника ми. 
Та да видиме на какво добро ще е!» 

АНГЕЛ ЧАВДАРОВ 

Висок, слаб, с дълъг нос, чиновник в общината. Като дошъл най-напред в Търново и го 
видял Станчо Хитров, казал: «Бу хериф мердевенджис девини гьотюню йо-пебилир» (тоз 
човек може без стълба да целуне на камила дупето). Бил един от редовните посетители 
на сладкарница «Трапезица». Добър компаньон, духовит,  майтапчия и пишел стихове. 
Направил една реклама в стихове за сладкарницата. Тя била първата реклама в стихове 
в  България.  След  няколко  години  един  търговец  на  улица  «Леге»  -  Петко,  направил 
реклама в стихове и я отпечатал във вестниците. Рекламата за сладкарница «Трапезица» 
била отпечатана на отделни листи като притурка на вестник «Правда», който излизал в 
Търново. 
Тая реклама навремето произвела голям фурор. Години след това много хора напомняли 
за нея. 
Чавдаров издава няколко броя вестник като стенвестник в сладкарницата. Попаднал ми 
бе един лист от ръкописа му и ще го предам: 
гр. В. Търново, 26 август 1909 г. 
Отклик 
Двуседмичен независим вестник за глупости и празнословия брой първи 
Уреждат безделниците от сладкарница «Трапезица» 
година първа 
Отговорен  редактор  Кръстю  П.  Илиев,  защото  поради  умствено  разстройство  е 
невменяем, а главен редактор Чукабинин Неволен 
Тая година се появи есперанто,  а всяко ново нещо се възприема веднага в Търново. 
Образувало  се  дружество.  Съставило  се  ръководство.  Така  било  и  с  дружеството  за 
покровителствуване на животните. Ще предам как Чавдаров осмива есперанто в тоя брой 
на «Отклик». 

ЕСПЕРАНТО !!!

Отзарана да бях умрял, днес на обед нямаше да зная, че чужд език можел да се учи за 
един час. Една щастлива случайност ми втикна в ръката една цинкографирана брошура - 
незаменим, принос към есперантската литература, и ме направи високо щастлив човек. 
В тази дълбоко мъдра книжка аз прочетох, че граматиката на есперанто е работа, която 
научаваш,  докато  изпушиш  две  цигари.  Жаден  за  знания  (една  българска  поговорка 
казва:  «От  много  ум  глава  не  боли»),  още  на  часа  си  купих  речника-граматика  на 
международния език и като циганин на попара се нахвърлих върху му. Това беше в седем 
часа, вечерта и до осем часа аз усвоих до такава степен есперанто, че 
свободно разговарям и пиша на него проза - това е съвсем лека работа, но и стихове. Ето 
ги: 
Санта Мария постанто 
Сакара менто дел скандало 
дос неделос пост поетата 
мон стомахо ел доджало 
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перос бобос да мелати. 
Ел антрето дел фермана 
донер санк nap юмортало 
ун фонтико пастармана 
драйзет сантим, кашкавало. 
Пуст мон дио моа прости 
аин грехано сотворести 
до седмицо «пост» пости 
гради скандало в мон коремети. 
Упражато в ен тигано 
мон стомахо боз биз бажо 
«пуст ла пости серсемино», 
мон поста ти ест не дражо. 
А за да могат четците да се уверят в простотата на. езика, аз давам превод па български 
език на горното, написано на есперантски език стихотворение: 
БОГОРОДИЧНИ ПОСТИ 
Омръзна ми опустяло 
да ям постно две недели, 
на стомаха ми додяло 
михле, чушки, боб да меле. - 
Влязах заран при ферманджията 
и си купих макар лоша 
пастърмица - десет яйца, 
кашкавалец за два гроша. 
Нека господ да ми прости тоз грях, 
тази лакомия, втръснаха ми тези пости 
в стомаха ми бъркотия. 
Опържих ги, нагълтах се, 
поусетих си коремето, 
нека пости кому й драго 
аз съм постил навремето. 
Щастливо  човечество,  ние го  поздравляваме.  Сега,  след въвеждане  на тоя език,  тъй 
прост и тъй лесен, простотата му е достъпна и на селянките от с. Дебелец, Самоводене и 
Лясковец.  Кой  няма  да  разбере,  като  кажем:  Синорина,  ви  костати  патлажана? 
(Госпожице,  колко  струва  патладжана?),  или:  Синорина,  ви  костати  пиперкано? 
(Госпожице, колко струват пиперките?), или: Синьоре, доне моа триа гроша кашкавало! 
(Господине, дай ми за три гроша кашкавал!). 
Ех, та кой да се сети по-рано, че да измисли пръв езика, ами сега на тая слава се радва 
Заменхов, доктор без клиентела като Астарджиев. Името на тоя Заменхов се носи по 
четирите краища на света. Инициативата за издаване на това цинкографирано книжле, 
кръстено «Лумо», увеличаващо числото на такива като него, е високо похвална. Ний се 
надяваме, че то ще има широко разпространение и в най-скоро време циганите от «Френк 
Хисар» ще говорят и пишат на есперанто-тъй свободно и правилно, както и симпатичният 
редактор на «Лумо». 
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XАДЖИ ПЕТКООЛУ 

Голям стамболовист, използвал здраво партията. Когато са на власт стамболовистите, 
взема  някой  голям  строеж  на  търг.  Той  е  правил  казармите.  По-късно  построил 
гимназията  -  повече  пясък,  по-малко  вар  и  от  земетресението  тя  се  събори.  Когато 
строили гимназията, били пуснати в обръщение монети по една и две стотинки. Казваха 
им «каравелчета». Не бяха спорни за четене и търговците бягаха от тях, даваха ги с пет 
на сто намаление на сарафите. Когато Хаджи Петкоолу плащал на работниците, вземал 
каравелчета  и  от  всеки  фишек  вадел по  четири-пет  парчета.  Когато  плати  двадесет-
тридесет лева на работника, ще му плати с толкова каравелчета, че работникът с грубите 
си ръце трябва да ги чете цял ден. При един благотворителен случай синът му записал 
двадесет  лева  дарение,  а  Хаджи  Петкоолу  два  лева.  Казват  му:  «Бай  Никола,  пиши 
повече, бе, синът ти записа двадесет лева, а ти само два лева!» Той отговорил: «Синът 
ми  е  син  на  Петкоолу,  той  може  да  запише  повече,  а  аз  съм  син  на  Хаджи  Петко  
кожухаря, не мога да запиша повече.» 
Когато някой го ядоса, той си повдига едното рамо на високо. Ще отиде па пазара, ако 
има риба, ще купи най-голямата или най-големия пуяк. И като ги носи в къщи и срещне 
някой познат, ще го друса и ще му го даде да види колко тежи, за да се похвали. 

ЯНКО, НА Д-Р ИВАНЧО СИН 

Висок, строен и много представителен.  Умееше да се държи на голямо. Следвал е във 
Франция, а и други страни е обиколил. Напоследък бил и в Русия. Какво е следвал и 
какво е завършил, не се знае. Знае се, че струвал много пари на доктора. Рядко идвал в 
Търново. Като дойде, излизал да се разхожда, а слугата му вървял след него и му носел 
бастунчето и пардесюто. Веднъж си дошъл като руски морски офицер. Като бил в Русия, 
си напечатал картички с корона, че е княз. Отива в Париж и отседнал в един от хубавите 
хотели.  Дал  визитната  си  картичка.  Видели,  че  е  княз,  и  журналистите  писали  във 
вестниците,  че  е  пристигнал  еди-кой  си  княз  от  Русия.  Разтичал  се  хайлайфът  и 
първенците.  Канили  го  по  приеми  и  балове,  докато  разбрали,  че  е  самозванец. 
Арестували го, но го пуснали, не го държали много. 
После бил в Америка, където се оженил за собственичка на аптека. Идвали с нея едно 
лято, стояли един месец на колибата на доктора, заминали си за Америка и повече нищо 
не се е чуло за него. 

МИНЧО БУРГИЯТА 

Дърводелец, къщата му била на  Самоводския пазар.  Две три години работил заедно с 
Косю Белата. В къщата му имало една голяма стая и я давал под наем за танцувалии 
вечеринки.  На  тая  стая  казвали  «Минчова  салон».  Когато  социалистите  даваха 
вечеринки, идвали комшийки и други госпожици от Варуша на танци. Комшийките идвали 
по чехли. А кавалерите с корави високи яки, като че ли са глътнали бастун. Танците били: 
валс, полка, мазурка, па-де-спан, а понякога и кадрил, който се командуваше от някой на 
френски език. Много жалко, че нямаше кой да го филмира, за да се види колко са били 
смешни тези танцувални вечеринки. 
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ШУБРАКА 

Бил едър, но слаб. Много пиел. На Файна брат. Можел да глътне цяла халба бира или 
вино наведнъж, като че я сипва в лалугерова дупка. Само затова го черпеха, поръчваха 
му халба вино да видят как ще я глътне наведнъж. Веднъж Шубрака си поръчва шишенце 
вино, а в шишенцето бръмчи една муха, не може да излезе. Шубрака бръква с пръст да я 
извади,  но  пръстът  му  не  се  събира.  Решил  да  плисне  виното  от  шишето,  но  му 
досвидяло виното. Казал: «Я, чожум, си свивай краката, че дълъг път ти се отваря» и гъл-
гъл, изгълтва виното заедно с мухата. 
Демократите извадиха закон за ергенския данък. Шубрака и Матейката пияни вървят по 
улицата и викат: «Ще платим, ама няма да се оженим!» 

КЪНЮ ФАНТАЗИЯТА 

Продаваше с една продълговата кошница семки и фъстъци пред Мъжката гимназия и 
Модерния  театър.  Били  приятели  с  Дипломата,  който  живеел  на  Варуша.  Когато  се 
запознавал Дипломата с някого, ще каже името си и ще прибави: Дипломата. А когато 
Кънчо  Фантазията  се  запознавал,  казвал  името  си  и  още:  «лично  познат  на  царя». 
Събере ли повече пари, за да може да плати на печатницата, издава вестник: «Ангелска 
тръба».  Не се продаваше, затова го раздаваше без пари, за реклама. Събере ли пак  
пари,  издава друг  вестник  «Ангелски меч и сеч».  Друг  път «Ангелски сатър» и  други. 
Всеки новоиздаден вестник излизаше с ново наименование, и то само в един-единствен 
брой. Във вестниците му преобладаваше «поезията». Стиховете му бяха безсмислени, 
само тук-там имаше рими. Например: «От небето ясно, падна куче бясно» и други. 

ВЛАДИМИР 

От  стар  род.  Държал  е  кръчма,  навремето  посещавана  от  руските  офицери.  След 
кръчмарството  започнал  да  произвежда  сода  и  лимонада  един  от  първите  в  града. 
Нямало е тогава въглена киселина и той сам си я произвеждал.  Циганите му носели 
мраморни камъни от турските гробища, чукали ги на прах, този прах са го заливали с 
кезап  (сярна  киселина)  и  по  този  начин  добивали  въглена  киселина  за  газираните 
питиета.  По-късно  се  явяват  по-млади  и  предприемчиви  хора,  които  започват  да 
произвеждат сода, по-качествена и по-евтина. Не можал да издържи на конкуренцията и 
се отказал от производството. Живеел в един от дюкяните, в една стаичка. А над етажа 
живеел синът му Иван Владков. Не се погаждали баща и син. Срещу него, в къщата на 
Хаджи  Петкоолу,  се  помещавала  пощата,  а  в  насрещната,  на  Васил  Ангелов,  била 
Земеделската банка. Между пощата и банката има сокаче, по което се отивало в къщата 
на Кисима. Владимир сутрин, като стане, вземал стомната и по бели гащи и бяла риза 
отивал за вода на чешмата срещу общината. Като кихнел, се чувало чак до Баждарлък. 
Ще поздрави Станчо Хитров с «добро утро», тят Ивани ще се дръпне от прозореца и ще 
каже. «Не го е срам, тръгнал по бели гащи.» Като се върне от чешмата, ще напълни 
самовара и ще го сложи на тротоара. Пред пощата има винаги изхвърлени пликове и 
книги с червен восък. Владимир ще вземе от тях, ще запали самовара и ще си свари чай.  
Тят Ивани ще се дръпне от прозореца и ще каже: «Тоя просяк, откак се научи от русите 
да пие чай, ще опуши цялата махала.» 
Владимир  често  слагал  на  прозореца  на  дюкяна  нещо  като  бюлетин  по  политиката. 
Когато минавали чиновници и ученици,  се спирали накуп да го четат и коментират.  В 
бюлетина имало и  рисунки,  за  които Владимир плащал да  му ги  рисуват  под негова 
диктовка. Срещаха се понякога и духовити карикатури.  Като например как в Цариград 
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пренасяли големи греди на магарета.  Една греда я слагат върху самарите на четири 
магарета. На равно място гредата се носи от четирите магарета; когато е баир, средните 
магарета носят гредата, а на крайните гредата стои във въздуха. Когато е трап, крайните 
магарета носят  гредата.  С това оприличавал държавните и обществените работи.  На 
един чиновник понякога се струпва повече работа, а други се мандахеркат без работа. 
Кога се разболял княз Борис, Владимир телеграфирал на Фердинанд: «Не бой се, ще 
оздравее, аз съм му гледал!» Владимир зимно време се отоплявал с дървени въглища в  
мангал. Веднъж внесъл мангала с неразгорени въглища и се задушил. Преди смъртта му 
Иван Владков, синът му, го питал: «Кажи нещо бе, татенце!» С това искал да му каже 
къде си е скрил парите. Той обаче умрял, без да каже нещо. След погребението синът му 
заедно с Корфоноза тръгнали да търсят три дни къде си е скрил парите, но нищо не 
намерили.  Извадили около  десет  коли  дърва  отпреди двадесет  години и  една  бъчва 
гроздова ракия; тридесет и пет годишна. Иван Владков не черпил от ракията за «бог да 
прости», а я продал на Белчев и Русев. Била нещо особено, тридесет и пет годишна, 
затова я продавали десет стотинки шишенцето и и казвали «царската ракия». Другата 
ракия от него време се продавала по пет стотинки шишенцето. Пет години все от кея 
продавали и все за «царска» минавала, а още от началото я месели с друга и по този 
начин са пробутали кой знае колко друга ракия. 

СТОЯН ДРАГОСТИНОВ 

С Баръма държаха един от дюкяните на Иван Владков. Бяха прошенописци, цанковисти 
от партията на Драган Цанков. Около тях се подвизаваше Пенчо Сирманов, ловеше им 
клиенти. Пенчо имал един владика роднина и успял да опопи трима души; Прочул се, че 
може да попи, и взел от тридесет души пари, но не ги опопил. За нещо друго го пратили в 
затвора и измамените завели дело чрез прокурора. На датата, когато насрочили делото, 
същите  се  явили  като  прокурорски  свидетели,  чакали  отвън,  по  стълбите,  за  да  ги 
повикат. В това време се задава Пенчо с пранги на крака, конвоиран от двама войници с 
пушки и натъкнати ножове: Пенчо се ухилил," като че ли,го водят на сватба. «Здрасти, 
бе.» Почнало да се разглежда делото и един от съдиите попитал Пенчо: «Че как така ги 
попиш?» Той му отговорил: «Като ми дадеш парк, и тебе ще опопя.» 
Стоян и Баръма, откакто влезли в дюкяна на Иван Владков, не му плащали наем. Иван 
Владков водел дела,  но нито пари взимал, нито можел да ги изгони от дюкяна. Ония 
пишели свидетели, те не се явявали, отлагали делото и използвали всякакви машинации. 
Владков се  видял в чудо.  Най-после идват цанковистите на власт,  Баръма го  правят 
пристав  в  София,  а  Стоян  става  околийски  управител  в  Търново  и  сами  напуснали 
дюкяна.  Иван  Владков  залепил  на  прозореца  на  дюкяна  обявление:  «Умоляват  се 
бившите наематели Стоян Драгостинов и Баръма да си платят за толкова месеца толкова 
пари за наем на дюкяна.» Ония го дават под съд за обида, защото си искал публично 
парите.  Владо  се  видял  в  чудо,  хеле  се  погодили,  станало  пито-платено.  И  така  се 
прекратило делото. На Стоян му се приискало да се разходи до София със семейството 
си,  но да не плаща пари за железницата.  Направил си един лист,  че го изпращат по 
етапен  ред  в  София,  облякъл  се  цивилен,  настанил  се  в  едно  купе  и  се  разгулял. 
Стражарят, който уж го конвоира, му служил като ординарец. Хубаво, ама кондукторът 
познал Стоян, направил въпрос, че тази работа не е редна. Писали го и във вестниците и 
го уволнили, че използва за лични облаги служебното си положение. 
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ПАНАЙОТ БОСТАНДЖИЕВ (НОНАТА) 

Дюкянът  му  беше  на  Баждарлък,  върху  него  е  жилището.  Продаваше  готови  дрехи, 
имаше  много  деца,  повече  от  десет.  Едно  от  децата  му,  като  си  играело  в  дюкяна, 
заспало между дрехите. Ноната затворил дюкяна, отишъл горе, навечерял се и си легнал 
да спи. През нощта, след дванадесет часа, детето се събудило, изплашило се от тъмното 
и започнало да плаче. Постовият стражар чул,  че дете реве в дюкяна, качил се горе, 
събудил Ноната, отключили дюкяна и прибрали детето. Георги Пенчев казваше: «Той и 
брат му Тодорката трябва да строяват вечер децата си както в казармата за проверка.» 
Много пъти Ноната иска да повика някое от децата си, забравя как се казва и му вика: 
«Ей,  шт!»  И на Тодорката къщата и  дюкянът имат същото разположение.  Само имат 
различни  входове.  Тодорката  е  панталонджия  и  продава  готови  дрехи  като  брат  си. 
Срещу  тях  е  Никола  Райнов,  който  шие  по  поръчка.  Повече  от  клиентите  му  били 
чиновници и на много от тях шиел дрехите на вересия.  Щом вземе мярка на някого, 
веднага го дава под съд за парите. Докато се насрочи делото и извади изпълнителният 
лист, му ушива дрехите, слага запор на заплатата и така си събира вересиите. 
Тодорката с брат си Ноната имат еднаква търговия, еднакви къщи и дюкяни. Колибите им 
са една до друга. Само едно е, че не се погаждат. Когато дойде някой селянин да купува  
панталон от единия орат, другият ще извади един панталон пред дюкяна си и с пръчица 
ще то шиба, уж го изтупва, да го види селянинът. Щом брат му не го вижда, оня ще извика 
селянина с ръка. Обърне ли се брат му, другият уж с шепата си глади мустака: Види ли го  
брат му,  че  мами клиента,  започват  да  се  псуват  на  майка,  да  се  карат,  събират се 
комшиите и започват да се смеят с тях. 
Тодорката  пратил  големия  си  син  Борис  да  внесе  една  сума  в  банката.  Борис  взел 
парите, не ги внесъл, заминал за Америка и станал протестантски проповедник. 

