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Дедо Войно пушеше с луличка. Мъничка, тан-
турестка, с късо сакче отстрани, за което я 
държеше с три пръста по неподражаем начин. 
Сам си я беше направил. Удивително прили-
чаше на него. При дръпване примижаваше и в 

следващия миг се замисляше – дълбокомудрено, потъва-
ше през три дъна навътре в себе си. Всеки път така, как-
вото и да прави, където и да е.

Разправяха, че това несрещано име му било измисле-
но от някоя си магесница. Майка му раждала много пъти 
и децата все й умирали. Девети поред плод зреел в утро-
бата й, тя примирала от страх същото ли ще го постигне, 
както предишните осем. Опитни жени я приучили да се 
допита до Гроза Тодор, жената, към чието лично име се 
залепило това на мъжа й, отдавна покойник. Живеела във 
воденицата си на края на града, потрупана със забрава 
като всичко в нея от многогодишния напластяван паспал.

– Името требува да е страшно – посъветвала старата 
воденичарка бременната жена. 

– Колко страшно? – едвам отворила уста да попита 
невестата, товарница с девета рожба на сърце и ни едно 
живо на ръце.

– Дотолкова, че Дявола като го чуе, да не смее да при-
пари до детето.

Петимна за потомство бъдещата майка гледала Гроза 
Тодор като съща Богородица, несвестна като какво ще да 
е това страшно име.

– Нека е Войно – отсякла воденичарката Гроза Тодор, 
като видяла колко притеснение извикал съветът й. Попът 
сетне така и го записал в кръщелното.

Дедо Войно извеждаше овцете си през лятото в плани-
ната. Прекарваше ги през широката просека над клека и 
ги пускаше по мерата. Стадото му има-няма двеста брави 
се посипваше като ориз по поляните. Разделяше се по на 
две, три и повече потоци, според това колко овце се явят 
водачи. Вардеше ги да не минат оттатък превала Кралеви 
порти, че сетне нямаше връщане. Щяха да се сурнат към 
Валявишки езера и иди ги търси. Привечер се сбираха в 
огромен беловълнест поток, провираха се през пътеката 
всред клека, чиито клони сякаш бяха присвили голи ко-
ленца, за да сторят път на животните и се прибираха в 
лятната търла на Циовото ниве.

Дедо Войно лекуваше очебол с баене и изворна вода. 
Караше болния да се просне на пода направо на дюшеме-
то в стаичката му като първо изпъждаше всички навънка. 
Изваждаше от една торбичка дребни езерни камъчета и 
ги нареждаше в кръг около болното око. Преди това на-
мазваше мястото с меча мас. Беше се борил с мечка. Граб-
нала му тя брав от стадото. Настигнал я той и задърпал 
живата още овца. Дедо Войно и кучето от едната страна, 
мечката от друга. Накрая надвил, разпрал мечката и взел 
маста й. Абе така разказваше, все едно, че е гребнал мас 
от пръстена паница. Никой не вярваше на тия му приказ-
ки за срещата със звяра, като го гледаха колко е ситен, но 
споходеше ли ги болка, забравяха за подигравките към 
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Пък баба Войновица предеше до главата му.
...
Дедо Войно беше от рядката порода щастливи хора. 

Не по битие, а по характер. Иначе дните му се нижаха 
като на другите – тежки, трудни, дълги. Оскъдица беше 
белязала всичкото пространството около него и цялото 
му съществуване.

Можеше да му свърши брашното, дървата, тютюне-
цът, дните дори. Детството му нямаше свършване. То 
щеше да осветлява с простодушието си и живота му в от-
въдното чак.

– Боже, каква убост! – зазяпал се по стенописите, дедо 
Войно видя Душата на грешника, току-що въздигнала се 
от Земята как клечи между Ада и Рая. Чуди се тя накъде да 
хване и, опппа-а-а, пред нея издрънчаха везни. Невидима 
ръка ги държи за куката, а двете големи паланзи празни 
се поклатиха в небитието. Синджирите прозвъняха. Из-
цедена отнякъде светлина се пречупи в калайдисаните до 
блясък медни блюда, прилични на шепи, подканящи да се 
нагнездиш в тях. От едната страна на везните стои Сата-
ната – зъл, с кокалести яки пръсти, с рога и опашка. Стра-
ховит. От другата Ангелът – бледолик, с току-що изпрани 
бели крила, чистичък, хрисимичък. Благ.

