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Кирил Сарджев

НА  РОБУ СЕ НАДЕЙ, НА ГРОБУ МУ НЕ

Пек, задух, същинска фурна. Въздухът трептеше като 
жив над нагорещената земя  и, издигайки се нагоре, опалва-
ше като огън оределите вече листа на дърветата. Слънцето 
този ден сякаш се беше разгневило на хората и изпращаше 
безмилостно огнените си снаряди. Всичко живо се беше из-
покрило, кой където намери, и чакаше с надежда  да настъпи 
вечерната прохлада.

По прашния междуселски път, който криволичеше като 
подгонена змия между изоставени житни ниви, обрасли със 
сухи трънаци, и голите бърда на планината вървеше, не, по-
скоро креташе в този ден само едно живо същество и това 
беше една женица, една дребна, на две прегърбена женица. 
Черната й забрадка се беше свлякла на рамото и откриваше  
побелелите й коси, а  на другото провесена се люлееше гру-
ба  шарена торба. Дрехите й също бяха в черен цвят - паму-
чен сукман, хванат в кръста, с широка препаска, краищата на 
който бяха разхлабени може би заради непосилната горещина 
през този ден; направени от тънко платно, което тъчаха само 
жените от Беломорска Тракия на дървени станове  в къщите 
си. Краката й бяха боси, изранени от ходенето.

От време на време тя се спираше, за да си поеме дъх, из-
бърсваше с трепереща  ръка стичащите  се едри капки пот   от 
умореното си и  кахърно  лице, а  после,  подпирайки с ръка  
кръста си,  тръгваше  бавно, бавно  напред.

Жената явно беше вървяла много, защото спиранията й 
за  почивка ставаха все по-често и по-често. Видимо беше, 
че тази жена да тръгне в това горещо и задушно време я 
води  голяма грижа, нещо много силно я беше накарало да 
тръгне  сам-сама в този ад и в това опасно време, когато по 
селата и пътищата на Беломорска Тракия вилнееха башибо-
зушки хайки.
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В далечината започнаха да се показват  каменните покри-
ви на малко планинско селце. Къщите като накацали птици 
по склона изглеждаха пусти и празни. Около тях не се мяр-
каше жива душа, дори и кучета не лаеха... Само  се виждаше 
дим, който продължаваше да се стели бавно, бавно по пади-
ната. Мирисът на  изгоряла  покъщнина  и  на  месо я подсети, 
че в селото е станало нещо много лошо и грозно.

Старата жена, забравила умората, ускори вървежа си към 
селото. Малко, преди да влезе в него, видя пред себе си близо 
до една чешма седнала на коленете си млада жена, която пла-
чеше сърцераздирателно, удряйки силно с ръцете си сухата и 
камениста земя. Косата й беше раздърпана, разчорлена, риза-
та й бяла, раздрана и цялата в кал и кръв, лицето й покрито 
със засъхнали рани, погрозняло, очите й изблещени, загледа-
ни някъде в пространството, но без да виждат и различават 
какво става наоколо.

- Добър ден, булка. Какво ти има? Какво ти стана? Защо 
плачеш? - попита я старата жена и я побутна леко с ръка по 
рамото й.

Младата жена не отговори нищо и продължи да ридае и 
плаче неутешимо... Изведнъж се сепна, уплашено скочи пра-
ва, заоглежда се, опита се да побегне, но се спря, почувства  
се засрамена и започна несръчно да оправя раздърпаната си 
коса и да придърпва към оголените си колене изцапаната  
бяла риза. Плачът й спря...

- Какво ти е булче? - попита я отново старата жена. - Как-
во стана? Защо толкова плачеш?

Младата жена, вече поуспокоена, отвърна с малко нера-
вен глас:

- Бабо, много, много лошо и грозно стана, бабо, с нас, 
с мене, с нашето село, с децата, жените, мъжете и старите 
хора... И пак заплака. С пресипнал от дългото ридание глас 
тя продължи да разказва:

- Бабо, преди два дена от тук през селото премина орда ба-
шибозук. Убиваха, палеха, грабеха. По-младите жени и моми 
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насилваха, където ги намерят.  Вземаха и деца,  по-големки-
те  момченца вземаха, взеха и мойто, мойто малко момченце. 
Няма го вече детенцето ми, няма го... няма го... Бабо, много 
лошо стана. Убиха майка, татко, мъжа ми... - продължи  да  
разказва през сълзи младата жена. - Няма вече, бабо, на какво 
да се радвам! Няма на какво да се надявам, бабо, бабичко! 
Няма ги, няма ги вече мойте  най-близки  хора - и понечи да 
прегърне непознатата стара жена, търсейки  от нея закрила.