ТАКАТА 

По-малък брат на бай Михал, чиновник в окръжния съд. Като брат си знаел френски език 
много добре. Живеел срещу фурната на Караивана, близо до бръснарницата на Етем. 
Таката доказваше, че Наполеон Бонапарт бил българин, лясковчанин. Французите такава 
дума «наполеон» нямали. «На-поле-он» е българска дума. Нашите селянки често раждат 
на полето. Той е роден на полето и затова го кръстили така. Нашите градинари избират 
за градина най-добрата нива на най-добрата земя. На френски «бона парт» значи добра 
земя. На баща му такъв, прякор сложили и станал Бонапарт. Понеже в чужбина най-много 
градинари отивали от Лясковец, затова и той е от лясковски род. 
През войната Таката си дошъл в отпуска. Отпуската му изтичала, но на Таката не му се 
отива  на  фронта,  стои  в  Търново.  Церовски  (Цванцика)  работел  в  комендантството. 
Таката му казал: «Случай, Цванцик, ако ме потърсят чрез комендантството, съобщи ми да 
бягам да се крия в лозята.» Цванцика го запитал: «Как да ти съобщя, неудобно ми е?» 
«Много  лесно  -  отговорил  Таката.-  Ти,  минаваш  по  два  пъти  на  ден  покрай  Етем 
бръснаря. Кажи му: Ти, Етем, знаеш ли, че Таката има работа с едно момче? Ще ме види 
и ще каже: Така, ти си имал работа с едно момче и не казваш, пезевенк? Аз ще разбера и 
ще,се скрия.» След войната това го разказвал Цванцика. Но дали е било само парола, не 
се знае. 
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ЧЕРНЕВ 

Учител по френски език, много пиел, не се напивал.За да не се каже, че пие много, той в  
една кръчма повече от две шишенца не пиел. Обикновено пиел на крак, изправен до 
тезгяха. Поръчвал си: «Дай ми един предмет!» Като го изпие, ще каже: «Я си повтори 
урока!» Като изпие и него, плаща си и излиза. Ще се отбие в съседната кръчма. 
И там ще каже: «Дай ми един предмет! Повтори си урока» - и така ще изреди всички 
кръчми, които са му на път за гимназията. Когато излезе от гимназията, отива по други 
кръчми, сяда на маса и влиза в разговор с други пиячи. 
Веднъж пред Станчовия дюкян го заприказвали, почнали да го мъкнат от кръчма в кръчма 
и от махала в махала, без да се сети с каква цел. Станчо му казвал, че Керека от Марино 
поле имал хубава ракия, пил и много му харесала. Чернев питал: «Коя, сливовата ли?» 
Станчо  отговорил:  «Гроздовата.»  «Сливовата  му  е  по-хубава»  -  казвал  Чернев. 
«Шумелата на Варуша има по-хубаво вино.» Чернев възразявал: «На Титю Панайот е по-
хубаво виното» и т. н. 
Станчо казваше: «Знае всички напитки, голям кръчмарски експерт.»
 
ДИМИТРАКИТО (ДИМИТЪР ПЕТКОВ) 

Учител по рисуване, наричаха го Димитракито. Добър художник, но като имитатор нямаше 
равен на себе си.  Когато имитира някого,  предава не само гласа и движенията,  но и 
физиономията си изменя и я прави също като на имитирания. Ще вземе от разговора 
слабата част и ще прибави от себе си нещо, за да го окарикатури още по-добре. Жените 
отбягваха,  да се срещат с него! Веднъж вървял по улицата и вижда пред една врата 
изправена жена. Поздравява я с «добър ден» и иска да се спре и да поговори с нея. Но тя  
веднага тръшва вратата под носа му и избягва навътре. Среща една видна госпожа на 
улицата и се заприказват. Тя имала навик, като говори, да се попипва с ръка по врата.  
Димитракито  и  той  започнал  да  се  пипа  по  гушата  като  нея.  Тя  забелязала  това  и 
престанала да се пипа. Така се излекувала от този кавик. Веднъж в Станчовия дюкян 
имитирал  трима  души.  През  цялото  време  Станчо  не  продумал  нищо  и  се  държал 
сериозно. Вуйчо ми попитал Станчо защо се държи така, а той му отговорил: «Мани го,  
ще ме откопира и ще ме имитира на горния дюкян. Тях ще откопира и ще имитира на по-
горния и т. н.» 
Имаше и друг учител по рисуване, викаха му Петлето (учителя Кръстев). Когато имало 
бал, той командувал кадрила на френски. Димитракито го имитираше много сполучливо и 
ти  се  струва,  че  наистина  гледаш  Петлето.  На  едно  утро  с  благотворителна  цел  в 
читалището взел участие и Димитракито. Имитирал двама души, а след тях тят Ивани как 
критикува писателя Шекспир: «Да имам криле, да прехвръкна Ламанша, че да отида на 
гроба на Шекспир и да му кажа: Как можа този ангел Дездемона да я ожениш за тоя чер 
циганин  Отело!»  Когато  й  казали,  че  Димитракито  я  имитирал,  а  тя,  нали  е  горда, 
отговорила: «Аз му разреших!» 
Когато построили железницата, отначало се пътувало София - Варна - Русе. За Търново 
линията не беше готова и който пътуваше за тези градове, отиваше до гара Г. Оряховица 
и от там вземаше влака. Димитракито се изправил на гарата и вижда тят Фроси. «Добър 
ден, госпожа, къде така?» Тя му казва, че отива при дъщеря си във Варна. Попитал я:  
«Ами сама ли?» Тя му отговорила: «Ами сама.» «Ами как ще пазиш равновесие, не са ли 
ти казали това? Нищо, ще пътуваме заедно и аз ще ти обаждам.» Димитракито нямал 
намерение да пътува за Варна, но си извадил билет да си прави смях с нея. Отначало 
малко пътници пътуваха с влак. Вагоните бяха почти винаги празни. Те се настаняват в 
едно купе само двамата. Карал я да стои в купето права. Кога влакът върви надолу, карал 
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я да сяда на другия край, когато влакът прави завой, да отива на отсрещната страна. 
Така я разигравал до Варна и се разделили. Дъщеря й я попитала: «Как пътува, добре 
ли?»  Тя  отговорила:  «Остави  се!  От  туй  равновесие  съм  грохнала.  Ако  не  беше 
Димитракито да ми показва, не знам как щях да стигна.» 

ПАТЕР ФЛАШЕР 

Близо  до  средната  баня  имаше  католическа  църква  с  голям  двор  и  няколко  стаи  за 
живеене. Дошъл един католишки поп италианец. Много начетен бил и много езици знаел, 
но  български  не  знаел.  Бил  от  видно  италианско  семейство.  Живеел  само  с  един 
българин, който му слугувал. Сам си служел в църквата. Бай Михал Андреев разправя, че 
ходел да му помага в службата, но изглежда, че му е помагал повече в пиенето. По него 
време  в  Търново  нямало  католици.  Имало  в  с.  Арбанаси  десетина  семейства 
каменоделци италианци. Впоследствие останаха две-три, но и те се смесиха с българи 
чрез женитби. Кюрето си ходело из града по бели гащи и бяла риза, обуто в домашни 
пантофи. Отгоре с един дълъг халат, от който се подавали белите му гащи. Бай Михал 
разправя,  че  кюрето  вършело четири  неща едновременно:  седяло  на  гърнето,  ядяло 
салата,  пиело  ракия  и  четяло  вестник.  Много  пари  са  минали през  ръката  на  Патер 
Флашер, но не ги задържал. Заплатата му не била малка, но въпреки това пишел писма 
до разни благотворителни дружества, до знатни набожни жени да му пратят помощ, за да 
отидел да се  лекува.  Понеже,  като  ходел с  катър по Балкана  да  покръства българи, 
паднал и  си счупил  крака.  След известно  време започват да  идват чекове,  записи  и 
валута от разни страни - Америка, Холандия, Белгия и другаде. Като похарчи парите и 
заборчлее,  почва  да  пише  писма  на  други  хора.  Случило  се  веднъж  банката  да  му 
изплати  над  шест  хиляди  лева.  По  него  време  с  толкова  пари.  можеше да  се  купи. 
двуетажна къща в София. Но кюрето не купува къща. Той отива в хотел «Борис», плаща 
борча си и купува сандъци бира, коняк, ликьори и други питиета.. След това отива при 
Станчо Хитров, който знаеше немски език и разговаряше с него, купува по няколко фунта 
свещи, сардели, цигари и си плаща борча. Ако има да дава тридесет лева, Станчо Хитров 
му взема сто лева. Кюрето нито пита колко борч прави, нито го помни.. Когато е пийнал 
малко и срещне някой беден човек по улицата или стражар, бръква в джоба си, изважда 
една шепа дребни пари и му ги дава. Вуйчо,ми разказва: Една вечер му отишли на гости 
две-три семейства комшии, имало и две госпожици, които не пиели спиртни напитки. 
Кюрето дал двадесет лева на слугата си да отиде и купи за тях сладки. «Тъкмо затварях, 
дойде  слугата  му и  ми  разправи  защо го  е  изпратил.  Събрах  всички  останали пасти 
излязоха 60-70 броя, а ги давахме по десет стотинки една паста. Дадох му и тенекиената 
тава и му казах не я връща, защото с нея му ги продавам.» Друга вечер пак му дошли 
гости, добили добро настроение и кюрето, за да ги забавлява, запалило бенгалски огън. 
Пожарната команда помислила,  че  католишката  църква гори,  и  отишла да  гаси.  Като 
видели,  че  няма пожар,  искали да си отидат,  но  кюрето ги  задържало до сутринта  и 
гасили пожара с пиене. Мисля, че три-четири години изкарало в Търново, отзовали го и 
на  негово място изпратили един свит  поп,  който не завързал връзка с  никого.  Дълго 
време търновци си спомняха за него, къде може да се намери такова кюре като Патер 
Флашер. 
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РОЖЕВ (АДВОКАТ)

По-рано е бил адвокат в Г. Оряховица, после се преместил в Търново. Когато бил в Г. 
Оряховица, се спречкал с Коста Димов от Лясковец. Коста Димов се обличал винаги по 
модата. И на ревера на сакото му имало винаги цвете, зиме и лете. Скарали се двамата,  
разменили  си  много  обидни  думи  и  Рожев  му  обявил  дуел.  Избрали  си  секунданти, 
определили мястото, деня и часа на срещата. На другия ден, тъкмо да почва дуелът,  
нахълтва Марин Пасков от Лясковец с още пет-шест харамии като него, хващат Коста 
Димов и Рожев, удрят им по един бой с думите: «Бе, вашта мама, като се избиете, кой ще 
ви гледа децата?». . . и дуелът се разтурил. Останал им само боят. В Търново Рожев си  
купил място на канарите над устието. Направил си лозе и овощна градина. Всички му се 
смеели, че в оня камънак прави лозе, а то неговото лозе и овощна градина били най-
хубавите. По едно дело се срещнали с Богдан Рашев като противници. Богдан Рашев се  
мислел за голям оратор и често в сладкарницата декламирал. По него време ще съдят 
двама души за убийство. Богдан Рашев решава да ги защитава без пари, само да се 
прояви. Обаче загубва делото и двамата ги осъдили на смърт. Остана само приказката: 
«Искаш ли да те обесят, вземи за защитник Богдана.» 

АНГЕЛ РАШЕВ 

Манифактурист на едро. Сериозен и табиетлия старец. Ще мине през пазара, като му 
хареса нещо, ще се спре и ще го купи. Като мине край Георги Фурнаджиев, ще му хареса 
маслините или скаридите. Ще пита: «Колко ги даваш, Георги?» и се подсмива. Знае, че 
ще му поиска по-скъпо. Като му каже цената, бай Ангел ще рече:- «Дай четвърт!» Ще 
вземе кесията от ръката на Фурнаджиев и ще каже: «Ти си гледай работата, аз сам ще си 
взема!» Почва да ги избира една по една и ги слага в кесията. На Фурнаджиев му се къса 
сърцето, като гледа как ги избира, но какво да прави, щом ги продава по-скъпо. 
Галата държал дюкян близо до дюкяна на Ангел Рашев. Една сутрин бай Ангел минал 
край дюкяна на Галата и той го закачил: «Бай Ангеле, можеш ли още?» Ангел Рашев му 
отвърнал: «Ще ти разкажа една приказка, че тогава ще ти отговоря. Един селянин отишъл 
да оре нивата си. Момчето му водело воловете, а той държал ралото. По едно време 
момчето  му взело  да вика:  «Хе,  тате,  оня къде  е  клекнал и  ходи  по  голяма нужда!» 
Бащата казал: «Вър, вър, то туй не те храни! Карай си воловете!» Бай Ангел си отишъл, 
без да каже друго. Галата си останал зяпнал, защото нямало какво да каже. Сам си го 
изпросил. 

ГАЛАТА (ИВАН ГАЛОВ) 

Бил от Долна махала. Баща му работник - табак. Къщата им на билото на Трапезица, 
близо до болярските църкви. Много се надувал и важничел, особено когато имал пари. 
Имал голяма страст да взема пари и стоки на вересия. Но никому не плащал. 
Борис Цонев  се  оплаквал,  че  останал без  работа и  много  борч  направил.  Галата му 
отговорил: «Говедо, аз се чудя на кого да направя борч, а тон от борч плаче.» Бил много  
способен и общителен, ако е бил и честен, щял да бъде богат човек. Но всеки отбягвал 
да направи сделка с него, защото знае, че няма да си вземе парите. Търсеха го само за 
ядене, пиене и за моабети, понеже беше добър компаньор. 
Хотел-ресторант «България» в Горна баня го напуснал съдържателят му.  Галата взел 
хиляда лева от Иван Василев и капарирал. Както умее да се надува и важничи, отива при 
евреите, които не го познавали, и искал да вземе чинии, вилици и други работи, с които 
да обзаведе ресторанта, но на вересия. Евреите дават, гледат, не се пазари и от лакомия 
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за повече печалба му дават каквото поиска. Минава край дюкяна на вуйчо ми и казва: 
«Наех хотел «България» в Горна баня, да ми отвориш една сметка, ще ти харча много 
сладка и сиропи за палачинки.» Вуйчо ми му казал: «Тя сметката си е отворена, ти не си я 
затварял.» Галата се развикал: «И това ми било търновци, трябва да се поддържаме!» 
«Абе,  Гала,  ти  трета  мотика  ли  искаш да  ме  минеш?» — го  попитал Хаджисавов.  И 
въпреки всичко трети път го закърпил една тенекия с лимонов сироп. Когато някой поиска 
да си плати борча, той му отговарял: «Досега сто пъти да съм го платил, ама разправял 
си, че имам да ти давам. - Злепоставяш ме! Само за това не ти плащам!» 
Обичал много да се подиграва с тия, които закъсва-ли. През време на войната много се 
играеше  комар  -  кога  от  бездействие,  от  скука,  от  страст.  Един  път  на  Галата  му 
провървяло и взел парите на всички играчи. На две черници опънал един канап и накачил 
банкноти да съхнат. Дал двадесет лева на един войник, с пушка да стои да ги пази, а той 
легнал по гръб под една черница и пуши. Който гледа тази картина, особено тия, на които 
е взел парите, псуват и му викат: «Ти пак ще лежиш на очите си и ще искаш една цигара 
да ти дадем, но де да видим!» 
Галата спира един бозаджия и го пита колко иска за всичката боза от кофата. Плаща му я 
и го кара да я излее на улицата. Бозаджията я излял, Галата му я платил, тръгнал си и 
казал: «Тръгнал си да продаваш такова глупаво питие!» 
Когато на власт бяха земеделците, отпускаха на кредит на свои хора по един-два вагона 
спирт, като за гаранция искаха къща. Поп Кръстю от Сухиндол взел два вагона спирт и 
писал Галата за гарант. Получават в банката удостоверение, че Галата притежава къща в 
Търново  за  тридесет  лева.  (Един  газен  сандък  с  две  тенекии  струвал  десет  лева.)  
Въпреки протестите на Галата, че къщата му струвала три газени сандъка, го одобрили 
за  гарант.  Пък  и  струва  ли  повече,  когато  е  била  с  една  стаичка,  и  то  на  върха  на 
Трапезица. 
Като пътуващ агент на една конячна фабрика дали му мостри от коняци и други питиета. 
Наслагал ги в стаята на масата си. Идва един агент да му връчва призовка. Галата го 
погледнал и  разбрал,  че е  пияч.  Налял две чашки коняк  и  се  чукнали.  Пили по още 
няколко чашки, взел една бутилка,  пъхнал я в единия джоб, взел друга  и я пъхнал в 
другия. Агентът го попитал какво да пише. «Че аз ли ще те уча, пиши, че съм заминал за 
Цариград!» - му отвърнал Галата. 
След време Галата отваря деликатесен магазин на улица «Алабин». Успял да закърпи 
един ангросист от Варна с тридесет хиляди лева. Въпреки всичко отива във Варна, пак 
при същия ангросист. Той му казва: «Ти, Гала, няма да ми платиш. Аз, виж какво, тук има 
едни нови търговци - двама братя гърци. Дават много вересия. Иди при тях, пазарувай, че 
от стоката ли ще ми дадеш, пари ли, та да се наплатим. Кажи им да съберат сведения от  
мене за тебе, аз ще им кажа, че си добър на плащанията.» Галата му казал: «Бива бе, 
бако, че тъй кажи!» Отива при гърците и както е важен, хич не умее да се надува, им 
казва: «Имам деликатесен магазин в София. Аз си напазарувах, но гледам нова фирма 
-така, да се опознаем само. . . Носех стотина хиляди лева, но ги похарчих.» Направил при 
тях една голяма поръчка. Като се върнал в София, получил писмо от гърците, с което го 
питат  може ли да  пласира едни лимони.  Да  му пратят  при  определена  цена.  Галата 
телеграфирал: «Пратете ги веднага, има по-добра цена.  Има нужда от лимони!»  Като 
дошли лимоните, Галата ги продавал «по що-за що». Останали му двадесет каси лимони. 
Гледа ги един евреин. Хубави лимони, пък евтини, и казва: «Тук има някаква далавера.» 
Галата му отговаря:  «Далавера-малавера,  ако искаш,  ги вземай.  Иначе ще ги дам на 
друг.» Въпреки че закърпил с голяма сума двамата братя гърци, пак не платил борча си 
на оня варненски ангросист, който му дал акъл как да прекара гърците. 
От Балъкчиеви взел шоколади и бонбони за осем хиляди лева с полица. Те протестирали 
полицата, извадили изпълнителен лист и пратили съдия-изпълнител да му направи опис 
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на магазина. Галата казал на съдия-изпълнителя: «Аз да съм му платил досега хиляди 
пъти, ама да го видя докъде ще стигне, уж приятели! Утре ще ти донеса парите. Ама 
опиши ония десет сандъка сапун, да не разберат клиентите!» Съдията описал сандъците 
сапун,  назначил  Галата  за  пазител  и  си  отишъл.  Галата  взел  десет  сандъчета  от 
лимонтозу и  слага  по десет  сапуна  във всяко едно.  От  един сандък  направил десет. 
Другите ги продал по хиляда лева. След пет-шест дни съдебният изпълнител видял, че 
Галата няма да му даде пари, и отишъл да вземе описания сапун, за да го продаде на 
търг.  Отива и  пита  къде  са  сандъците  със  сапуна.  Ако  ги  няма налице,  има углавна 
отговорност. Галата му сочи десетте сандъчета със сапун, съдия-изпълнителят се хваща 
за  главата и  казва:  «Двадесет години съм съдия-изпълнител,  друг  път така  не са ме 
минавали.» 

