
С дъх на сладко от смокини…
Има неща в този живот, които не се 
забравят, които остават завинаги в 
сърцата ни. Дребни, на пръв поглед 
дори някак незначителни неща, с кои-
то е изпълнено нашето ежедневие, ала 
всъщност по-вечни и ценни от онези, 
големите, към които непрекъснато се 
стремим, докато гоним времето. Те, 
малките неща, ни съпътстват цял 
живот – аромати, звуци, спомени – и 
дискретно ни напомнят за себе си, раз-
гаряйки в сърцата ни топлина. 

Августовско лято. Жар-
ко и безжалостно. Горе-
що е. Въздухът тежи. 
Смокинята на двора е 
вече обрана и сега отма-

ря от тежкия товар, който носеше. 
И тази година щеше да се прекърши 
от плод – синьо-лилави топчици сла-
дост. 

Баба ми вари сладко от смокини 
в голямата бяла калайдисана тава – 
кръгла като стара монета и лъскава 
като луната. Огнището е между две 
тухли в края на двора. Огънят прип-
ламва, оранжевите пламъци танцу-
ват. Омагьосват. Сякаш огнището 
се превръща в албум, пламъците 
рисуват спомени. Вглеждам се. Пре-
въртам калейдоскопа на времето. 
Озовавам се на същото място десет 
години по-рано. Прашната калдъръ-
мена уличка, старата ни къща – ва-
росана в бяло, с дървен чардак и алени 
мушката. Всичко е същото. Детство 
с дъх на смокини. 

Прабаба ми прави мекички. Топли. 
Пухкави. Домашни! И до ден днешен, 
когато ме попитат за любимата ми 
закуска, следва неизменният отго-
вор – мекички. Стават най–вкусни 
рано сутрин, когато аз току-що съм 
се събудила, а баба вече е препълни-
ла две чинии с мекички и бурканче-
тата със сладко от смокини чакат 
на масата. От това простичко, но 
толкова вкусно бабино изкушение 
има за всички, дори за съседите и пак 
винаги остават. Няколко мекички 
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старателно се подреждат в бяла чи-
ния с хубав кант и заедно с половин 
бурканче смокинено сладко се пода-
ват през оградата. Малко по-късно 
съдът се връща обратно, отрупан 
с парчета кекс или нещо друго. До-
машно. Вкусно. Така се прави там, 
на село. Там, където традицията е 
по-силна от всичко. Там, където хо-
рата споделят залъка си, бедите си 
и радостта си. 

Винаги съм обичала да прекарвам 
ваканциите си на село. Гозбите на 
прабаба, които цял ден къкреха на 
старата печка бяха толкова вкусни, 
макар понякога олиото в тях да беше 
малко в повече. Пухкавият й кекс 
приличаше на облаче и редовно прели-
ваше от тавата. Обичах го, напра-
вен с много домашни яйца, специално 
за моето пристигане. А ароматното 
сладко от смокини превръщаше баби-
ното кулинарно изкушение във въл-
шебство, на което никога не можех да 
устоя. Обичах и аромата на току-що 
изпечен хляб. Рано сутрин прабаба ме 
изпращаше до единствения магазин, 
за да купя хляб, а пък аз от своя стра-
на винаги го отнасях у дома с един 
отчупен край. И на него не можех да 
устоя. Толкова топъл, ароматен и 
мек, подканящ ме да го опитам. Ни-
кога няма да забравя този хляб. Оби-
чах и всичко от градината на праба-
ба, най–вече доматите. Същински 
алени слънца, наредени по корените. 
В града нямат еквивалент, а аз и не 
търся вече. 

Из спомените от детството ми 
изплуват вързопчетата билки, бра-
ни рано сутринта на Еньовден, кои-
то се сушаха под навеса и цветовете 
от липа, разстлани върху вестник, за 
да съхнат. От тези чудотворни бил-
ки зимата прадядо правеше хубав и 
ароматен чай. 

Като малка обичах да прекарвам 
летните, тежки и задушни следобеди 
под асмата, опитвайки се да достиг-
на натежалите сочни, узрели гроздо-
ве. И до днес толкова го обичам това 
бяло грозде. Точно това, от асмата 
на прадядо. 

Прабаба, за разлика от мен, пък 
прекарваше следобедите на сянка, 
вътре, седнала на любимото си мяс-
то до прозореца с плетивото на една 
кука – нейната гордост. 