- А ти, ти коя си, бабо?... Откъде идваш? 
- При вас.
- Има ли такова нещо? Станаха ли такива лошотии като  

нашите? - запита на  свой ред  младата жена, забравила за миг 
своята болка...

- Яз съм баба Ружа, Ружа Беделева се казвам, от село До-
ганхисар съм, далече е нашето село от тука. Същото, чедо, 
стана и при нас, лошо, много лошо. Много народ се затри и от 
нашето село, и от други села близо до нашето. Пустите про-
клетници, банди башибозуци, събрани от околните турски 
села, нападаха всичко, убиваха, грабеха къде когото видят, 
добитък, покъщнина и най-вече кемери за лири. Разтърсваха 
жени, мъже  за лири и после куршум или нож, за да няма  сле-
да. Още  стоят  на кучетата и чакалите избитите хора - моми, 
деца, жени,  мъже в Армаганската долина. Много  народ се 
изби там. Голям зян, чедо, не се разправя с думи това нещо. 
И аз като тебе плаках, плаках, късах си дрехите. Сълзи и глас 
не ми останаха. Мъката ми е голяма, много голяма. Синовете 
си загубих, тримата си синове загубих, казваха се  Калоян, 
Никола и Кирко, млади, много млади бяха, най-вече Калоян, 
беше лефтерче, лефтеро беше, бяло като момиче.  

Не съм ги видяла нито убити, нито умрели, но ги няма 
вече. Казват ми други хора - взели ги пленници, както си па-
сели овцете в балкана. Овчари бяха, пасяха наши и чужди 
овце, кози и друг добитък. Поп, един  поп от друго едно село, 
ме намери, поръчали му мойте синове да ме открие на всяка 
цена. Попът ми каза, че той бил пленен и затворен заедно с 
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тях в една турска къща, но се откупил с лири и го пуснали, 
поръчали му да занеса и аз лири на турците за откуп. За там 
съм тръгнала, майка съм, как няма да тръгна. Никой от мъ-
жете не се реши да тръгне, но аз съм майка и тръгнах. Надя-
вам се още да са живи, макар и пленници, ама живи, защото, 
чедо,  на роб можеш да се надяваш да се освободи, но на гроб 
- никога.

Двете жени се разделиха и всяка от тях пак остана със 
своята мъка и грижи. Свечеряваше се. Горещият ден беше 
към своя край. Очакваната вечерна хладина започна гальовно 
да гали обгорената земя. Краят на този горещ ден наближа-
ваше, но краят на баба Ружината мъка по синовете й още не 
бе дошъл.

Селото, в което бяха задържани синовете на баба Ружа, 
гъмжеше от башибозук. Тълпи от брадясали, груби мъже, въ-
оръжени с какво ли не, се блъскаха, псуваха, заканваха се и 
стреляха за сеир. Каруци, мулета и магарета, натоварени със 
заграбено от селата, си пробиваха с усилие път сред подивя-
лата тълпа. Млади жени, отвлечени от околните села, вървяха 
подкарани като стадо овце от група дрипави турчета, а плачът 
им смразяваше всеки, който имаше сърце. На друго място де-
бели брадати ходжи пък се караха като кучета кой да вземе за 
себе си едно хубаво русо момченце, а то плачеше, плачеше...

Баба Ружа не след дълго намери казаната й от попа къща, 
където бяха затворени синовете й. Но къщата изглеждаше 
празна, нямаше жива душа. Къде ли са пленниците, се пита-
ше на ум Баба  Ружа? Да пита, беше я страх, не знаеше и към 
кого да се обърне за пленниците. Може би попът да я беше  
объркал за къщата? А може би и тя не е разбрала правилно 
мястото на къщата? Тези мисли й напираха в главата и про-
дължаваше упорито да се взира във всичко, което би й под-
сказало къде са затворени синовете й. Накрая не се стърпя  и 
попита шепнешком един стар турчин, който дремеше пред 
вратата на запустяла къща.