НЕНКАТА САРАФА 

Беше  хубав  старец,  нисък,  пълничък,  червендалест,  съвсем  побелял  като  памук,  с 
бакенбарди. Дюкянът му бе до Модерния театър, срещу Станю Кранлето. Беше сарафин 
и обменяше пари и от други държави. Селяните от Търновски окръг ходеха в странство и 
правеха  градинарство.  Наесен  донасяха  чужди  пари:  леи,  крони,  рубли  и  други,  а 
напролет купуваха каквито пари им трябваха за там. Затова и сарафите доста бяха и 
имаха работа. Вечер, като затвори дюкяна си, Ненката отива горе на чардака, сяда, а до 
него бабата с две чашки и шише ракия. Като получи настроение, взема тамбурата, почва 
да свири и пее: «Нейните крака най-бели, най-бели и най-дебели.» Пет пари не даваше 
за общественото мнение, живееше с кеф. Когато в Търново идвал царят, целият град се 
раздвижил да го посреща. Само Ненката спокоен, с бабата, ракията и тамбурата си свири 
и пее на чардака - другото не го вълнува. 

ДАСКАЛА (ПЕТКОВ) 

Бил агроном с брада. Затова и селяните го мислели за даскал, така му викали - Даскала. 
През  време  на  войната  намерил  в  Македония  две  рядко  срещащи се  растения  и  ги 
изпратил на Фердинанд. Царят наредил да му дадат свободна карта за пътуване из цяла 
Македония,  а  Даскала  да  му  изпраща  рядко  срещащи се  растения  за  ботаническата 
градина в София. В Турската война били заедно с вуйчо ми. Паметна ще остане тази 
война с многото си въшки. Даскала ги развъждал най-много. Минко Дончев имал една 
синя риза, която побелявала от въшки. Той не ги чукал с палци, а държал ризата над 
огъня.  От  горещото  въшките  почвали да  падат  в  огъня  и  да  пукат,  като  че  ли  пукат 
пуканки. Вуйчо ми разказва, че щом намерели някъде огън, Даскала ще каже-: «Хайде да 
отидем до огъня да се поопощим!» Веднъж намерили един огън да гори и в него една 
чамова греда. Седнали, съблекли се и започнали да хвърлят въшките в огъня една по 
една.  А  те  пукали.  Чамът,  като  гори,  също  така  пука.  Даскала  намерил  една  въшка, 
голяма колкото оризово зърно, не бях виждал такава, и когато я хвърлил в огъня, така 
изпукала, че въглени изскочили, и Даскала останал зяпнал, като вкаменен. Почнали да се 
смеят и той чак тогава се опомнил, че пукането не е от въшката, а от чамовата дъска. 

ПЪНЮ ГАЩИ (ХАРАЛАМБЕВ) 

Нисък,  заекващ,  като  говори,  първият  есперантист  в  Търново.  Редактор  на  вестник 
«Лумо». Образувал група за изучаване на есперанто. Български не можел да говори, но 
есперантото  сигурно  го  е  владеел  добре.  Свирел  на  мандолина  и  предавал  уроци.  
Научил и вуйчо ми да свири на мандолина. Образували мандолинен оркестър, който взел 
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участие на едно утро с благотворителна цел и го изкарали на «бис». Ходели по улица 
«Гурко» да правят серенади там, където имало ученички.  Не щеш ли,  една вечер от 
някаква къща им хвърлили леген с помия.  Само дрехи,  китари и мандолини станало. 
Пъню Гащи пострадал най-много, защото тогава си бил сложил новата шапка. 

САХАРОВ 

Беше кьосав, с редки мустаци. Мъчно разговаряше. На баща му казваха «Ешекчиолу». 
Преведено, значи «Магарешки син». Много му тежал този прякор. Негови приятели го 
посъветвали да направи един гуляй, да ги покани и го прекръстят от «Ешекчиолу» на 
«Шекерджиолу».  Така  и  направили.  През  време  на  яденето  и  пиенето  му  викали 
«Шекерджиолу»,  но  когато  да  си  отиват,  някой  му  казал:  «Ашколсум  бе,  Ешекчиолу! 
Хубаво си хапнахме и сръбнахме!» Все пак си сменил прякора и се казва «Шекерджиолу». 
Синът му Стефан Сахароз отива да следва право в Русия. Там русите му казвали: «Що 
такое турецкое Шекерджиев! Скажите по руски Сахаров.» Оттогава се прекръстил и така 
се завърнал в България.  Как е завършил правото,  не се знае,  но бил най-загубеният 
адвокат. Благодарение на прошенописците, които използваха дюкяка му,  се намираше 
някой селянин-клиент да го защитава. Бил дал заявление до данъчното да му намалят 
данъка,  защото  бил  адвокат  на  «дребно».  Един  селянин  искал  да  хване  Сахаров  за 
защитник, Станчо Хитров му казал, че трябва да ангажира още един адвокат да говори 
заради него. Сахаров се разсърдил, заканил се, че ще даде Станчо под съд. Три дни 
писал и съчинявал заявлението и се отказал да го съди. 
Бурмов останал без дюкян-кантора и убедил Сахаров да работят заедно. Сахаров ще 
гледа дребните дела, а Бурмов едрите. Сахаров си прибрал мебелите, Бурмов боядисал 
дюкяна и сложил негови мебели. Настанил се с прошенописеца си Хицата и слугата си 
бай Тодор. Сахаров се въртял един-два дни из дюкяна като шашав без работа, а бай 
Тодор  почнал  да  го  пъди  из  дюкяна.  Така  Сахаров  останал  без  дюкян.  Оженил  се 
възрастен  за-една  също  възрастна  учителка  - Чушкова.  Където  и  да  ходели,  вее  се 
водели под ръка и им казвали «щастливата двойка». 

САРАФООЛУ 

Дюкянът му бил на Баждарлък, до аптеката на Славков. Правел сарафлък. По стипцълък 
никой не можел да го бие, даже и Фурнаджиев. Когато прави обмяна на някого и чете  
пари, не може да не му зачете някой грош или някой гологан. Когато човекът провери 
парите и види, че му липсва някой грош, казва: «Нали ти ги четох на ръка?» Оня търси по 
земята, ще си изтърси и цървулите, да не се е залепило нещо по тях, ще гледа, ще търси 
и най-после ще си отиде. Петър Танев, бакалин в циганската махала на улица «Гурко», 
хванал един плъх в капана, направил едно колело от дъсчици кухо да се върти на една ос 
и сложил мишката вътре. Мишката, като бяга, колелото се върти от тежестта й. Колкото 
мишката по-бързо бяга, толкова по-бързо се върти колелото, а тя виси на едно място. 
Петър Танев прави тази демонстрация пред дюкяна на Сарасроолу. Насъбрали се много 
хора да видят как мишката меле брашно. Вестниците пишеха, че в Европа се образуват 
дружества за покровителствуване на животните и който ги мъчи, ще се наказва. Разбира 
се, че Търново не остана назад и тук се образува такова дружество. Един от членовете 
му гледа мишката как меле брашно и се кара на Петър Танев, задето мъчи животното. 
Щяло да има закон да се накажат такива мъчители. Петър му отговорил, че ако има и  
други с такъв акъл, може. Образуваха се два лагера, спорът се изостри, но котката на 
Сарафоолу го разреши. Хвърли се, събори колелото, мишката падна, котката я грабна и 
избяга с нея. Публиката със смях с разотиде. 
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ЛУДИЯТ КОСЮ 

От  старите  търновски  родове,  радиоактивните  лъчи  много  са  го  засегнали,  иначе  е 
безобиден и кротък. Правеше хамалък и пиацата му беше Баждарлък. Нямаше конкурент.  
Каквото и да носи, ако ще и да е сто кила, таксата му била все сто пари. 
Имаше един арменец хамалин Саркис стоеше до паметника и за чувал вземаше двадесет 
стотинки, да го метник другия край на града. Търговските пътници дава-ха сто пари на 
Косю по неволя, защото други хамали нямаше. 
Станчо Хитров ще каже: Хайде, Косенцето ми, ергенчето ми, да ми донесеш един сандък 
захар. 
- Сто пари, бай Станчо! - Абе, кой те пита за пари, лесна работа. Като му занесе сандъка, 
Станчо взема каравелчета по две стотинки и му ги чете на ръката: едно, две, три, четири, 
хайде стига, пезевенк! Косю му казва: А-а, много ме убиваш, бай Станчо.  - На ти още 
едно, стига толкова! - и се свършва работа с дванадесет стотинки. 
Почне ли да бие камбаната на някоя черква за умряло, Косю е там. Кръстът беше негова 
привилегия и никой не може да му го отнеме. Най-напред върви Косю с кръста и без него  
погребение не става. Там дават пош  - кърпа, пет-шест гроша, жито, и Косю не изпуща 
никакво погребение. 
Няма ли котка в някой магазин в Търново, плъховете веднага прииждат. Затова всеки 
държеше котка. Манифактуркстите държаха котаци, но ги скопяваха. Ставаха по-едри и 
дебели, хем красиви, хем не хаймануваха из, махалата по цял месец. 
Саулов повикал Танас Касапина да му скопи котака. Накарали Косю да държи котака, 
докато трае операцията. Касапите имаха масати, с които си заглаждаха ножовете, висяха 
отстрана  на  поясите  им,  да  им  са  подръка  по  всяко  време.  Танас  прави  бримка  с 
каишката и стяга с нея слабините на котака,  за да му е по-лесно,  кога ги реже. Като 
свърши операцията, казва на Косю: «Пусни котака! Лягай бе пезевенк, и тебе да скопя да 
не ходиш по махалата!» Косю мисли, че е истина, почва да бяга и да псува. След тази 
случка иска ли някой да си направи смях и да ядоса Косю, ще каже: «Танас Касапина 
иде!» Косю почва да псува и да крещи. Зададе ли се пак Танас Касапина, не говори нищо, 
само гледа Косю и прави бримка с каишката си. Косю хуква да бяга, крещи и разсмива 
цялата чаршия. 

ГЕОРГИ ФУРНАДЖИЕВ 

Имаше  къща  с  дюкян  на  главната  улица,  близо  до  Бяла  Бона.  Продаваше  бакалия, 
дюкянът му в празник и делник до късно все отворен. Другите дюкяни затворени и той 
използваше  това  положение  и  продаваше  по-скъпо.  Той  и  Сарафоолу  бяха  най-
стиснатите в Търново. Фурнаджиев купуваше по-малко стока, но избираше най-хубавото. 
Ангел Рашев беше мераклия, купуваше нещо, като. го хареса. Гледа хубави маслини и 
пита: «Колко ги даваш, Георге?» и се подсмива, знае, че грош по-скъпо ги продава. «Шест  
гроша, бай Ангеле.» «Дай ми четвърт и кесията, аз ще си сложа, ти си гледай работата!»  
Избира ги една по една и ги слага в кесията. Фурнаджиев,  като го гледа,  му се къса 
сърцето. Като си отиде Рашев, Георги ще каже: «Избира най-тлъстите, но какво да го 
правя - мющерия.» 
Една  вечер  сварили  Фурнаджиев,  като  вечеря.  Вечер  обичал  да  пие  чай  с  пет-шест 
маслини. Така му било добре и по-леко спял. Колю Статков му казал: «И аз обичам да ям 
маслини,  но  слагам  костилките  обратно  в  кацата.  Когато  ги  продавам,  селянките  се 
сърдят. Казват, че имало много костилки. А аз им отговарям, че може ли маслини без 
костилки?» «Брей,  Колю, че ти си бил умен човек.  Аз пък ти гълтах досега.» Статков 
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казал:  «Аз,  Георге,  все агнешко ям, пък на ряпа се оригвам. Дебелчанките,  когато не 
могат да я продадат, я оставят до другия пазар и аз си хапвам от нея.» Фурнаджиев му 
отговаря: «Ти си добре, ядеш ряпа без пари.» 
Колю Статков разправя: «Купих три качета сирене от един селянин.  Както знаеш, при 
тегленето  ги  изкарвам  по-леки.  Като  извадих  сиренето,  налях  вода  в  саламурата  и 
изкарах тарата по-тежка.  Сиренето остана две кила.  Но нали имам проклети комшии, 
взеха да се подиграват, да се смеят, та се обърка цялата работа. Теглих го отново, но не 
можах да го мина нито едно кило при осемдесет кила сирене.» Фурнаджиев му казва: 
«Ама ти си го прекалил бе, Кольо! То бива да го минеш 20-30%, а ти :искаш сто на сто.» 
Николай Георгиев,  като отвори кинематографа за пръв път в Търново, наименувал го 
«Модерен театър». Извървяха се цяло Търново да гледа кино, както казват,куцо и сакато. 
Или  както  казва  Спиро  Язаджиев  –  цяла  Варуша  се  стече  като  лава  да  гледа  кино. 
Билетът за балкон бил един лев, за резерва - осемдесет стотинки. Средните - шейсет, а 
предните места по тридесет стотинки. 
Една вечер Хаджисавов се отбива при Фурнаджиев, било още рано за кино. Пита ме къде 
ще ходя. Аз му казвам,че ще ходя на кино. Реших и аз да ида на кино, но е рано още. А ти  
не си ли ходил да ми го разкажеш, за да не ходя и аз да го гледам. Аз ходих преди три  
седмици и дадох три гроша. Нали все едно се вижда, защо да давам пари за по-скъп 
билет. Той взе да се тюхка: Аз дадох три гроша, досрамя ме да взема билет за шейсет 
пари, а тебе как да не те е срам. Бонбони продаваш на едро, фабрикант човек си! Питам 
го: Хубаво ли е бе,бай Георге? Заслужава ли човек да харчи пари? Хубаво е, ми казва, но 
не е за еснаф човек? 

ПОСРАН ЦОНЮ 

Правеше хамалък  и се хвалеше,  че бил от  голям сой. Бил внук  на  Арабаджиолу.  На 
Богоявление,  ако е замръзнала Янтра,  счупват леда и пускат  кръста в реката.Посран 
Цоню, Пандора и други се хвърлят във водата да ловят кръста голи, по бели гащи. Една 
година на  Цоню гащите били оцапани отзад  и  оттогава  му викат  Посран Цоню.  Като 
хванат кръста,  го  слагат върху табла,  обикалят къщите и дюкяните с него.  Хората го 
целуват за здраве и хвърлят пари на таблата. Така събираха много пари и си ги деляха 
помежду си.  Неговият братовчед от същия голям род режеше всяка година дърва на 
полицията. Полицията имаше много стаи и им трябваха много дърва. Братовчед му от 
два-три месеца ги режеше на двора пред полицията с жена си.  Тя държеше пелката 
насреща и двамата режеха. Излезе приказка в Търново: Като се съберат два късмета, 
пред полицията дърва режат. Когато Цоню щял да умира, близките му го попитали 
какво ще каже. Той казал една голяма философска мисъл: Кон пърди, вятър вей, всичко е 
вятър. 

ИЛИЯ ВЪРЛЕОЛУ 

Заедно  със  зет  си  Даницката  държеше  бакалница  на  пазара  близо  до  Русевчето. 
Продаваше и спиртни напитки. Носеше очила и майсторски лъжеше селяните. Теглеше 
с паланца, закачена на ченгел. Купил торба боб от една селянка, слага я на кантара, но 
отдолу я повдига с крак,за да излезе по-лека. А селянката кара да гледа горе при топуза и  
казва: Гледай, булка, колко оки е, че аз не виждам! Ама да не ме излъжеш, че е грешно. 
Който лъже,на оня свят дяволите го пекат жив на огъня. Не бой се, дядо Илия, няма да те 
излъжа - казва селянката, - дванадесет оки е! А то е повече от двадесет. 
За Харалампевден купуват мед, мажат питки. Бакалите изваждат тенекии с мед на видно 
място. Някои мухтаиджии, уж да го опитат, загребват с лъжицата и налапват много мед. 
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Дядо Илия, като ги гледа, му се къса сърцето. Ама няма как - мющерии. Понякога им 
казва: По-малко бе, Стояне, това мушица го е срала, да го бях срал аз, яж колкото щеш! 

ИЛАРИОН ПАЛАЗА 

Държал кръчма до казанджиите. По гроздобер докарвали грозде с постави, сложени на 
колата. Събират около петстотин килограма грозде. Пазаряха го на ведро, а джибрите 
оставаха гратис. Селянинът се събува бос и почва да тъпче гроздето в постава. Отзад на 
колата поставят чубур, гребе с бакърено ведро половинка и изсипва ширата в друг чубур,  
от които пък го пренасят в мазето. Селянинът тъпче горе, като че ли играе ръченица,а 
бай Иларион мери. Сипва и чете: Едно, ти ходил ли си по Света гора? Пак сипва и чете 
все едно, селянинът казва, че не е ходил, и си тъпче гроздето. Там има една голяма 
икона, казва Палаза, която показва как дяволите мъчат тези, дето крадат и лъжат. Сипва 
пак шира и чете едно. . ., минава един и му вика: Че кажи и две,бе! Палаза му отговаря: Я 
върви си гледай работата, че да не ме сбъркаш! Две. . . и по този начин мери и разправя 
на  селянина  за  Света  гора.  Като  свършат  работа,излизат  дванадесет  ведра  вместо 
тридесет. Селянинът се чеше зад ушите и казва: Много малко излезе бе, бай Иларионе! А 
той го утешава, че тази година гроздето било много сухо. 