– И, глей сега – шепне си дедо Войно – Сатаната и Ан-
гело се карат чия е Душата. На мене е, вика Лукавия, моя 
е, вика Ангело. Тя, милата...

– Коя? – пита баба Войновица и продължава да преде.
– Душата, бабо, душата се чуди накъде да фане – про-

дължава своя разказ дедо Войно като същи очевидец на 
срещата в небесните селения и върнал се току-що оттам.

– Оти се чуди? Види се не е била праведна – уж изрази 
съмнение баба Войновица, но тонът й беше толкова ос-
тър, като да се имаше с душата на незнайния грешник и 
това й даваше основание да я отпрати направо в Ада.

– Немой така, невесто – така дедо Войно се обръ-
щаше към жена си и на стари години, щом искаше да 
я омилостиви. Той изпитваше постоянно съпричастие 
към нечия душа.

– Слушай, викаш в манастира си видел картинката с 
Душата и Сатаната. Та в кой манастир? – изведнъж тя се 
сети, че скоро не е била на манастир, няма значение кой, 
ще рече и дедо Войно не е бил, и тука нещо от разказа на 
стареца й се обърка.

Баба Войновица продължи да си преде до сглавето му.

него и тичаха да им даде лек. Дедо Войно носеше добра 
душа и не се докачаше на хората за неверието им. 

Та камъчетата беше събрал сам по плитчините на Риб-
ните езера, които поемаха водите на най-голямото в Пи-
рин Папазгьол преди от тях да потече Ретиже. Преливаха 
едно в друго, камъчетата се отъркваха в нежните им въл-
нички, почукваха се челце в челце, докосваха танцува-
щите пъстърви и пропущаха водата надолу. Реката я по-
емаше, набъбваше от потоците по двата склона, кипеше 
и се гневеше на заклещилите я скали. По-лекомислените 
камъчета се въргаляха по нанадолнището, напускаха пла-
нината и по Ретиже, по Ретиже, сетне по Места стигаха 
чак до Бело море.

Шепичка мънички сиви, бели, жълтеникави, с тъмни 
жилчици, с искрички слюда като малки слънчица. Не мо-
жеше да се знае дали вълшебната им сила идваше от дъ-
ното на Папазгьол, където живееше черният овен и днес. 
Твърдеше го самият дедо Войно, че виждал вечер как сто-
панинът на езерото излиза из водите и пасе по брега. 

А може пък старецът самият да им беше вдъхнал це-
лебна сила. Знае ли се?! 

Дедо Войно погалваше шепичката камъчета и начва-
ше да говори своите баялки, от никого неразбрани. Това 
ставаше, когато слизаше у дома си в края на късното лято. 
Ако пък болният хептен е назор домашните му го отвеж-
даха горе над клека, по самото било на планината.

В края на дните си дедо Войно не пожела никому да 
предаде това си умение. И на най-близките си. Казваше 
им: Това ми е от Горе! Имаше се за пратеник на Бога и бе-
лязан единствен да го може. Онова неразбираното баене 
– нанизано от отделни зърна поплак, ромон, въздишка, 
шепот, тишина, молитва – накъсано и слято, което про-
гонваше болестта.

– Не е нива да ви я припиша, децо. Нито са цървули да 
ви ги остава да ги доизносите – мълвеше той на щерките 
си, наобиколили смъртния му одър. – Това ми е от... – и 
едва изправяше кльощавия си и крив като кука показа-
лец в посоката, където трябваше да седи Поръчителят на 
неговата дарба. Те поглеждаха към гредите на тавана, от 
който нагоре трябваше да са Божите селения. И като не 
виждаха ни Господ, ни трона Му, ни розовобузи ангели, 
а само чернилка, напластена от пушека, който огнището 
изкашлюваше има-нема от сто години, кръстеха се и сми-
рени се разшетваха около баща си, за да облегчат края му. 
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