- Ага, да си видял тука наоколо пленници... пленници, 
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едни младички такива, овчарчета  от Дуган Хисар, селото ни 
беше хубаво, малко надалеко е от тука, но много хубаво село 
беше, може ти да не го знаеш, ама нищо. Ех, питам те, аго, 
ако си ги видял само, само видял... Едното от тях е много 
младо младо, лефтеро, ех, ако си ги видял, това младото на 
едната ръка  имаше пръстенче, златно пръстенче... Та, ако си 
видял, те питам само... - обясняваше на стария турчин баба 
Ружа, с надежда да ги е видял и още повече, че той й се стори 
като по-разбран човек...

- Молим, молим ти се много, аго - продължи да настоява 
баба Ружа. Ето на, дръж тази лира, бакшиш ти я давам, по-
могни ми ага, молим ти се, ако си ги видял, кажи ми къде са 
децата ми. Помогни ми... майка съм, жена съм...

Старият турчин явно беше добър човек, слушаше внима-
телно и мълчеше, не взе лирата, която му даваше, но не каза 
и нищо за синовете й. А и как да й кажеше, нали неговите 
синове бяха башибозуците, които бяха отвлекли синовете й, 
а после заради пари ги заклаха недалеко оттука. Нали той ги 
молеше да не правят това, да не ги убиват, да си ги пуснат, но 
те не го послушаха, нито зачетоха... и стана на тяхното...

Нощният мрак обхвана цялото село. В редките турски 
къщи светнаха газени лампи. Пушеци, миризми от печени 
пилета и кокошки изпълниха въздуха. Един подир един ба-
шибозуците, доволни от  изминалия ден, започнаха да се при-
бират при своята челяд. Отвънка  по малките и криви улички 
останаха само скитащи се  кучета, които се боричкаха за ко-
кали.

Остана сама на улицата и баба Ружа... Уж беше топло, а 
започна да се тресе, устата й се сгорчи и изсъхна. Поиска й се 
да заплаче, но не излизаха сълзи. Поиска й се да изкрещи, но 
не излизаше глас. Причерня й, олюля се и падна по гръб на 
земята... Когато се свести, беше късна вечер, някъде из село-
то се чу писък и провлачен плач на жена. Кучетата се разла-
яха и после всичко замря в мъчителна тишина. Баба Ружа се 
изправи с усилие на крака, поизтърси напрашените си дрехи 
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и бавно, бавно обезсилена пое обратния път за Доганхисар.
В душата й беше празно. Всичко, което беше подредила 

в своя живот, се срути изведнъж. Животът, нейният живот, й 
се стори безсмислен и ненужен. Защо да живее? На какво да 
се радва? Защо, защо? Трима големи сина да загуби, а тя да 
живее като кукувица сам-сама. По-добре да е умряла... гово-
реше на себе си, обезумяла, че нищо не е могла да направи за 
тях, за децата си!

Вървеше, а не знаеше къде върви... Изведнъж в изпепе-
лената й душа започна да се прокрадва нещо много мъничко, 
една малка, много малка и крехка надеждица, че не всичко 
е свършено със синовете й. Тази малка и крехка надежди-
ца започна постепенно да я обхваща и изпълва: Ами нали не 
съм ги видяла  нито  убити, нито умрели! Може да са живи! 
Да са заведени някъде да работят, а после да ги пуснат, нали 
турците са научени да имат аргати, да им работят ангария... 
ще ги пуснат...!  Какво, не са нито убивали, нито крали? Бяха  
скромни овчарчета, на кого да са докривели толкова, че да ги  
убият...! 

Така баба Ружа започна да се утешава и да набира кураж 
да живее. Тази надежда я държеше до дълбока старост. Нико-
га не заключи пътната си врата, никога не остана без омесен 
хляб в къщата си, защото чакаше и чакаше един ден синовете 
й да се върнат от плен...

Баба Ружа се помина, но докато беше жива, когато стане-
ше дума за синовете й, винаги казваше: „На робу се надей, но 
на гробу не”.
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