ГАЙДАТА 

Къщата му беше към бояджиите, с чардак срещу реката и Боруна. Голям идеалист, никога 
е нямал облаги и не е заемал никаква служба. Беше добър рибар, ловеше риба и с това 
се препитаваше. За един-два часа улавяше две-три кила риба и веднага я продаваше. 
Ще напазарува с парите и обезателно ще вземе едно шише ракия. Не беше алчен да 
лови  много  риба.  Ловеше по  малко,  колкото  да  си  изкара  масрафа.  Когато  отидат  с 
Пандора на река Росица с големи мрежи, налавят много риба и делят по много пари. Ще 
си напълни кесията с левове и гологани,ще я тръсне на тезгяха на Русевчето и ще каже: 
Дай на всички по една ракия! Като свърши парите, пак тръгва за риба. Обикновено, като 
вземеше шише с ракия,си отиваше в къщи, ще седнат на чардака с жена си, ще се чукат и 
докато изпият ракията, ще пеят. Не обичаше да пие в кръчмата, а с жена си в къщи.През  
Сръбско-българската война отишъл доброволец. Едното му дете умряло. Поп Ерчо не 
рачил  да  го  опее,  защото  нямало  кой  да  му  плати.  Детето  стояло  два-три  дни 
непогребано, комшиите събрали пари, за да го опеят и погребат. Като свършила войната,  
Гайдата си дошъл и научил за това. Отишъл направо в църквата при олтаря, ударил на 
поп  Ерчо  два  шамара  и  го  напсувал.  Какви  времена!  Отива  да  мре  доброволец  за 
България, а никой не се погрижва за семейството му, когато остава без средства. Детето 
му умира от мизерия и без медицинска помощ. Поп Ерчо си спи на топло и печели пари, а 
властта нехае. Имаше друг един поп. С голяма глава. калимавката му беше като крина. 
Умря в затвора, гаврил се с момчета. Когато бил епитроп, поп Ерчо и поп Левтер се сбили 
в  черквата  заради парите  от  дискуса.  Не  можали да си  ги  поделят.  Интересно  какви 
попове е имало, а хората били-набожни. 

ГУРЛИТО И ШИПКАЛИЯТА 

Имали гостилница на Баждарлък. Съдружници били повече от тридесет години, не са 
имали никакви тефтери и счетоводство. Вечер разделяли парите на две и всеки вземал 
своята част. Като дойде да се плаща на фурнаджията, касапина и други, половината ще 
плати Гурлито,а другата половина Шипкалията. Синовете им, като израснали,им влезли 
под  кожата  и  ги  накарали  да  се  разделят.  Преди  да  се  разделят,  работеха  с  кеф. 
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Разделяха си работата и тя спореше. Като дойде някой клиент, ще попита: Какво има за 
ядене? Шипкалията ще му отговори: Сядай, де, какво ще ядеш? Има папаз-яхния, дроб 
чорба и други. Дошъл Попов от София, банков чиновник, и му казал: Дай ми листа за 
яденето! Шипкалията му отговорил: Сядай, какви ще ги ядеш? И му изброява какво има. 
Попов се възмутил и си отишъл, без да се храни. Шипкалията го изгледал и рекъл: Таквиз 
префърцунени мющерии не ми трябват! След като се разделили, Шипкалията останал в 
същия дюкян, а Гурлито отворил дюкян на друго място. Оборотът им станал наполовина, 
а  разноските двойни.  Били в загуба  и  от мъка в  разстояние на две години умрели и 
двамата. 

ХОРОЗАЛИЯТА (ГЕОРГИ ДЪРВОДЕЛЕЦЪТ) 

Бай Георги бил дърводелец, добър майстор и живеел близко до фурната на Караивана. 
Колкото и работа да има, заприказваш ли му за петли, спирал да работи. Петел на турски  
е хороз, затова му викаха и Хорозалията. Казват му, че в мелницата на Пеню Велков има 
хубав  петел,  не  може  да  го  бие  никой.  Хорозалията  си  взема  петела  и  отива  на 
воденицата на Пеню Велков,която е към Самоводене, и пуща своя петел да се бие с 
другия. След дълъг кръвопролитен бой петелът му бива победен. Друг  му казва, че в 
село Хотница има един петел,който не може да го бие никакъв друг петел. Той попитал на 
кого е петелът и как се казва човекът. Отговорили му,  че не знаят, обаче по гласа се 
познавал. Кога пеят петлите, неговият глас е гърлен и се различава от другите. Вдига се  
бай Георги и право в Хотница. През нощта обикаля около плетищата и чака да пропеят 
петлите. Хеле те пропели и чува гласа на този, за който са му разказвали. Застава до 
вратнята на тази къща и чака да се  съмне.  Среща се със стопанина и  иска  да купи 
петела. Той му казал, че не е за продан. Той настоявал и най-после с пари го убедил да  
му го дадат. Платил осем гроша,а цената за петел бил от два до три гроша. Занася новия 
си петел в мелницата и той излязъл победител. Сутринта го занася на пазара по-скоро да 
се хвали с него. Вързал го за краката, а той се изправил до него. Като го попита някой 
колко иска за него, той казва осем гроша. Те му се смеят: Ти луд ли си, бре! Осем гроша 
за  петел!  На други  ще каже:  Ти  не можеш да  го  купиш,  струва  осем гроша!  Като  се  
нахвали с него, отнася си го в къщи. 

СТРАНДЖАТА 

Беше едър,  пълен,  много  ядеше.  Стоеше в  кантората на  един адвокат.  Когато някой 
искаше да го почерпи кафе или ракия, той му казваше: Вместо кафе купи ми малко хляб и  
сирене! Бил е опълченец, носеше много ордени: от Независимостта, от Съединението и 
други, но за храброст нямаше. Разправяше, че има да получава един орден от руския 
император, и все него чакаше. Между многото играчки в сладкарницата имало и един 
орден от тенеке като награда за шоколада. Пратили му един от тия шоколадени ордени 
по пощата и една грамота на руски,  надписана от Чавдаров.  Той разбрал,  че това е 
подигравка,  сърдил  се  известно  време,  но  след  това  му  минало.  Един  селянин  му 
донесъл една кошница череши, изял всичките с костилките, задънил се и от това умрял. 

ИНДЖЕТО 

Бил е в четата на Христо Ботев, а по-късно - опълченец. Буен, храбър човек, напоследък 
държеше банята Баш хамам. Когато идвал Сава Пенев от Свищов, четник от четата на 
Хр. Ботев, отивал при Инджето на банята, почвали да си припомнят за другарството в 
четата, да ядат и пият и когато прехвърлят, започват да стрелят в тавана. През Турската 
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война  Инджето  отишъл на  фронта  доброволец  със  сабята  и  куртката,  с  които  е  бил 
четник. От позицията стрелял с револвера срещу турците, въпреки, че противникът е бил 
на  разстояние,  което  не  може да измине  куршум  дори от  пушка.  С  това  си държане 
Инджето давал кураж на всички войници по бойната линия. 
През цялото време на войната той не обличал шинел.  Въпреки възрастта си бил по 
куртка. Разболял се на фронта, отива си в Търново и там наскоро умира. 

ЛЕОН  ФИЛИПОВ 

Беше един от най-запалените туристи в Търново. Той устройваше излети, туристически 
балове. Имаше най-големи прояви във връзка с туризма. Туристическата хижа на Хисаря, 
може да се каже, че той я е построил с подаръци, помощи, с войници, затворници и т.н.  
Планът на хижата е също негово дело. Оградата на казармата е също негово дело. На 
много  старинни  постройки,  които  вече  не  съществуват  и  са  били  разрушени  от 
земетресението, той направил макети, които Търновският музей откупи. Понастоящем се 
съхраняват  в  музей  до  Сечената  скала,  в  бащината  му къща.  Макетите  му са  много 
интересни, оригинални, оцветени, затова и получил парична награда и златен орден на 
труда след 9-и. Баща му,  дядо Филип ялмазчията, е шлифовал елмази. Всяка сутрин 
отивал на пазара, купувал си кисело мляко от селянките и ги карал да госипват в поша-
(носна кърпа) и така го занасял в къщи. 

ДЯДО БЕЛЧО 

Имаше рибарски дюкян на пазара,  пред него на дървена маса сложена риба.  С една 
метличка топи в кофа с вота, ръси рибата и вика: Мръцка, мръцка, живичка е горката. 
Като се умори да ръси рибата с вода и да вика,отива при Русевчето да изпие едно шише 
вино, връща се и пак почва да я ръси. Веднъж Хаджипеткоолу се спрял пред масата и 
гледа рибата. Минава една хубава булка. Дядо Белчо си поръсва рибата и вика Мръцка, 
мръцка, живичка е  горката.  Хаджипеткоолу пита кое мръцка. А той  отговаря:  Рибата, 
рибата! - и сочи с очи булката. 

ВАСИЛ ПОБЕДИТЕЛЯ 

Бил стар ерген, на Петър Острото вуйчо. Много богат, но и много стиснат. Един зевзек го 
закачил веднъж в кръчмата: Бай Василе, вземи, че ме осинови, да има кой да ти яде 
парите и като умреш, да ти пали свещи! Победителя му казал: Я се махай от тука! Оня 
настоявал да го осинови, Победителя пак го пъди. По едно време оня му казва: Щом ти 
не щеш да ме осиновиш, аз тебе ще осиновя и пак аз ще ти ям парите! Победителя  
попитал: Че може ли така? Може, разбира се! - рекъл оня. Победителя ходил при адвокат 
да пита, едва го успокоили, че без негово съгласие не могат да го осиновят. 
Когато играел табла - кой ще плати кафето, влагал много страст в играта. Събирали се 
много  кибици  да  гледат, да  се  обаждат  и  да  се  смеят.  Веднъж  Победителя  така  се 
запалил в играта, че като поискал чаша вода и като му я дали, вместо да хвърли заровете 
и изпие водата, той хвърлил водата, а заровете глътнал. 

ПЕТЪР ОСТРОТО 

Богат, стар ерген, духовит и отворен човек.  Имал лозе и колиба. За майтап увещават 
двама глупави иманяри, че имало закопано имане под прага на вратата при колибата на 
Острото. Ходили, копали, щели да му съборят колибата. Не ми трябват тези глупци, дето 
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са копали,ами оня, дето ги е пратил, на него да платя! - казвал Острото. Иван Белчев, 
сътрудник на Русевчето, купил две кокошки и ги оставил в дюкяна. Острото взел две яйца 
и  ги  сложил  под  кокошките.  Иван  Белчев  казал  да  отнесат  кокошките  в  къщи.  Дига 
кокошките, вижда яйцата и заръчва: Вземи яйцата, занеси ги в къщи и тях и кажи да не 
колят кокошките, защото снасят яйца! През Велики пости причестяват войниците и след 
причастието  им  дават  го  една  чаша  вино.  За  целта  назначават  комисия  от  двама 
офицери, които да закупят необходимото вино. Острото казва на Русевчето: Кольо, в коя 
бъчва ти е най-лошото вино? Кажи ми и остави на мен да ти го пробутам! Той му казва:  
Третата. Източи три чаши най-хубаво вино, сложи ги на масата и като дойдат, остави на 
мен останалото. Острото казал на офицерите: Тая чаша е от първата бъчва, опитайте я! 
Тая е от втората. Посочва им третата чаша: Това е от третата бъчва, най-хубаво е, нали? 
Те казват: Да, това е най-хубавото! Нареждат на фелдфебела да вземе от третата бъчва 
и си отиват. Острото се смее и казва: Колкото аз разбирам от картечница, толкова и те от 
вино! 

ДЯДО ИВАН КЬОСЕТО 

Беше фелдфебел в осемнадесети полк. Имаше повече от двадесет години свръхсрочна 
служба. Роден беше за фелдфебел - строг, изпълнителен, винаги обтегнат като пружина. 
Пита някой войник: Разбра ли, бе? Тъй вярно, разбрах, господин фелдфебел! Разбрал си 
дявола му, аз двадесет години служа и не съм разбрал, а ти си разбрал! Учителите, за да 
не губят учебната година, служеха през ваканцията две години по два месеца. Даваха ги 
на дядо  Иван да  ги  обучава.  Като  не  му направеха  някое  учение  по  табиет,  ги  гони 
кръгом, бегом, докато не ги изпоти хубаво. Един ден войниците се надумали, когато ги 
гони бегом и каже кръгом, да продължават да бягат, уж че не са чули, за да го накарат да 
бяга заедно с тях. Дядо Иван вика кръгом, а те продължават да бягат. Псува ги на майка и 
вика:  Мама ви  даскалска,  кръгом!,  а  те  отишли  чак  на  другия  край  на  Марино  поле. 
Ядосваха го, но се справяше с тях. Русезчето му казваше: Защо не се уволниш, да се 
пенсионираш? Не мога бе, Кольо, свикнал съм с казармата. Ако се уволня, ще умра. Сега, 
като се разболея,  я ротният,  я  дружинният  ще ме стресне,  ще оздравея.  Не се мина 
много, уволниха стария фелдфебел, не кара и една година и дядо Иван взе, че умря - 
излезе точно това, което казваше. 

ЖОРАТА ( ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ) 

Дюкянът му беше на пазара, под Стоенчовата къща.  Тая къща с кивгирлия дюкян я е 
правил Колю Фичето. Отпред, над дюкяна има едно човече като маймунка, издялано от 
камък.  Жората продаваше галантерия и забогатя много.  Едно,  че беше стиснат,  но и 
способен  търговец.  Слагаше  четиридесет  евреи  в  джоба  си.  Търговските  пътници 
казваха:  Големи поръчки прави и всичко в брой купува.  Но в замяна на това не дава 
печалба. Изстисква ни като лимон. Четиридесетгодишен ерген се ожени за дъщерята на 
Колю  Фичето.  Беше  голям  майтапчия.  Казваше  на  Русезчето:  Кольо,  какви  времена 
доживяхме. На чирака всеки ден боб му даваме и не го харесва. Казва, че и на ушите му 
покарало боб.А ние едно време армеевата чорба през джам я гледахме, не ни я даваха, 
защото  зелето  оставало  на  сухо  и  се  разваляло. Празник  ни  даваха  боб  чорба,  но 
зърната се гонеха в паницата. Като хванеш зърно с лъжицата, калфата праз, с лъжицата 
по ръката и ще каже: Се зърната искаш да ловиш, а кой ще сърба чорбата! 
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ФАЙНА 

Под къщата на Ферада имаше два дюкяна. В единия Ферада продаваше галантерия, а в  
другия  беше  гостилницата  на  Файна.  Жена  му  Финка  готвеше,  а  Файна  обслужваше 
клиентите. Вътре имаше стая, в нея се събираха Рашката, Добринката, Патеолу и други и 
я наричаха клуба на лордовете. Обикновено се играеше комар и Файна вземаше участие. 
Той обичаше да казва: Не ме е страх от нищо, само от прост човек ме е страх. 
Някой като му поръча шишенце с вино, Файна ще се провикне: Шишенце вино, моля! Сам 
ще отиде на тезгяха, ще го налее и ще го занесе. Купуваше вино по пет литра в бинлик. 
По-късно започна да купува в едно конячно буре по двадесет и пет литра. Почва да вика 
„Шишенце вино от бурето!”, за да разберат, че има буре с вино. Идва нов клиент да се 
храни, непознат. Файна пита с мимика кой ли е новият. Един му казва, че не го познава,но 
знае, че има брат адвокат. Новият клиент поръчва на Файна пиле, задно парче, а той 
вика: Пиле заден крак, на адвоката за брата! Били в София в сладкарница Роза. За пръв 
път видели жени келнерки да поднасят пасти и кафе. Една случайно бутнала калпака на 
Файна и му казала: Извинявайте, господин (келнерката била рускиня). Файна я изгледал и 
й отговорил: Аз не съм Костадин, а съм Файна от Търново. Когато заминавали за фронта, 
близките на Файна го изпращали. Там била и жена му Финка. Някои майки и жени плачат. 
И Финка плаче и казва: На кого ме оставяш? Файна й казва: Малко са пущове тука. . . и  
всички започват да се смеят. Засмяла се и Финчето. 

НАНАТА 

Бил е  фелдфебел на  една  военна  музика.  След това с  Мучето  държаха  фурната  на 
пазара.  Скоро се разделиха. Мучето отвори кафене,  а  Наната си остана на фурната. 
Беше голям зевзек и веселяк.  До фурната му имаше бозаджийница.  Държеше я един 
енергичен албанец. Викаха го Мишката. Когато Мишката мери халва, винаги я даваше 
ексик.  На  Великденските  заговезни  всеки  взема  халва,  става  голяма  навалица.  Той 
повиква пет-шест албанци да му помогнат. Нарежда маси пред дюкяна, дава на всеки 
паланца  и  халва  да  продава,  а  той  продава  насреща,  на  дюкяна.  Понеже  новите 
продавачи не познават хората и не знаят на кого може да се даде ексик, питат Мишката: 
Мишко, шкурто бре? Мишката, като погледне човека, ще каже Шкурто. Мишко, шкурто 
бре?- Апсико. Шкурто значело късо, ексик, а апсико - добре да тегли. Наната, като чувал 
постоянно тези думи, схванал номера на Мишката и после все го подигравал. 

ГЕОРГИ МАКЕЛАТА 

Държеше дюкян срещу казармата. Готвеше по две тенджери ядене и продаваше спиртни 
напитки. Беше весел старец и обичаше да се шегува. Като дойде някой в дюкяна му, ще 
му каже: За оная макела съм дал седем гроша, а веднъж не се е завъртяла, и му сочи с 
пръст тавана. Оня гледа тавана и търси къде е тая макела. Дядо Георги ще го бутне по 
брадата и ще каже Б-р-р-р.  Оттам идва и неговият прякор дядо Георги Макелата.  До 
неговия дюкян имаше бозаджийница, държаха я двама дряновци. Имаха един кос, който 
свиреше  тая  песен: Стамболов  ни  уверява, че  имаме  конституция.  Тая  песен  беше 
популярна, подиграваха Стамболов, че уж управлява с конституцията, а не с тоягата. 

МИХЛЕТО 

Казвал се Михал, но всички му викали Михлето.  Бил манифактурист, но ликвидирал и 
станал сарафин. Хубаво пеел и обичал народните песни. За оперните песни казваше: Тия 
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чиновнически песни хич не ги харесвам. След Велики заговезни бият с толуми ергените, 
които, не са се оженили. Край дюкяна на Михлето минава Попов, банков чиновник от 
София, не беше търновец.  Попов се развиква,  че ще го даде под съд,  иска да пише 
околните като свидетели. Те се смеят, а Михлето казва: Сът-мът,не зная аз, който не се е 
оженил, го бият. 
В  кръчмата, един  пита  Михлето  не  знае  ли  в  някое  село  да  търсят  даскал.  Той  му 
отговаря: Добре, че ми науми. Хората поръчаха да им търся даскал. Оня започнал да го 
черпи  и  Михлето  му  казал  да  си  запише  селото,  което  било  чисто  турско.  Някой  го 
попитал защо го праща в това село, където има само турци. Отговаря му: Абе, да върви 
там да учи!   Какво, че са турци, нали черпи? Тях времена държавата не се грижеше да 
назначава учители по селата, а селяните сами търсеха такива. Пазаряха се с тях и им 
плащаха в натура  - каквото произвеждаха. В едно габровско село имало много сливи и 
варели от тях ракия.  Пазарили се да дават по два бакрача ракия на даскала за всяко 
дете, което учи. След като приключили с варенето на ракията, поставили на мегдана на 
селото една голяма бъчва и почнали да наливат обещаната ракия. Най-напред сипал 
попът. На другия ден дошъл търговец да купи ракията от даскала. Опитал я, то излязло 
чиста вода. Всеки наливал и мислел, че другият ще донесе ракия, и той като налее вода,  
няма да се познае. Изливат водата от бъчвата и започват да носят наново обещаната 
ракия, но вече даскалът я опитва. Търговецът казва на даскала: И ти си дошъл тия да 
учиш, а трябва да им плащаш, че те тебе учат. 