Когато пък се унесеше в дрямка, аз 
се качвах в голямата стая на втория 
етаж и отварях рисуваните ракли, в 
които, грижовно сгънати, кротуваха 
старите алени сукмани, снежнобели-
те ризи, чиито шевици сякаш не са 
докоснати от човешка ръка, сърме-
ните колани, тежките пафти и на-
низите от пендари, в които сякаш са 
низани истински слънчеви лъчи. Оби-
чах тъканите черги, с които бе зас-
тлана тази стая и плътните, теж-
ки зелени пердетата, придаващи на 
стаята толкова приказен вид. Като 
дете си обещавах някой ден, когато 
порасна, да си купя такива пердета, 
за да ми напомнят за прабаба и пра-
дядо, за да създават уют. 
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Обичах и да се повдигам на пръ-
сти, за да отворя долапа, в който 
грижовно и внимателно беше нареде-
но любимото ми сладко от смокини. 
Същото това сладко, което днес баба 
ми отново вари. От същото смоки-
нено дърво, на същия двор, наситен с 
дъх на смокини, в същата бяла калай-
дисана тава. 

Уважаеми читатели, в миналия, 5-ти, брой на списанието публикувахме есето „Съвременни будители, благодаря Ви, че Ви има!“ на 
нашето българче Ани, кореспондентът ни от Родината. В края на ноември до нас достигна добрата новина, че този материал е спе-
челил Втора награда в конкурс, посветен на българските будители, организиран от „Ротаракт“, гр. Дупница. Браво, Ани, честита 
награда! С нетърпение очакваме следващите ти литературни откровения, вдъхновени от България!

И въздухът отново се изпълни с 
аромат. Мирише на дим от огнище 
и на смокини. На детството. Омай-
ва. И отново завърта калейдоскопа 
от спомени.

Баба се суети и аз край нея.
Сладкото става с цвят на кехлибар. 
Въздухът ухае. 
Есента напомня за себе си с лек 

ветрец. Вятърът разнася аромата 
на сладко от смокини, приютявам го 
в сърцето си. Някога, напред във вре-
мето, с усмивка ще се връщам и към 
този ден, и към този спомен с дъх на 
смокинено сладко. 

Баба ми вари сладко от спомени.
Зимата ще отворя поредното 

бурканче детство. ◆
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Текст и сним
ки: д-р Елена Крейчова

Вечер с превода
на българската литература
На 2.12.2015 г. студентите от Масариковия университет в Бърно, изучаващи български език, се срещ-
наха с младия преводач на българска художествена литература Давид Бернщайн. Срещата беше орга-
низирана от студентите от специалност „Българска филология и балканистика“, с активната помощ на 
техния преподавател по български език, д-р Елена Крейчова и с подкрепа на Фондацията на студенти-
те от Философския факултет на Масариковия университет.

Поводът за срещата беше излезлият 
неотдавна превод на Давид Берн-
щайн на романа на Теодора Димова 
„Майките“, но срещата изобщо не се 
ограничи само до разговор за този 

роман. В неформална и сърдечна атмосфера, не 
в сградата на университета, а в близкото кафене 
„Ангел“ вечерта премина в приятелски разговор 
за това как работи преводачът на художествена 
литература, как си избира произведение, което 
да преведе, какви са трудностите при превода на 
произведенията на българската художествена ли-
тература и конкретно за „препъни-камъчетата“, 
с които самият Давид Бернщайн се е срещал при 
неговите преводи. Младият преводач разказа на 
заинтригуваната студентска аудитория и за своето 
следване, за своите първи стъпки в изучаването на 
български език и за първия допир до българската 
литература. Той с удоволствие се върна към годи-
ните, когато е бил преподавател по чешки език в 
Софийския университет и разказа как той и сту-
дентите му са превеждали чешка поезия. Много-
бройните въпроси, които студентите му зададоха, 
бяха доказателство за това, че той успя да заинтри-
гува много от тях и да им представи своя неугас-
ващ ентусиазъм за работа с езика, чрез който пре-
водачът става мост не само между две литератури, 
но и между две култури, два свята.  ◆

д-р Крейчова, студентите-българисти и Давид Берщайн

Интригуващ разговор за професията на преводача
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