ПОП ЛЕВТЕР 

Висок, слаб,  с  дълга рядка брада,  енорийски свещеник на  църквата Св.    Константин и   
Елена. Помина се над 90 г. Спокоен, бавен, но разговорлив. Като деца ни учеше как да 
познаваме по кокалчетата на пръстите си кой месец колко дни има. За него разказват, че 
през целия си живот се ядосал само два пъти и повишил глас. Веднъж,като бил млад 
свещеник, потърсил виното, за да приготви причастие, но не го намерил. Някой го бил 
изпил,  я клисарят,  я някой от помагачите в олтара.  Това му било едното ядосване, а 
второто при следните обстоятелства. Владиката насрочил тържествена църковна служба 
за някакъв празник. Дошъл определеният час, всички поканени свещеници дошли, няма 
го само поп Левтер. След няколко минути попът се задава. Когато бил още при вратата, 
владиката  с  висок  глас-почнал  да  се  кара  на  попа,  задето  закъснял.  Поп  Левтер  се 
ядосал за втори път в живота си, повишил глас да го чуят всички и отговорил на дядо 
владика сърдито: Ваше високо преосвещенство,може да съм закъснял по вашия сахат, но 
сахат със сахат не се среща. 

ДИМИТЪР ЩЪРКОВ (ЩЪРКА) 

Строен,  черноок,  винаги добре облечен с редингот,черна шапка, бастун.  По професия 
финансист,  заклет  експерт-счетоводител.  Дълги  години  директор  на  Търговската 
гимназия в града. Носеше мустаци, които чернеше.Когато някой го попиташе защо косата 
му  е  бяла,  а  мустаците  черни,  му  отговаряше:  Не  се  ли  сещаш  бе, будала,  нали 
мустаците ми са 20 години по-млади от косата, затова са и черни. Дълги години беше 
стар ерген. Ожени се доста възрастен. Когато вървеше по улицата, държеше ръцете си 
напред свити в лакета. На едната си ръка при лакета носеше закачен бастун. Среща го 
един приятел, иска да се ръкува с него. Щърков беше голям чистник и се страхуваше от 
зараза, затова не се ръкуваше. Да не докачи приятеля си, че не иска да се ръкува, му 
казва: Моля ти се, не ме пипай, да не се развали мярката. Взел съм от балдъзата мярка 
за сютиен и бързам да отида да й го взема от магазина. 
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ЖОРЖ ЖОАН 

Не се знае на колко е години, защото се е учил с родените и в 1905 г., и с тези от 1912 г.  
Той казва, че когато са го потърсили за трудовак, бил ученик в прогимназията. Нисък, куц 
с единия си крак,  разноглед.  Като юноша става ваксаджия, носач на багаж, момче за 
поръчки. Зевзеците го търсеха да се забавляват с него. Той им правеше смешки. Събота 
или неделя на туристическата или ловна хижа се събираха много граждани на веселие. 
Младите да танцуват,  а семейните да погуляят.  Жорж Жоан беше един от редовните 
посетители  на  тези  вечери.  Хората  го  черпеха  и  като  направи  главата,  почваше 
забавната си програма на дансинга.  Имаше няколко специални номера. Първият беше 
трен без релси сядаше на дансинга и като си свиваше краката в коленете, се движеше 
напред на пети и на седалището си. Ръцете си движеше напред и назад, свити в лактите, 
а с уста пухтеше като локомотив. Така обикаляше дансинга, а публиката го насърчаваше 
с  викове  и  смях.  Другият  му  номер  беше  с  огън.  На  две  пръчки  навиваше  памук,  
потопяваше ги в спирт, запалваше ги и една по една ги гасеше в устата си. Третият и най-
труден  номер  беше  вкарването  на  15-сантиметров  гвоздей  в  носа.  Изиграе  ли  си 
номерата, почва да събира парса, която изпиваше. Доста късно се ожени за Недялка, 
наивна като него. Тя не му позволяваше да пие. Понякога скритом от нея го напиваха, за 
да гледат как Недялка го бие. Спестиха пари и си купиха къща в турската махала. 

РАЙСКОТО ПТИЧЕ ( НОТАТА ) 

От Варуша,  сиромах,  глуповат,  вечно все гладен всички го използваха да им свърши 
някаква  работа. Да  носи  багаж,  вода  от  чешмата  и  други  подобни  услуги,за  които 
получаваше бакшиш кой колкото му даде, но винаги си искаше хляб, хляб. Беше ерген и 
ученичките  особено от  по-горните класове го  задяваха,  че  го  харесват и  искат  да се 
оженят за него.  За да се хареса, играеше им  танца на умиращия лебед. Подскачаше 
наляво-надясно, напред-назад и завършваше с лягане на земята, затваряйки-очите си. 
Това беше едно от забавленията, които имахме с Райското птиче.  По едно време се 
събра  с  една  като  него,  и  създадоха  семейство.  Оплакваше  се, че  съпругата  му  го 
закачала, и той, да се отърве от нея, беше си зашил панталоните отпред с бял конец, 
защото такъв конец намерил. 

ИВАН ХАПОТО 

Човек  с  неопределена професия.  Винаги търсеше на баницата мекото и  на работата 
лекото.  Решил,  че  най-леко  ще  си  изкара  живота,  като  стане  калугер.  Отива  в 
Преображенския манастир, посрещат го, нахранват го, дават му стая за живеене. Става 
послушник, нещо като стажант-калугер. Така кара няколко дни, без да работи, само на 
ядене и лежане. Харесал му на Иван този живот, но той траял само няколко дни. Почнали 
да го карат да работи, да цепи дърва за магерницата (кухнята), да ходи на мелницата, да 
чисти на конете, въобще да върши всякаква работа, и то от тъмно до тъмно. Карал Иван 
десетина-петнадесет дни, разбрал, че никъде не дават даром, захвърлил калугерските 
дрехи и се прибрал в града като пишман калугер. В първите години след освобождението 
ни от османско робство медицинската помощ на населението била в ръцете на частно 
практикуващи лекари, много малко на брой, и то само в градовете. Много болести не са 
можели да се лекуват у нас. Една от тях бил бясът. Разпространението му става чрез 
ухапване от бясно куче. По него време имало много безстопанствени кучета и борбата 
срещу тях  се  водела  от  ветеринарните  власти.  Яви  ли  се  бяс  по  кучетата,  което  се 

Обработка: www.strannik.bg Стр. 65 от 81 КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО

http://strannik.bg/o/5541/preobrazhenski-manastir-sveto-preobrazhenie-gospodne


Спомени и анекдоти за великотърновци
Сава Русев

случваше  доста  често,  ветеринарите  почват  поголовно  тровенето  им.  При  такава 
кампания  срещу  беса  по  улиците  на  града  често  се  виждаха  умрели  кучета,  които 
боклукчиите изхвърляха и заравяха вън от града. Понякога се е случвало бясно куче да 
ухапе човек. Такъв човек е трябвало да бъде лекуван, но у нас лечение не е можело да 
се  проведе.  Такива  болни  са  ги  изпращали  в  Букурещ  по  етапен  ред  за  сметка  на 
държавата,  защото  такъв  болен е  опасен за  обществото. Иван Хапото научава  това. 
Прискало му се да отиде в Букурещ, но нямал пари. Решава да се престори на болен от 
бяс, за да го изпратят в Букурещ, да види странство. Една сутрин излиза от къщи и на 
Самоводския пазар почва да скимти, да лае като куче, да налита на минувачите, уж че ще 
ги хапе. Всички помислили, че Иван е побеснял. Изплашили се. Повикали пожарникарите, 
които с мъка, забулвайки го с едно одеяло, го връзват и изпращат в Букурещ. През време 
на пътуването Иван буйствал, лаел, създавал впечатление, че е побеснял. Завеждат го в 
болницата. Лекарите го преглеждат. Не намират, че е болен, пък и Иван, вече постигнал 
целта си, се укротил. Връщат го в Търново весел, щастлив, че е видял Букурещ, че е бил 
в странство, само дето от тази история му остана прякорът Иван Хапото. 

НАНКО КАСАПИНА 

Висок, строен, заеква, но говори непрекъснато и знае на всекиго какво да каже. Като по-
млад ходел по селата да закупува добитък за клане. Винаги носел със себе си много 
пари, защото не знаел къде какъв добитък ще намери. Той разказваше, че парите си не 
носел  на  едно  място,  а  ги  поставял  на  различни  места,  в  хастара  на  сакото  си,  в  
чорапите, в джобовете си и така нататък,защото често се случвало по пътищата да има 
хайдуци, които спирали пътниците и ги обирали. Веднъж между две села го спират трима 
души. Накарват го да си вдигне ръцете и единият от тях почнал да го претърсва за пари. 
В това време главатарят им извикал: Стойте, на бай Нанко не му вземайте нищо, той е 
наш  човек.  Друг  път  разказва,  че  при  Казанджидере,  на  път  за  Севлиево,  ги  спират 
разбойници.  Питат  ги  имат  ли  пари.  Бай  Нанко  отговаря,  че  имат,  но  че  са  на 
чорбаджията, на Кънеолу. Ако ги искат, дава им ги и не ги познава, защото, ако каже, че 
ги познава, можело да го убият. На Нанко баща му бил заможен и предприемчив касапин. 
Имал суат (краварник за угояване) с породисти крави, купени от Ломско. Червени на цвят, 
които дават повече мляко от местната порода. Всяка сутрин Нанко закарвал млякото с 
гюмовете  на  млекаря  Жоро  Македонеца. Понякога  гюмовете  не  се  пълнели  с  мляко 
Догоре  и  Нанко,  като  минавал  през  реката,  ги  допълвал  с  речна  вода.  От  млякото 
печелели доста  пари  и  баща му го  изпратил в  Ломско  да  куци  още няколко  от  тези  
породисти крави.  Отива Нанко в Лом, събрал се с приятели,  ударили го на гуляй,  на 
живот и парите се свършили. Връща се Нанко без пари и без крави. Баща му сърдит, 
почнал да му се кара, а той спокойно му отговорил така: Парите водата ги донесе и пак  
водата на Дунава ги отнесе. Когато продаваше месо, говореше непрекъснато. Отсече ли 
по-хубаво парче месо, почваше да го показва на всички с думите: Това е месо само за 
бяла чиния. Възрази ли му някой, че парчето месо има голям кокал, той отговаряше: Че 
ти нямаш ли кокали. Ами ако няма кокал, кое ще държи месото. Нали кокалът държи 
месото. Пък ако искаш без кокал, купи си дроб. 
Най-обичам да продавам месо на дюлгери - казваше Нанко - защото слагаш голям кокал, 
затъваш го, претегляш го, плаща си и си заминава,  без да го разгъва. А гражданите, 
особено жените, ще го оглеждат предварително.  Ако го харесат,  ще те накарат да го 
претеглиш и преди да го плати, пак ще го разгъне да го види още веднъж. Я кажи ми това 
търговия ли е - възмущаваше се бай Нанко. 
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БАЙ КИРО ШАОВ 

Фурната му беше на ъгъла на улица Въстаническа и площад Славейков, където е сега 
централният супермаркет. За кубето -  помещението, където се приготвяше хлябът,  се 
влизаше от улица Въстаническа.  То беше над пещта, ниско, колкото да застанеш прав. 
Там винаги беше топло,  за да може хлябът да бухва по-бързо. Хлябът се-замесваше 
ръчно в дървени корита  - нощви. Омесеният хляб, оформен или на франзели, или на 
кръгъл  хляб,се  поставяше  на  дълги  дъски  и  нареждаше  по  рафтовете,за  да  втасва. 
Единственото място за проветряване беше едно прозорче ниско до пода, през което се 
подаваха дъските с хляба, за да се метнат във фурната. Осветлението допреди да пуснат 
електрическото  беше  газената  лампа  или  лоената  свещ. Един  ден  бай  Киро  спекъл 
гювечите, спуснал джамлъка на тезгяха към площада и отишъл на Горнака да се почерпи. 
В  това  време  едро  ловджийско  куче  измъкнало-един  печен  пуяк  през  дупката  на 
джамлъка, дето минава фурнаджийската лопата, и почнало да бяга с пуяка. Виждат го 
минувачи, почват да викат, да дюдюкат по кучето. Бай Киро в това време се връща от  
кръчмата, вижда кучето, че носи в устата си пуяк, почва да го гони, а то изпуска пуяка и 
побягва.  Бай  Киро  взима  пуяка  от  земята,  поотръсква  го  от  пепелта,  слага  го  в 
гювеча,покрива го с киселото зеле и го мята във фурната да добие чейре. Жена му Куна 
стоеше по цял ден във фурната. Пазеше Киро да не се напие. Докъм десет часа Киро 
едва изтрайваше, а след това намираше начин да пие. Един от тези начини бе следният.  
Сговорва се  с  Живко,  един Киров помагач,  така.  Живко стои на кубето,  бай Киро му 
подава големия ямак и му вика високо, за да чуе Куна, да напълни вода за доливане на 
гювечите. Живко поема ямака през прозорчето на кубето, излиза от горната улица и без 
да го види Куна, отива до Горнака или Русевчето взема половин литър ракия и се връща 
пак на кубето. Подава ямака с ракията, бай Киро скритом я изпива и към единадесет часа 
е вече втасал.  Куна се чуди как Киро е сколасал, когато не е излизал от фурната.За 
гювечите или за млечните баници всеки си носеше застройка. За гювечите мляко с яйца, 
а за млечните баници пак мляко с яйца, но подсладено. Всеки носи застройката в съд,  
оставя го на тезгяха и обяснява на Киро за кой гювеч или баница е. Бай Киро успокоява 
всекиго с думите: Бай Киро знае как да го направи. Но где ще помни кой съд за кой гювеч  
или баница е. Взема съд,който му попадне на ръка, и с него залива баницата или гювеча.  
Често се случва с подсладеното мляко да залее гювеч, а със застройката за гювеч да 
залее  баница.  Това  беше  причина  за  чести  скандали,  които  бай  Киро  оправяше,като 
плащаше понякога, само мир да има. Касапите, когато си донасяха гювечи за печене, 
Киро не им взимаше пари, защото когато разбъркваше техните гювечи, прехвърляше по 
едно парче месо в своя гювеч, който винаги му беше подръка до отвора на фурната. 

ИЛИЯ ЗЛАТЕВ 

Собственик  на  аптека.  Зет  на  Хаджиславчев.  Рус,  едър,  тежък  към  140  кг,  голям 
гастроном. Трудно подвижен, затова си беше купил шарена каручка с тек кон. С нея се 
придвижваше до вилата си, която беше над чешмата срещу севлиевския кантон. Кръстил 
я беше Липирите. Бай Илия сам си караше каручката или каруцар му беше едно момче.  
Когато беше ядосан, си въртеше главата ту наляво, ту надясно, затова му викаха пъди 
муха. Един ден бай Илия минава по улицата с шарената си каручка. Стефан Кънев, много 
добър негов  приятел,бил се  изправил пред дюкяна  си.  Разговарял с  няколко  съседи, 
когато бай Илия минал и ги поздравил. Вместо отговор на поздрава му Стефан Кънев се 
провикнал:  Хей,  момче,  къде  го  водиш,  на  салханата  (кланицата  (тур))  ли?  Околните 
прихнали да се смеят. Бай Илия страшно се ядосал и дълго време се сърдил на Стефан 
Кънев  за  тази  му  подигравка.  Веднъж  отидохме  на  обяд  с  бай  Илия  при  Иван 
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Българчето,който правеше най-вкусните кебапчета в града. Бай Илия, който винаги се 
оплакваше, че не му е добре, си поръча 2 - 3 кебапчета, 2 - 3 агнешки шишчета, няколко 
дробчета,  далачета,  момици.  Донесаха  му една  голяма чиния  мешана скара,  с  която 
можеха  да  се  нахранят  спокойно  трима  души.  Докато  изяде  всичкото,  непрекъснато 
повтаряше: Не ми е добре, едно мий, не знам кво мий, едно мий, кво мий. След обяда 
предложи да изядем по една паста в сладкарницата на братя Цвяткови. Тогава пастите ги 
поднасяха в чиния по 10 броя.  Клиентът изяжда която му харесва и когато взема да 
плаща, сладкарят преброява колко е изял и плаща тях. Аз си взех от чинията една паста.  
Бай Илия и той почна да взема. На две хапки изяжда паста и непрекъснато говори: Едно 
мий, не знам кво мий …, докато изяде останалите девет пасти. 

ИВАН КОСТОВ - МАЛИНАТА 

Имаше сладкарски магазин на главната улица, до хотел Габрово. Работилницата му беше 
зад дюкяна и излизаше на задната улица Дондуков. Под работилницата имаше кивгирлия 
мазе. Кивгирът беше вграден навътре и се получаваше закрито място, което беше удобно 
за  клозет.  Наблизо  нямаше  клозет  и  всички  дюкянждии  от  главната  улица  ходеха  в 
кивгира. Над него беше прозорецът на сладкарската работилница, която миришеше на 
клозет. За да отучи хората да ходят там, Иван наредил на чираците, щом усетят, че някой 
отива там, да го заливат с кофа помия. По този начин много хора отвикнали да ходят там. 
Един ден някакъв външен човек, добре облечен, с нова хубава шапка, непознаващ града,  
му дало зор. Търсил човекът тук клозет, там клозет, най-сетне по миризмата намерил 
кивгира. .Когато почнал да се орахатява, едно от чирачетата го видяло и изпълнявайки 
заръката на чорбаджията си, го заляло с кофа помия. Човекът се разкрещял, почнал да 
псува и така ядосан отишъл в дюкяна да се кара. Иван, като видял, че влезлият е цял 
облян в помия и ядосан, разбрал каква е работата. Човекът взел да се кара на Иван, а  
той ни лук  ял, ни лук  мирисал. Почнал да се извинява, че е станала някаква грешка, 
повикал чирака и почнал да го хока. След като пострадалият си отишъл,Иван казал на 
чирака следното: когато има някой външен човек, непознат, да го залива с чиста вода, а 
ако е от еснафа - с помия.Това накарало всички дюкянджии да направят постъпки пред 
общината за построяването на клозет на тази улица.  Така кивгира на Иван Малината 
вече не го замърсявали и в работилницата не миришело на клозет. 

ВЪРБАН КЪНЕВ 

Върбан Кънев Пенев от Ново село - Великотърновско, е роден в 1883 година. Заселил се 
във  Велико Търново  след  Първата  световна  война.  Направил  си  къща  зад  старите 
гробища. Веднъж отиват с жена си на село. Накарват ги да вземат по една мотика и да 
отидат да прекопаят лозето. Жена му, вече погражданена, се върти из двора и пита какво 
е това мотика, забравила как изглежда. Като се въртяла из двора, без да иска, настъпила 
една мотика. Сапът на мотиката я ударил по главата и тя извикала: Да ти се не види и 
мотиката. Бай Върбан участвувал във войната от 1912-1913 г. в Първата световна война. 
Получил орден за храброст. Заради храбростта му го произвеждат в първи офицерски 
чин.  Жена му много го ревнувала.  Когато бил на фронта и станал офицер с лъскави 
копчета, някой писал, че бай Върбан го ударил през просото,  че си имал любовница.  
Писала му писмо, в което му се сърди за това. Наскоро получила отговор от него, че няма 
любовница,  а  тя  има  в  главата  си  бръмбари,  и  поставил  един  изсушен  бръмбар  в 
писмото.  След  войната  бай  Върбан  се  връща  капитан  от  запаса  с  четири  ордена  и 
железен  кръст  и  става  общественик.  Земеделец,  два  пъти  общински  съветник, 
председател  на  общинската  земеделска  задруга, председател  на  сдружението  за 
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застраховка на добитъка. Трябва вече и начина си на живот да промени. Къщата му е 
малка, няма за него самостоятелна стая. Решава и си прави стая от дъски върху клоните 
на ореха. Стаята е малка, с едно легло, а отпред с балконче. Качваш се по една стълба 
на балкончето и от там влизаш в стаята. Така си живееше бай Върбан като птичка в 
гнездо. 

ПОП ТОДОР 

Среден на ръст. Черноок, с хубава брада, с мелодичен глас, любезен, шегобиец, с една 
дума,  харесван и обичан от енориашите си от  църквата Св.    Никола  .  Живееше срещу 
църквата. Имаше четири деца. Обичаше да се шегува и понасяше шегите. Всяка сутрин 
обикаляше с д-р Бояджиев пазара, задяваха се с продавачките селянки, но и те винаги 
намираха отговор на задевките им. Той казваше, че поп и доктор са свикнали само да 
взимат. Поръчал на жена си, когато някой го търси в къщи, да му отваря, щом чука с крак. 
Ако чука с крак, значи носи в ръцете си нещо за попа.. Ако чука с ръка, такъв човек идва  
да иска нещо, да не му отваря. Идваха да го търсят в къщи много хора, защото бяха го 
направили протосингел. Тогава браковете бяха само църковни. Разводите ги даваха пак 
от  митрополията.  Протосингелът  беше  един  от  важните  в  състава  на  комисията  по 
разводите.  Така  че  някой,  когато  ще  се  развежда,  търси  начин  да  подкупи  някой  от 
членовете, за да спечели делото. Ако ли пък успее да подкупи протосингела, разводът му 
е в кърпа вързан. Имаше години, когато по селата, особено в балканските, се отглеждаха 
повече кози. Грижата за отглеждането им беше малка, затова и броят им непрекъснато 
растеше.  Горите,  особено  младите,  бяха  най-предпочитаната  паша  за  козите. 
Унищожаваха се големи зелени площи. Това накара правителството да издаде закон за 
защита  на  горите,  което  доведе  до  поголовното  клане  на  козите.  Касапниците  бяха 
затрупани с козе месо, което беше и по-евтино. На опашка за козе месо при Томера бил и 
поп Тодор. Един зевзек от опашката, за да подиграе попа, казал: Дойде време да колят и 
брадатите.  Повечето  от  хората  се  засмели,  поглеждайки  към  попа.  Той  си  стоял 
невъзмутимо. Все едно, че това не го засяга. След няколко минути мълчание поп Тодор 
проговорил:  Ако  ми  позволите, ще  ви  разкажа  следната  приказка.  Някога  овцете  се 
надсмивали над козите, че имали смешни кози бради. На козите им било много мъчно за 
тази  подигравка  и  решили  да  си  обръснат  смешните  кози  бради.  Веднъж  една  коза, 
когато пиела вода от кладенчето, се огледала в него и видяла, че наистина брадата й е 
смешна, обаче като си помислила, че ако си обръсне козята брада, ще заприлича на 
овца, се отказала. Решила, че е по-добре да си остане със смешната козя брада коза,  
отколкото да прилича на овца. 
През време на Първата световна война снабдяването, особено с хранителни стоки, беше 
много лошо. В магазините се продаваше обезмаслено сирене. Край един от тях минавал 
поп Тодор. Разбира за какво са се наредили хората на опашка. Опитва сиренето и казва 
на хората: От това сирене можете да ядете и на разпетия петък - не е грешно, защото не 
е блажно. 

МОШКА 

Дойде с мъжа си Велю от някакво село и се заселиха срещу Ловния дом.  Велю беше 
каруцар, затова си направиха стая и кухня, а до нея яхър за коня. Мошка имаше среден 
ръст, силно черноока, с черни мустаци, които подстригваше с ножица. По цял ден ходеше 
из махалата или се разхождаше с Грошчо  - детето им. Спираше се е всеки срещнат, 
защото обичаше много да разговаря. Говореше с тънък глас, свити уста и провлачваше 
думите  глезено.  Беше  неграмотна,  с  много  беден  речник.  Обичаше  да  употребява  в 
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разговора си градски думи, които изговаряше неправилно и понякога не на място. Отива 
веднъж на гости у комшийката си Гина Канарчето и я моли да ушие на Грошчо шапка, но 
да бъде бай тъй отпред със сенчица - периферия.  Когато Грошчо стана на осем-девет 
години,  го  приеха  в  дружество  Юнак.  Четата  отива  на  юнашки  събор  в  София. 
Мошка,която освен селото и къщата си не е виждала нищо повече, решава и тя да отиде 
на събора и види свят. След завръщането си разказва на кака си Гина: Леле, Гино, да 
видиш  чудо!  То  голям  събор,  голямо  нещо.  Хора,  хора  един  връз  друг.  Пък  къщите 
големи,  големи  - все  по  на  пет-шест  ката!  Общината,  имаше  ли  да  съобщава  някоя 
наредба, правеше го с градския глашатай. На определени места биеше барабана, хората 
се  събираха и им прочиташе съобщението. Когато почина народният поет Ив.  Вазов, 
глашатаят съобщава пак с барабана,  че Иван Вазов,  поетът,  умрял,  Мошка,  чула,  не 
дочула, разбрала, не разбрала, отбива се при кака си Гина да й съобщи за какво е бил 
барабанът и сърдито й разказва: Мари,Гино, халосват се. На Иван Ненов пуякът умрял, 
че го съобщават с барабан. Нямат си друга работа, ами се задяват с хората, ямчи. 

ПУЯК С ПАЗАРСКИ ХЛЯБ 

През османско и в първите години след Освобождението почти във всяка къща, било то в 
града или на село, си месели хляб. В селата хляба го пекли в пещи, каквито имало във  
всяка къща,  а  в  градовете по частни фурни, каквито имаше почти във всяка махала. 
Някои по-предприемчиви фурнаджии почнаха да приготвят и продават и хляб. Той беше 
от бяло брашно и го наричаха купешки или пазарски хляб, за разлика от този, който се 
приготвяше  в  къщи -  домашен  хляб.  Белият  хляб,  пазарският, се  купуваше  от  по-
заможните  семейства.  Разбраха  фурнаджиите,  че  от  продажбата  на  хляба  се  печели 
добре, и за да накарат и по сиромасите да купуват готов хляб, почнаха да продават и чер 
хляб. Така че на пазара имаше два вида хляб, бяла франзела за богатите - по-скъп, и чер 
за  сиромасите  -  по-евтин. Било  по  коледните  празници  и  по  стар  обичай  всяко 
домакинство се стараело да има за този празник печен пуяк с кисело зеле. Баба Денка 
Мочоолу отишла да провери на фурната дали е опечен пуякът им с киселото зеле. Среща 
един свой комшия, който носел печен пуяк, а под мишницата, си една бяла франзела. 
Това  я  учудило  много,  стъписала  се  насред  пътя  и  казала:  Бях  мари,  боже,  не  бях 
виждала да се яде хем пуяк, хем с купешки хляб. 

ПЕНЮ КОРОКИТО 

Нисък, с голям нос и големи уста, които говорят постоянно. Дълги години бил пиколо в 
софийския  хотел  Сплендид  Палас.  Там  се  научил  на  маниери.  Беше  честен,  наивен 
добряк, винаги готов да ти услужи. Слабост му бяха жените. Нямаше си парици, пък и не 
беше красавец, затова се правеше на влюбен, кандидат за женитба, за да може да мине 
помака (безплатно), както се изразяваше той. Младежите го обичахме много. Вземахме го 
в  компанията си,  за да ни весели.  Забавен,  пееше добре,  умееше да разказва разни 
преживелици,  при  което-послъгваше  майсторски.  Често  се  изкарваше  голям  герой  с 
големи успехи пред жените. Веднъж Пеню се запозна с някаква работничка от Габрово. 
Предложил й да я разведе и запознае с Търново. Ние, компанията, научавайки за това,  
решихме да го проследим и видим какво ще направи. Нади все се хвали, че при жените 
има голям успех. Трябваше да се провери това. Пеню разхожда гостенката си из града и  
привечер я отвежда в градската градина. Сядат на една по-затънтена пейка. Почва да й 
се обяснява в любов. Да й се кълне, че много я обича че още от пръв поглед се е влюбил, 
че без нея не може вече да живее, защото я срещнал на пътя си в живота и т.н. Няколко 
души сме се скрили зад храстите и чакаме развръзката. Моли се Пеню, кълне се във 
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вярност, а тя не се поддава. Най-сетне Пеню се ядосва и почват да се боричкат. Чуваме 
как Пеню с прегракнал глас се моли да се съгласи за спомен. Тука вече не можахм да се 
въздържим, прихнахме да се смеем и побягнахме. Пеню почна да хвърля по нас камъни, 
да ни псува, загдето сме му развалили работата. 

КУЦИЯТ КРЪСТЮ – КРЪСТИНКАТА 

Веднъж призовават куция Кръстю свидетел по някакво дело. Разбира се, всички знаят, че 
при ще има смях, затова и залата е препълнена със слушатели. Корокито е разсилен в 
съда и призовава Кръстю куция като свидетел. Той влиза в залата тържествено, покланя 
се на председателя, като го замолва да му донесат стол, понеже е инвалид от войната и 
не  може  да  стои  прав.  Председателят  му  разрешава  и  Кръстю  с  тържествен 
заповеднически тон се обръща към Пеню с думите: Корони, стол. Пеню му носи стол и 
тихо го псува, а залата се залива от смях, защото Кръстю е сериозен и всички знаят, че 
Пеню и Кръстю почти всяка вечер играят заедно комар. Председателят Сава Савов знае 
много добре, че Кръстю не е инвалид от войната, но го запитва да разкаже при какви 
обстоятелства е станал военен инвалид. Кръстю разказва, че като войник полковникът го 
накарал да открадне от  един чардак  закачен свински бут.  При кражбата паднал и  си 
счупил крака. Това било при изпълнението на служебен дълг, изпълнение заповедта на 
началника, и въпреки това не му дали инвалидна пенсия. Кръстю беше майстор-готвач. 
Ходеше по сборове и панаири да продава кебапчета. Понеже беше веселяк, подвикваше 
разни смешки, канеше клиентите и работата му вървеше добре. Спечели ли някой и друг 
лев, изиграваше ги на комар с приятели. Понякога продаваше солена риба, тази, която не 
можеше да се продава в града. Той ще я измие с много вода, ще я нареди в качето и 
почва  да  вика  от  сергията,  да  си  хвали  стоката:  Хайде  насам  на  хубавата  риба,  на 
кандичитата  (миризлива).  Селяните  мислят,  че  рибата  се  казва  кандичи,  и  купуват, 
понеже е евтина, пък е и добре наредена в качето - има лице. 
Щом  на  бърза  ръка  я  продаде,  бяга  от  пазара,  защото  купувачите,  като  разберат 
измамата, може и да го бият, както се е случвало понякога. Беше приятел с н.а. Асен 
Русков и когато театърът идваше в Търново, Кръстю получаваше винаги гратис, и то на 
първия  ред,  на  плюшените  канапета.  Почти  винаги  при  импровизациите  си,  на  които 
Русков беше неповторим, ще засегне Кръстю с някоя шега. Последният ще му отговори 
много находчиво, което пък предизвикваше смях в целия салон. 

ЖОРО ПАНАМАТА 

Строен, винаги усмихнат. С чер костюм, винаги с бяла риза, чер папион, рядко без сефте,  
както казваше той. Професия- сервитьор. Тогава сервитьорите не получаваха заплата, а 
вземаха  10%  от  консуматора.  Това  ги  караше  да  бъдат  учтиви,  внимателни,  бързи, 
защото, ако не си доволен от обслужването му, втори път няма да седнеш на маса, която 
е в неговия район. Знае се, че при по-голям оборот сервитьорът ще изкара и повече 
заплата. Работеше в различни ресторанти, но най-много обичаше да сервира в летните, 
като Ловния дом, Туристическата хижа, Св. гора и др.  Обичаше винцето и го пиеше с 
табихет. В юзчето (шишенце от 200 грама), напълнено с вино, поставяше парче лимон в 
шийката му и когато виното се пие, минава през парчето лимон и то го ароматизира. Това 
беше негов патент и носеше името ПАНАМЧЕ. Когато му искахме сметката за плащане, 
беше най-енергичен. Явяваше се веднага, вадеше бележник, почваше да пише и смята. 
Грешките ги правеше най-често при умножението, а при сбора не бъркаше. Например: 7 x 
8 =64, 3 х 9 = 39, 4 x 8 = 38 и т.н. След като извърши вярно сбора, поставя си процента, за 
момчето бакшиш и закръгля сумата. Ако му направиш забележка, че не е вярна сметката 
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му, ще се усмихне подкупващо с разтегната уста и свити очи и ще каже: Не го прави на  
въпрос, карай.  А когато имаше градинско увеселение, Жоро е в стихията си. Цяла нощ 
търчи, на сутринта едва се прибира в къщи уморен и порядъчно сръбнал, но и с пълен 
джоб пари, които не задържаше за дълго. Случвало се е някога да излъжат и Панамата. 
Една вечер компания от 6 - 7 души гуляят. Поръчват, Жоро носи весел, че ще има голям 
оборот. До масата на компанията има закачалка, на която един от компанията закачил 
едно черно сако. Към полунощ, когато сметката е набъбнала доста, компанията изчезва, 
а черното сако стои на закачалката. Панамата е спокоен, защото вижда закаченото палто. 
Идва  време  да  се  затваря  заведението,  но  никой  не  се  връща,  а  палтото  все  е  на 
закачалката. Най-сетне Жоро разглежда палтото и вижда, че е старо, без хастар. Става 
му ясно, че са го надхитрили. Нашата компания, като разбра, че са надхитрили Панамата, 
почна  да  се  смее. Той  се  ядосва,  но  усмихнат  заяви:  Не  се  смейте,  защото  вие  ще 
платите  и  нея  сметка.  Един  от  начините  за  надписване  на  сметката  беше  следният: 
поставя бележника на масата, казваме му какво сме поръчали.  Жоро пише така, че да 
има между два реда по-голямо разстояние. Дотук всичко е вярно пресметнато и записано. 
След  това  бележникът  със  сметката  се  взема  на  ръка.  Около  една  минута  Жоро 
наблюдава сметката, движейки молива по редовете, уж че проверява нещо. В това време 
много  ловко  записва  една  цифра в  оставеното  разстояние  между  двата  реда.  Прави 
сбора вярно. Проверяваме и плащаме. Ако има бакшиш, Панамата ни изпраща с поклони 
и покана пак да отидем при него. Ако няма бакшиш, пак е любезен, защото си е взел 
бакшиша предварително. 

СТЕФАН КЪНЕВ 

Имаше техническо бюро там, където сега е магазинът за младоженци на ул.  В. Левски. 
Продаваше  части  за  водопроводи,  за  ел.  инсталации,  за  ремонт  на  вършачки,  беше 
представител  на  фирмата  Филипс  и  др.  Висок  над  120кг,  един  от  най-големите 
гастрономи  в  града.  Беше  ми  кръстник.  Венчавал  майка  ми  с  баща  ми  и  кръщавал 
всичките им деца. По стара традиция венчава и мене. Много често ходехме у тях. Къщата 
им  не  оставаше  без  гости,  а  масата  беше  все  наредена  за  гости.  Един  от  първите 
търновчани,  които  си  правеха  консерви.  Беше  си  направил  машина  за  затваряне  на 
ламаринените кутии, казан за стерилизирането им, хладилник с лед за изстудяването на 
питиетата. Веднъж идва при него селянин и търси бургии. Бай Стефан веднага го праща 
при  Минчо  Бургията,  който  имаше  железарска  работилница  през  три-четири  дюкяна. 
Заръчва на селянина да не му казва кой го е пратил, а да му предложи да му ги плати по-
скъпо. Отива селянинът при Минчо и го пита продава ли бургии.  Минчо, който върши 
само услуги и знае, че му викат на прякор Бургията, се ядосва много. Почва да псува, да  
ругае. Селянинът се стъписал, смаял се и си отишъл объркан. Минчо знае, че друг освен 
Стефан Кънев не може да прати селянина при него, ядосва се много и отива при бай 
Стефан да му се кара. Бай Стефан стои спокоен, невъзмутим, пие си чая, без да трепне, 
без да се оправдава, само казва на Минчо, че не е пращал никакъв селянин за бургии при 
него. Минчо се укротил, но не му повярвал. Една година, на сирни заговезни, когато се 
върти бялата халва, се събрахме у тях няколко семейства. Осемте деца бяхме в отделна 
стая  и  след  вечеря  дойдоха  при  нас  възрастните,  да  въртим  халвата.  Кръстникът 
завързва един конец на тавана,  на долния му край върза парче бяла халва с орехи. 
Децата се наредиха в кръг с ръцете отзад, а кръстникът върти конеца с халвата. Всяко от 
децата  се  стреми да  отхапе,  без  да  си  помага  с  ръце,  от  парчето  халва.  Парчето  с  
халвата се върти, децата, наредени в кръг, зяпат. Халвата ги удря ту по лицето, ту по 
косата, ту по устата, но да си отхапеш е много трудно. Братът на кръстника, чичо Петър, 
пожела и той да си хапне от висящата халва. Хвана конеца с ръка, захапа парчето и 
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изкуствените му зъби се залепиха и завъртяха с халвата. Цялата компания се заля от 
смях.  Това  беше  най-голямото  произшествие  на  тази  заговезни,  за  които  дълго  се 
разказваше.Пътуват за София с влака Стефан Кънев и Борис Коларов. В купето различни 
пътници. Почва разговор.Стефан Кънев беше много забавен. Умееше да разказва разни 
случки, като ги украсяваше доста сполучливо с послъгване. С това си качество печелеше 
симпатиите на компанията и ставаше неин център. Между пътниците имало и две млади 
хубавички  дами.  Дядо  Стефан  ги  забавлява,всички  се  смеят,  става  симпатичен  на 
дамите. Борис Коларов, ерген, вече преминал трийсетте години, елегантен, голям турист, 
се  мъчи  да  привлече  вниманието  на  дамите  към  себе  си,  но  не  успява.  Център  на 
компанията си остава пак бай Стефан. За да го уязви, се обръща към него с тате, кога где  
стигнем  в  София?  Стефан  Кънев  му  отговаря,  но  го  хваща  яд,  загдето  Борис  го 
злепоставил пред жените.  След малко Борис излиза от купето.  Бай Стефан използва 
отсъствието на Бориса и обяснил на жените, че синът му се е чалнал и го води в София 
на лекар. За да се уверят в това, да го закачат на тема туризъм. Връща се Борис и една  
от жените го запитва ходил ли е на хижа Мусала.  Борис само това и чака. Почва да 
разказва за всяка хижа с какво е забележителна, на каква височина е, как се стига до нея 
и т.н. Жените почват да се споглеждат и със съжаление поглеждат и към бай Стефана, а 
той натъжен клати глава. В София двамата си купуват билети за кооперативния театър, 
където вечерта ще гледат Графиня Марица.  Бай Стефан намира една жълта звезда, 
каквито задължително носеха евреите на реверите си,  за да се отличават от другите 
граждани. Отиват вечерта на театър. Всеки си носи билета, но в навалицата бай Стефан 
забожда жълтата звезда на ревера на Борис. Идват до контролата, бай Стефан влиза, но 
Бориса не го пускат, защото на евреите е забранено да посещават театри, концерти и 
други  забавления.Борис  почва  разправия.  Намесват  се  и  други  от  театъра.  Става 
скандал. Докато се установи от паспорта, че не е евреин, първото действие минало и 
Борис не можал да го гледа. Това било втората отплата на Стефан Кънев, загдето Борис 
го злепоставил въз влака пред хубавите спътнички. 

ПЕТЪР АСТАРЖИЕВ 

На връщане от летуване във Варна дошъл у Петър на гости някакъв софиянец, негов 
приятел,  с  жена  си  и  детето.  Петър  ги  посрещнал,  както  изисква  българското 
гостоприемство. Разтичал се, чрез връзки тук-там накупувал месо, мезета, вино, ракия, за 
да се отсрами пред гостите. Запретнала се жена му, сготвила като за гости от София, 
направила сладкиши, както му е редът. Нали трябва да покажем, че и ние от провинцията 
знаем да живеем. Стоял гостенинът ден-два, за тръгване и дума не става. Петър мъкне 
продукти, жена му Дора готви, гостите продължават лятната си почивка, но вече на чужди 
разноски, нещо много доходно за тях. На Петър му се видяло нанагорно. Всичко, което 
купува  за  ядене  и  пиене,  се  изяжда  и  изпива.  Парите  се  харчат,  гостите  си  живеят 
щастливо.  Обикалят  града.  Възхищават  се  на  хубостите  му.  Връщат  се  изморени  и 
огладнели. След обяда, като си починат, пак излизат на разходка да видят туй, което не 
са видели, пък и да се поразтъпчат и поогладнеят пак. Като минали няколко дни, Петър, 
за да подсети гостите си, че трябва да си тръгват, написва на един лист гости биват ден-
два до три дни и го закача с кабърче отвътре на вратата на клозета. Там гостенинът ще 
го прочете,  ще не ще.  Връща се Петър от  работа,  отива в клозета и  какво да види,  
гостенинът под написаното от него добавил ако му хареса, може да остане и по-дълго.На 
Петър това му било за урок и оттогава насетне, когато му дойде някой гост, не го кани в 
къщи. Оправдава се,  че му е тясно,  неудобно.  За други  гости,  ги води на ресторант, 
където с един обяд или вечеря ги посреща и изпраща. Хем по-евтино, хем по-практично,  
както правят софиянците. 
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БОРИС НАНКОВ 

Имаше оптически магазин в съседство с Иван Костов на главната улица. Двамата съседи 
се разбираха много добре, особено по дяволиите си. И двамата бяха ловджии и всички 
запалени ловци се отбиваха или при единия,или при другия. Фотографът Дианата беше 
една от всекидневните жертви на майтапите  им. Запалянко по лова, голям гастроном, 
послъгва като всеки ловец. Всеки ден, след като си напълни кошницата с продукти от 
пазара, месо, зарзават, много често с някое пиле, ще се отбие при Иван Малината. Борис 
знае  горе-долу  по  кое  време Дианата  се  връща  от  пазар.  Отива  уж  случайно  при 
Малината на приказка. Почват лафовете по авджилъка. Разказват се невероятни случки и 
приключения. Дианата се разгорещява и в това време на когото по приляга, на Бориса 
или на Ивана, ще скроят номер на Дианата. Често пъти ще му вземат някоя покупка, ще 
му сложат някой тежък камък.  Веднъж Дианата купува яйца и ги носи отделно в една 
мрежа. Закача мрежата на един гвоздей и почва разговор. В това време Борис издебва 
халосиите на Дианата, взема мрежата с яйцата, занася ги в дюкяна си и там ги сварява.  
Връща ги след това пак на мястото им. Занася ги Дианата в къщи. Дотрябвало на жена му 
яйца за яденето, взема едно, счупва го, то сварено. Взема второ, трето — все сварени. 
Разбира номера, но пилешката чорба остава незастроена. Няколко дни Дианата не се 
отбива при Малината, сърдит е, но не знае кой му е погодил този номер. След известно 
време на Дианата му минава сръднята и един петъчен ден, когато ставаше голям пазар, 
напълнил кошницата със зарзават, купил една хубава кокошка, тлъста, едра, току я друса 
на ръка, за да покаже, че е тежка и я взел на сметка. В това време Борис взема една 
спринцовка хининов разтвор и с тънка игла вкарва от хининовия разтвор в трите яйца, 
които Дианата взел, за да застрои тлъстата кокоша чорба. Отива си Дианата в къщи, 
заколва  тлъстата  кокошка,  жена  му  я  подрежда  и  почва  да  я  вари.  Сварява  я  с 
дреболиите и изважда кокошката от супата. Дианата обича варена кокошка на разсол, 
поръсена само със сол и чер пипер. От дреболиите и бульона, в който е вряла кокошката, 
приготвя тлъста супа по вкуса на мъжа си, застроена най-малко с две яйца. Фидето е 
увряло, супата трябва да се застрои. Взема две яйца от кошницата, разбива ги в една 
паница, долива от горещата супа по малко, за да не се пресече яйцето, и супата е готова. 
Идва си мъжът й за обяд с голям апетит, ще че яде любимото си ядене. Жена му сипва от 
горещата чорба, Дианата гребва с лъжицата, сръбва, усеща силно горчив вкус и изплюва 
всичко.  Жена му прави същото.  Почва скандал.  Дианата се кара на жена си,  гдето е 
развалила яденето. Тя се оправдава, но в края на краищата супата бива изхвърлена, а  
варената кокошка оправила отношенията им, защото била извадена от бульона преди 
застройката. Вината, разбира се, останала у жената, защото тя или не е измила добре 
кокошката, или при почистването на вътрешностите е спукала жлъчката. Борис имаше 
много приятели из целия окръг. Един ден отива такъв един приятел от село и го замолва 
да му препоръча зъболекар, при когото да си направи протези. Борис, разбира се, е готов 
веднага  да  услужи.  Казва  му,  че  има  такъв  приятел,  сяда,  написва,  една  бележка, 
запечатва я в плик, адресиран до мен, и го праща в поликлиниката. Човекът ме намира,  
представя ми се, подава ми плика и чака.  Взимам писмото и го прочитам. В него пише: 
Сава, този е мой приятел, направи му хубави зъби, сложи му кучешки, че да може й лайна 
да яде. Сериозен запитах човека какви приятели са с Борис. Той почва да ми разказва, че 
ходели на лов, че Борис му бивал на гости в село няколко пъти и т.н. Питам го знае ли 
съдържанието на писмото. Отговаря ми, че не знае. Тогава му го подавам. Почва да го  
чете.  Изведнъж  много  се  ядоса, хвърли  писмото,  почна  да  псува  Борис,  излезе  от 
кабинета целият зачервен от яд и не си направи протези от страх, че може да му сложа 
кучешки зъби. 
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АНГЕЛ КАРАНЕШЕВ 

Свободен  художник,  акварелист.  След  9  септември  1944г.  секретар  на  клона  на 
художниците от града. Голямо сърце.  Веселяк, винаги душата на компанията,в която е. 
Всички наши и чужди художници, които идваха да рисуват Търново, винаги са му бивали 
гости,  жена му Катя и  той  пееха  много  хубаво,  като  си акомпанираха  с  китара.  Така 
поддържаха веселия дух на компанията,затова ги търсеха. Той беше изучил историята на 
Търново от баща си, също художник - учителя бай Недялко Каранешев. От него беше 
наследил и сладкодумието, и дарбата да разказва увлекателно. Ще ви разкажа за един 
случай, който потвърждава това. На гости ни бяха дошли художниците проф. Лозенски, 
Асен Момчев и Ангел. Решихме да приготвим едно печено прасенце и да го изядем на 
зелено в с. Арбанаси. Жена ми приготви прасенцето, пълнено с дреболии, изпечено до 
розово, захапало един лимон. Постлахме черга под ореха, насядахме около прасенцето, 
а то мирише толкова апетитно, че устата ни се напълниха със слюнка. Обаче Ангел го 
няма. Решихме, че петима Петка не чакат, накъсахме прасенцето, всеки си взема каквото 
обича и обедът започна. Не мина и половин час, Ангел пристига запъхтян и ни съобщава, 
че от София с автобус са дошли от Съюза на художниците гости и той трябва да км 
покаже забележителностите на Търново и Арбанаси. Отидохме с професора в църквата 
Христос, където  беше  групата,  изправихме,  се  отстрани  и  слушаме.  Ангел  почва  да 
разказва за историята на църквата, кога и как е построена, кога и кой я е изографисал и 
т.и.  Всички  слушаха  в  захлас,  защото  Ангел  говореше  гладко,  с  патос,  артистично, 
убедително  цитираше дати,  имена,  събития.  До мене професорът ми шушне,  че това 
събитие, за което Ангел говори, било станало два века по-рано, другото с един век по-
късно. Но въпреки всичко хората го слушаха с увлечение и бяха доволни от обясненията 
му.  Ние  го  оставихме  да  обикаля  и  други  обекти  в  селото  и  се  прибрахме,  за  да 
продължим гуляя си. Ангел, след като изпрати гостите, дойде при нас, изяде оставената 
му свинска главичка и продължихме общо веселбата до вечерта. 

КАК Е ИЗБРАНО МЯСТО ЗА БОЛНИЦА 

През османско робство болницата в Търново се намирала под мъжката гимназия, близо 
до  моста  на  турската  махала.  Била  е  много  малка.  Когато  идват  руските  войски, 
началникът  на  медицинската  служба,  лекар-полковник, настоял  да  се  построи  нова, 
модерна за тогавашното време болница. Трябвало да й се избере място. Възложили му 
на  него  да  стори  това.  Мястото  трябвало  да  бъде  хигиенично,  недалеч  от  града.  За 
намиране  на  подходящо  такова  полковникът  постъпил  така.  Взел  три  овнешки  бута, 
поставил ги  на три различни места  - под мъжката гимназия,  при Качица и  третия на 
мястото на старата болница. На другия ден отишъл на трите места да провери какво е 
станало с бутовете. При Качица и при мъжката гимназия бутовете замирисали, а само 
този,  поставен на мястото на старата болница,  не  замирисал.  Така било определено 
място  за  построяване  на  старата  болница,  място  проветриво,  запазено  от  северните 
ветрове, слънчево и в града. 

ЗА БАНЯТА 

Една от придобивките за града скоро след 9 септември 1944г. беше построяването на 
модерна баня в центъра на града.  Освен общите канални в двете отделения имаше и 
вани семейни, както някогашните чифте хамами. При вземане билет за вана касиерът и 
разпределителните при ваните изискваха паспорта на клиента по понятни причини. Един 
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ден дядо Илия, който беше на 82 години, и жена му баба Недка, горе-долу на същата 
възраст, решават да ползват тази придобивка. Вземат бохчата с чисто бельо и полека-
лека, куцук-куцук, тръгват за банята. Когато стигат до вратата на банята, баба Недка се 
стъписва уплашена и пита дядо Илия: Взе ли бре, Илия, паспортите? 
Дядо Илия смутен почва да пребърква джобовете и като намира паспортите, и двамата 
се успокояват, въпреки че нито касиерката, нито контрольорът им ги искал. 

АБАДЖИИСКИЯТ ХАН 

Абаджийският  хан  се  е  намирал  на  улица  Н.Пиколо,  построен  върху  скалите,  над  р. 
Янтра, обърнат към Трапезица.  Откъм улицата е на един етаж, а откъм Трапезица на 
четири. Основите му започват от скалите и са около 40 - 50 кв.м. Нагоре се разширява и 
вторият му етаж е вече 60 кв.м. Третият е около 80 кв.м, а четвъртият около 100 кв.м,  
който е първи етаж откъм улица Н.Пиколо. На този етаж е кръчмата, стаята  - салон с 
маси за хранене, и кухня. Под този етаж има две стаи за спане, по надолу е етажът, на 
който са мазата и яхърът, а под него клозетите без канал, направо с отвор към реката. 
Съдържател  бил  тъй  нареченият  Кольо  Абаджийския  хан  - едър  балканджия,  малко 
прегърбен, когато говори, леко гъгне с носа си. Около Търново има много лозарски села, 
където правят хубави вина. Кольо бил мераклия за хубави вина и такива доставял за 
продан в кръчмата си. Пък за мезе приготвял много вкусни кюфтета, с което се прочул и 
имал  доста  клиенти,  повечето  селяни,  които  често  преспивали  в  хана.  Бюфетът  на 
кръчмата и цялото заведение било много замърсено.  Оплюто от мухи  толкова,  че не 
може да се разбере с каква боя е боядисано. Доста мръсничко, но нали клиентите не 
били взискателни, пък и санитарите, които следели за чистотата в тези заведения, не 
обръщали внимание на такива дреболии. Стаите за пътници били застлани с рогозки, към 
тази мебелировка имало по една стомна за вода без чаша, ползвана при нужда от всички. 
За осветление служели прозорците към патерника, особено когато имало месечина, пък и 
пасажерите  не  са  отишли  там  да  вдяват  игли,  отишли  са  там  да  спят.  Сложи  си 
торбичката за възглавница, ако няма торба, ще си подложи под главата иминиите, ще се 
наметне с абичката и готово. През зимата, когато е много студено, ханджията ще сложи 
мангала с малко жар от кухнята. Да не изстиват много им помагали дървениците. 
Когато идвали пътници да питат има ли място за спане, Кольо ще им каже, макар и да 
няма, че има: Ех, малко тесничко ще ви бъде, но те ще се посместят. Понякога така се 
претъпквали стаите,  че когато легнели всички,  никой не можел да се обърне.  Пък да 
кажем, че е вземал евтино, не е. Нощувката струвала три гроша. По същото време в 
София в хотел Булевард, един от луксозните за него време, вземали по пет гроша за стая 
с едно легло и безплатно возене с автомобила на хотела от гарата. Но само че си нямали 
дървеници. Решил Кольо да се модернизира и поохарчи, за да тръгне повече работата. 
Прави голям ремонт, вика бояджии, прибира рогозките в мазето, всичко се боядисва с 
постна и блажна боя и от дървениците нищо не остава. Вместо рогозките поставя кревати 
с тюфлеци, опъва бели чаршафи и по едно ново одеяло. Кръчмата, салонът за хранене, 
стаите - всичко пребоядисано, свети от чистота. За борба с мухите провисва мухоловки. 
Така подновено всичко,започва работа, но няма клиенти. Ще дойде някой търновец, ще 
пие по едно юзче вино, ще изяде някое кюфте и толкова. Кьорав селянин не влиза при 
него. Старите му клиенти отиват в Кожухарския хан,  който е в съседство. Кольо, като 
вижда познати селяни, ги вика, показва им новата мебелировка, казва им, че ще плащат 
пак по три гроша, но въпреки всичко те не отивали при него, това е за чиновници, казвали  
те. Карал ханджията три-четири седмици след ремонта, работата не върви ни в кръчмата, 
ни в гостилницата, а в спалнята човек не е спал. Бре, сепва се Кольо, какво да прави. Ако 
все така върви, ще фалира. И решава: маха креватите, постила наново рогозките,  смъква 
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мухоловките,  замърсява  се  пак  кръчмата  и  лека-полека  работата  тръгва. Георги 
Централски, съдържател на единствения хотел в Г.Оряховица, хотел Централ, и приятел 
на Кольо, когато идва в Търново, винаги се отбива в Абаджийския хан да се почерпят с  
приятеля си и разменят мисли по бранша. По това време Централски се отбива в хана, 
Кольо му разказва как щял да фалира, когато решил да модернизира заведението си. 
Централски му отговорил, че ханищата имали повече работа и от тях се печели повече. 
Че хотелът е масрафлия, иска чаршафи, пране, какво ли не. Пък и пътниците хора ли са, 
разбират ли от тези работи? Дошли веднъж едни мъжки и женски с раници и тояги, тия, 
дето ходят по горите и планините, демек туристи, обърсали си обувките по чаршафите, 
направили ги бомбок. Ексиколсун от парите им. Пък една ме пита: Где ви е клозетът? Ей 
го там в нужника- казвам аз. Мен като ме питат - казал Кольо, - им викам - слизайте долу, 
по миризмата ще го намерите. Колко бяха вкусни кюфтетата и хубавото вино на Кольо 
Абаджийския хан, се. вижда от следния разказ: Дошъл бил в града моден мъжки шивач, 
сърбин,  бил уж  Драгоевич,  и  наел дюкян в  адвокатската чаршия.  Написал реклама с 
черна боя на скалите по шосето от гарата, че в града се е установил моден мъжки шивач,  
специализирал във  Виена.  Дава си  адреса  и  известява,  че  приема поръчки  по всяко 
време.  Но  винаги  на  вратата  на  дюкяна  му висяла  табела  с  текст:  В  тоя  момент  се 
намирам в Абаджийския хан. Когато и да го потърсят, все го няма в дюкяна му. Едва ли 
му се събира един час на деня да стои там. Дали от вкусните кюфтета или от хубавото 
вино на Кольо Абаджийския хан, или от това, че търновци не разбират от моден шивач, 
специализирал във Виена, не можал да процъфти и след два-три месеца изчезнал от 
града. 

ИМАНЯРСТВО 

Иманярството  у  нас  е  било  много  разпространено,особено  периода,  за  който  пиша. 
Причината за това е, че нямало банки и спестовни каси. Това е карало хората да държат 
спестяванията си в къщи, скрити в разни тайни места, най-често закопани в земята или 
зазидани в зидовете на къщите. Къде и колко са зазиданите пари, е знаел само този, 
който ги е криел,  обикновено главата на семейството.  Ако пък се случи този, който е 
скрил парите, да умре внезапно и ако друг не знае мястото им,започват да ги търсят. 
При идването на освободителната войска у нас много богати турци са забягнали. Някои 
от тях не са успели да изровят и вземат златото си, надявали са се, че ще се върнат и 
сторят това. След Освобождението някои от останалите живи се върнали и си го взели. 
Случвало  се  при  събарянето  на  някои  стари  къщи  да  се  намери  злато.  Това  било 
достатъчно  за  някои  хора,  за  да  станат  иманяри.  Пък  и  какъв  по-лесен  начин  за 
забогатяване от този да намериш наготово пари? Най-запалените иманяри от града се 
събирали  в  кръчмата  на  баща  ми  Никола  Русев-  Русевчето.  Кръчмата  беше  на 
зеленчуковия пазар, където е сега клубът на пенсионерите. В него се продаваше бакалия 
и спиртни напитки. Отпред, на едната страна, е бюфетът, насреща, от другата страна - 
три  маси,  в  средата  е  входът,  а  навътре  бакалията.  Повечето  пиеха  на  крак  около 
бюфета.  Само първата маса има почти постоянно клиенти.  На тази маса сядат само 
иманяри и тяхната тема за разговор е иманярството. 
Постоянното  присъствие  на  иманярите  е:  Панайот  Гергюв,  Късото  Ламби,  Мучето  и 
Наната. Другите са спомагателни членове или, така да се каже, любители. Дългият Иван 
от  с.Беляковец,  когато  дойде  в  Търново,  повечето  от  времето  си  прекарвал  при 
иманярите. Слухти и гледа да научи къде има пари, да отиде сам да копае. И ги търси.  
Обектите са много. Къде имало цял казан жълтици, къде делва. Най-много се говорело,че 
имало при чешмата на Зеленка закопани много пари. Затова и най-много се е копало 
около чешмата. При разискванията Късото Ламби ще каже: Трябва да отидем да извадим 
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тези пари от Зеленка. Панайот Гергюв ще отговори: Сухо е сега, копае ли се. Да падне 
един дъжд, да омекне, та тогава. След дъжда Мулето ще подхване: Трябва да отидем да 
изкопаем  онези  пари  на  Зеленка.  Паната  отговаря:  Къде  в  тази  кал  ще  ходим.  Да 
поизсъхне, та тогава. Така минавали дните, само в разисквания. При разискванията бил 
разглеждан  въпросът  и  къде  да  се  съхраняват  парите,  които  ще  се  намерят.Един 
предложил да ги дадат на куция Станьо,  богат човек,  пък имал и голяма каса.  Някой 
възразил:  Ще  вземе  да  купува  добитък  за  угояване,  току-виж,загубил  парите.  Друг 
предложил Пеньо Великов. И той бил богат човек, имал валцова мелница и голяма каса.  
Наната възразил: И той не става, ще вземе да направи воденица, ще дойде някоя голяма 
вода, ще отнесе мелницата и язък за парите. Острото, който давал пари под лихва и бил 
много свидлив, казал: Дайте ги на мене, и аз имам голяма каса, ще ги пазя. Ама да не ги 
дадеш на някого? - запитал Панайот Гергюв. А бе и вие да дойдете да ги искате, и на вас 
няма  да  ги  дам  -  отговорил  Острото.  Ха,  такъв  сигурен  човек  ни  трябва  -  заключил 
Панайот Гергюв. Мучето разказва, че в Немско имало такава каса, че когато някой се 
опита да я обира, от нея излизали два пищова, гръмвали срещу крадеца и една тесла го 
удряла по главата. Такава трябвало да купят. Но докато дойдела касата, Панчо Пъпеша 
щял да пази парите. Той кашлял и деня и нощя, без прекъсване. Ако хайдуци отидат да 
оберат парите и чуят Панчо да кашля, ще помислят,-че е буден,  и не ще посмеят да 
крадат. 
Петко Пишмана - скромен, тих човек, без занаят, ходи да окопава лозята на търновчани. 
Пишмана спечелил доверието на много търновци, защото си вършел съвестно работата, 
без да го контролират. Затова той винаги имал работа и вземал по осем гроша надница. 
Вечер, като се връщал от лозята с мотиката, се отбивал при Русевчето, пиел по една 
ракия  на крак и си отивал. манярите често го задяват:  А бе Пишман, толкова години 
копаеш, а все със скъсани гащи ходиш. Ела с нас да копаеш, да ти се падне една торба с 
жълтици,  че  да рахатуваш.  Че да дойда  - казва Пишмана.  Панайот Гергюв му казва: 
Плащат ти осем гроша надница, ние ще ти плащаме по десет. Като видиш алтъните, да 
не искаш и ти да делиш с нас  - ортаклък няма. Мучето казва: Толкова години е копал 
човекът с надница, какво е разбрал. Сега ще копае без пари на ортак, каквото му се 
падне. Сега пък Пишмана не е съгласен на надница, иска орташката. Друга вечер ще го 
наговорят: Що ти трябва ортаклък да си губиш времето, я се намерят пари,  я не. Ти си 
гледай сигурната надница. Тогава той не иска ортаклък, иска надница, за да му е сигурна. 
След дълги умувания и разправии повече от месец постоянното присъствие решават да 
отидат па Зеленка и да извадят парите. Вземат и Пишмана с надница и отиват една 
сутрин на мястото. През деня много любопитни се спирали и майтапели с тях. На няколко 
пъти мислели да зарежат копането и да си ходят. Обаче при мисълта,че трябва да платят 
на Пишмана десет гроша, пак започват да копаят. След обяд вече им дотяга, искат да 
оставят работата. Не щеш ли, в това време удрят едно гърне и се разпиляват алтъни.  
Нахвърлят се на тях, вземат ги и четиримата ги делят. Паднало им се но 160 алтъна. 
Наната дал на Пишмана един алтън и му казал: То ти стигат десетте гроша, но нейсе, от 
мен да мине. 
На Пишмана що не му припаднало и  станал съвсем пишман, задето се  е  хванал на 
надница. Разчуло се, стигнало до ушите на властта, а имало закон  - намерените пари 
взема държавата, а само 10% остава за този, който ги е намерил. Остават на четиримата 
по 16 алтъна.  Всяка вечер се упреквали един друг,  задето през деня са тръгнали да 
търсят имане да ги види куцо и сакато. Не стига това, ами и подигравките продължавали 
с месеци. Но се успокоявали, че им било за урок, и добре че не били извадили казана с 
жълтиците. С тази случка стават попопулярни и макар и да минали три-четири години, 
все ги обикаляли мераклии да ги черпят и все се канели да вадят ту делвата, ту казана с 
жълтиците.
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Всяка вечер трима души канели Късото Ламби на масата си, черпят го и си шушукат. Той 
им разправял, че зад Картала някъде знаел, че има пари, и ще ги води да ги извадят.  
Кръшкал, отлагал да ги води, всяка вечер го черпят. Най-после няма накъде, тръгват за 
имането. Изкачили баира  горе  на  Картала,  на  равното  седнали да  почиват  и  Късото 
Ламби взел да им разправя: Сега парите ще ги извадим и да си нямаме разправии, като 
ще ги делим. Ето един калпак пари на тебе, ето един калпак на тебе, ето един калпак на 
тебе, ето един калпак на мене, ето един на тебе, ето един калпак на тебе, ето един на  
тебе, ето един на мене. Има четири пръстени елмазени и една огърлица златна, с много 
елмази, едри като лешници. Скъпа работа. Ето един пръстен на теб, ето един на тебе, 
ето и на тебе, ето и на мене и огърлицата на мене. Единият казва: Защо ще вземеш и 
огърлицата? Късото  Ламби уж  се  ядосал и  правел движение с  ръце,  като  че  хвърля 
пръстените и огърлицата: На ви пръстена, на ви огърлицата и започвал да се връща. 
Тримата  започват  да  викат:  Бай  Ламбе,  вземи пръстена  и  огърлицата  и  ела!  Но  тоз 
продължавал да бяга  и  да  вика:  Не ща ви пръстена,  не  ща ви  огърлицата.  Тримата 
останали на баира и  започнали да се  карат помежду си защо са разсърдили Късото 
Ламби.
На  Преображенския манастир за храмовия празник на 19 август отиват много селяни и 
граждани да се черкуват. Повечето от хората отиват един ден преди това, там преспиват,  
за да могат сутринта да бъдат на литургията,която става много тържествено. Пък и преди 
празника  вечерта  се  отслужва  вечерня,  на  която  отиват  повечето  от  посетителите. 
Гьомсито и той отишъл за запали една свещ в църквата. Чудел се къде да я запали и на 
кого да я обрече: на дявола или на господа. Запалил я на дявола. В манастира не се яде 
блажно. Винаги на този празник дават храна от манастира на всички, които пожелаят. 
Храната е кисело зеле с ориз и маслини,  сварено в един голям казан.  След вечерня 
сипват по една паница на всеки без пари. Много вкусно го правят. Отива Гьомсито, сипват 
му една паница, изяжда я, сипват му втори път и нея изяжда. Третата го поозорила, но се 
понасилил, изял и нея. И така се надул от ядене, че едва се качил в стаята и легнал да 
спи. През нощта сънувал, че му се явява дяволът и му казва: Досега никой не ми е палил  
свещ. Ти си единственият.  Искай ми,  каквото искаш,  ще ти дам. Гьомсито отговорил: 
Искам пари. Тръгвай с мен! - му казал дяволът и го повел със себе си на една полянка. 
Копай тук! Гьомсито започнал да копае и гледа - цял казан с жълтици. Взел да си пълни 
джобовете. Дяволът му казал: Какво си играеш с толкова малко. Остави ги, пак ги зарови 
и сложи белег. А утре ела с кола и ги натовари всичките. Гьомсито заровил имането и се 
чудел какъв белег да сложи. Да сложи някой камък, ще го подритне някой минувач, не 
става.  Да забоде клечка, ще я счупи  някое овчарче,  пак  не става.  Дяволът му казал: 
Клекни, изходи се по голяма нужда и всеки, като го види , ще бяга. Гьомсито започнал да 
ходи  по  нужда,  белег  да  остави,  който да  се  вижда  отдалече.  Зелето  и  оризът  му 
помогнали и така напълнил гащите, че сутринта, като се събудил, едва се измъкнал от 
манастира. Отишъл на реката да се пере.  Който минел покрай него, си стискал носа. 
Когато разказали за този случай на иманярите, те отговорили: От дявола какво искаш 
само дяволска работа ще получиш от него. Все пак не можа ли да запомниш тази полянка  
къде е, да проверим, белким излезе нещо. 
Кузито и Христо Троянски научили, че зад Балван, в някаква местност, имало закопани 
пари, и решават да отидат да ги извадят. Понеже мястото е далече от града,решили да 
отидат с конете си. Определили деня, в който Троянски ще отиде да вземе Кузито една 
сутрин от къщи и заедно да отидат на обекта. Троянски си наумил, че ако не намерят 
пари, поне да набере смрадлика за обработване на кожите. Метнал два чувала на коня и 
отишъл да вземе Кузито от къщи. Кузито сложил на самара дисагите и в тях нещо за 
ядене  и  пиене.  Жена  му  знаела,  че  ще  ходят  за  имане.  Като  видяла  чувалите  на 
Троянски, скарала се на мъжа си: Къде ще вървиш с тези дисаги. Вземи и ти два чувала. 
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Той й  отговорил:  Жена,  стигат  ми  едни дисаги  жълтици,  а  и  конят  не  може да  носи 
повече.Тя не го пуща да замине. Крещи след него: Все тебе ли ще лъжат хората! Я му 
гледан акъла! Оня тръгнал с чували, моят будала с дисаги. Той така и разправял и иначе, 
но докато не взел двата чувала, тя не го пуснала. 
Дядо Белчо имал при колибата си геран. Обаче затрупан и занемарен от години. Децата 
пускали камъни, буци пръст, дървета и други предмети, за да чуят как цамбуркат във 
водата. Съседите му постоянно го задявали да очисти герана, защото наблизо нямало 
вода. Дядо Белчо все обещавал, но все не му се давали пари за тази работа. По едно 
време му хрумва  как  може да си очисти герана без  пари.  Кой може да свърши тази 
работа? Както си продавал рибата и викал:  Мръцка,  мръцка, горката, минава дългият 
Иван от Беляковец и отива в кръчмата на Русевчето при иманярите. Като го видял, дядо 
Белчо си казал: Ей кой ще очисти герана. Повикал го в дюкяна си и му казал: Иване, имам 
за тебе една хубава работа. На теб съм се спрял. Твой бил късметът, но нито дума на 
никого няма да казваш. Поръчай половин кило пелин, и аз идвам. Сядат и почват да пият. 
Дядо Белчо подхваща. Има едни пари на едно място, но не са за сам човек. Баща ти, бог 
да го прости, беше добър човек, честен, дано и ти да си такъв, да си се метнал на него. 
Затова  тебе  съм  избрал  за  тази  работа.  Падна  ми едно  писмо  от  един  цариградски 
турчин,  после  ще  ти  разправя  за  него.  По-рано  искам  да  видиш  белезите,  които  се 
описват в писмото за мястото на имането, дали ги има. Дядо Белчо му показал един лист,  
написан на старотурски, с каквито увива рибата, и започнал: По шосето за Севлиево има 
път,  който  се  отделя  за  Беляковец.  Ти  го  знаеш.  От  там  минаваш.  Като  отиваш  за 
Беляковец от дясната страна,като идваш от Беляковец от лявата страна. Разбрано ли е? 
Разбрано! - казва Иван. В тази посока ще вървиш 200 - 300 крачки и ще видиш два големи 
бряста.  Като  се  изправиш  между  брястовете,  ще  гледаш  към  изгрев  слънце. На  сто 
крачки има един много голям стар орех,  като отидеш при него,  ще намериш наблизо 
затрупан стар герак. Виж има ли ги тия работи, както пише в писмото, и ела ми кажи.  
Дългият Иван бърза за провери има ли ги тези работи. На другия ден идва засмян до 
уши.  Добро  утро,  дядо  Белчо.  Има  всичко  каквото  пише  в  писмото. Дядо  Белчо  му 
отговаря: Добре тогава, поръчай пелин,ще седнем да ти разправя. Сядат, започват да се 
чукат и дядо Белчо започва да разказва: В турско време, тъкмо да дойдат русите да ни 
освободят, трима турски разбойници решили да оберат пощата, която пренасяла пари от 
Севлиево. Причакали я към Ново село, убили заптието, което пазело пощата, а каруцарят 
успял да избяга към селото.  Взели торбата с жълтиците и започнали да бягат с нея. 
Сменяли се често, защото торбата била тежка. Задала се потеря откъм селото, крадците 
се уплашили, стигнали до герана, при който имало един захвърлен бъкел. Решили да 
сложат парите в него и да го пуснат в герана, като на другия ден дойдат и си ги вземат. То 
много взех да приказвам, от виното ще да е, но нейсе, дано излезеш човек, Иване - казал 
дядо Белчо. Иван поръчва още вино, за да му развърже езика. Наскоро дошли руските 
войски,  единият  турчин  избягал  в  Цариград, от  когото  е  писмото,  другите  двама  се 
загубили през време на войната, сигурно са ги убили. Как ми попадна писмото, е дълга и 
широка  работа,  нямам време да ти  разправям сега.  Тази  седмица имам много  друга 
работа,  зает  съм.  Ела  през  другата  седмица  да  ме  повикаш  да  отидем  да  извадим 
парите. През следващата седмица дошъл Иван да вика дядо Белчо, но той му отговорил, 
че и тази седмица не може да отиде, да му се обади през другата седмица. Дългият Иван 
търпял ден,  два, три,  виждат му се дълги като години.  Не можал да изтърпи повече, 
взема двамата си братови синове и отиват една вечер при герана. Цяла нощ го чистили,  
вадили счупени стомни,  пръст,  камъни,  дървета,  кофи,  газени тенекии и какво ли не. 
Започнала да извира една буйна вода, не могат да сварят да вадят вода и тиня. Не щеш 
ли, намират един бакърджийски бъкел, голям. Изтеглят го с въжето, отсичат едно дърво и 
двамата братя на раменете си го носят бегом към село. Развикал се Иван на жена си: 
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Жено, бързо постилай новата черга в мазето. Слагат бъкела насред чергата, Иван удря с 
брадвата,  бъкелът се  разбил и  тинята се  разляла върху чергата.  Почват тримата да 
ровят тинята да търсят пари. Размазали я по цялата черга, но пари няма. На другия ден 
Иван с клюмнала глава отива при дядо Белчо и го поздравява с добро утро. Дядо Белчо 
вместо отговор му казва: И тази седмица не мога, потърси ме през другата. Ние ходихме, 
дядо Белчо  -  казва Иван. Ха, къде са парите? Дългият Иван се изповядва: Няма, дядо 
Белчо, няма злато, какво друго  не извадихме  -  стомни,  тиня,  камъни, дървета, а най-
после и един бъкел. Изчистихме герана и започна да извира вода. Много силна, че едва 
се спасихме да не се удавим. Дядо Белчо казва: Ха, ами парите къде са? и се прави, че 
припада. Имаше и други пари, щях да ти обадя и тях, не ти се надявах. Дай да пия нещо, 
че ми е лошо. Иван донася питие и разправя как жена му щяла да го бие, защото изцапал 
новата черга с тиня. Дай поне една шепа алтъни, бе, баща ти не беше такъв човек - вика 
дядо Белчо. Няма, дядо Белчо.Барем една жълтица дай! Дългият Иван черпи още, не 
може  да  го  успокои.  След  няколко  дни  съседите  по  лозе  на  дядо  Белчо  го  викат  в 
кръчмата, черпят го, задето е очистил герана, не можели да се нарадват, че имали вече 
наблизо хубава и студена вода за пиене и че вече няма да ходят толкова далеч. Дядо 
Белчо  им се оплаквал,  че  много  пари похарчил за  почистването,  но  халал да  им са 
парите, хубаво очистили герана. А съседите му още дълго време го черпели за хубавата 
студена вода. 
Петър Острото, много богат човек, стар ерген, има колиба на лозето си. Под вратата на 
колибата иманяри копали и кажи-речи що не се срутила. Острото много се ядосал и се 
скарал с тях.  И на Лещата около колибата копали, но Лещата се изхитрил,  в един от 
траповете изкопал още малко и поставил стара счупена делва.  Разпространил между 
иманярите, че на неговата колиба някой копал и намерил една делва с пари. Тюхкал се, 
пустосвал се, че той не можал да ги намери. Някои любопитни иманяри ходили да видят 
дали наистина има делва. Видели я и вече никой не копаел около колибата. Така Лещата 
с хитрина се отървал от иманярите и си спасил колибата от събаряне.
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