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Гостува писателката Ивинела Самуилова

Из „Бабо, разкажи ми спомен“ 
При баба
Облегнала съм се на стената, до отворената врата на 

старата просторна кухня, и наблюдавам как баба Жива 
бърка качамака в очуканата си чугунена тенджера върху 
старата печка на дърва. Името много й приляга, мисля 
си, може би в него е тайната на неизчерпаемата й жизне-
ност. Дребничка, но жилава, със стара, нагоряла кърпа е 
хванала здраво тенджерата с една ръка, а с другата стиска 
дръжката на голяма дървена лъжица. Докато си тананика 
народна песен, бърка енергично обратно на часовниковата 
стрелка сгъстяващата се лека-полека царевична каша. Ти-
хото припяване, равномерното потропване на лъжицата и 
спираловидните следи, които оставя в гъстата смес, сякаш 
ме хипнотизират. Имам чувството, че всяко следващо дви-
жение на ръката на „баба“, както вече я наричам, размотава 
по една навивка от пружината, в която съм се превърнала. 
Освобождава ме от напрежението, породено от усилието 
да съществувам по този неестествен, натегнат начин, който 
вече съм възприела за нормален. Усещам как сърцето ми 
забавя ритъма си, как мислите ми притихват, как целият 
ми живот сякаш превключва на забавен каданс.

– Чедо, я вземи чайника и ми налей още малко вода, 
че тая пущина не мога да я оставя за секунда – прекъсва 
транса ми баба.

Заобикалям я и заставам от другата й страна до печ-
ката. С друга стара кърпа хващам за дръжката горещия, 
пълен с вряла вода чайник и на тънка струя започвам 
предпазливо да сипвам вода в тенджерата.

– Кажи колко, бабо – притеснявам се да не излея пове-
че, отколкото е нужно.

– Още малко... А така... Айде стига толкоз – напътства 
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ме баба. – Другия път си ти. Нали виждаш колко е лесно – 
добавя с усмивка. 

Има предвид, че следващия път аз ще правя качамака.
– Това бъркане не изморява ли много? – питам.
– Е, изморява малко, ама пък става бързо, нали виж-

даш... А колко е вкусно... – веднага намира оправдание 
баба – не знам дали за качамака, дето преди малко го е 
нарекла „толкоз капризен на бъркане“, или за себе си, че 
отказва да го прави по лесния, петминутен градски на-
чин с царевичен грис. И сякаш за доказателство, че „става 
бързо“, в този момент сваля тенджерата от огъня и я слага 
отстрани на металното корито на мивката.

– А нарочно ли го бъркаш наобратно? – питам пак.
– Как така наобратно? – не разбира баба.
– Ами обратно на посоката на движението на часов-

никовата стрелка – пояснявам. 
– Че тя не се ли движи часовниковата стрелка наобра-

тно? – Въпросът на баба ми звучи провокативно.
Свивам вежди неразбиращо и смутено се почесвам. 

Баба Жива често ме изненадва с неочакваните си кон-
статации. Понякога не съм сигурна дали се шегува, или е 
сериозна. Но знам, че е природно интелигентна – прапра-
внучка е на първата учителка в селото и макар самата тя 
да не се има за много „учена“, баба е умна по един особен, 
прозорлив начин, който предполага широкоскроено ми-
слене, задълбочено и всеобхватно. Вече съм забелязала, 
че умее да вижда под повърхността на нещата, да поставя 
под съмнение общоприети съвременни истини и да про-
явява различна от тази на модерния човек усетливост за 
живота. За баба дори и малките неща крият големи тайни. 
Може би затова веднага я разпознавам като „моя“ баба, а 
явно и тя е видяла в мен онази внучка, която бабите искат 

В последните години творбите на Ивинела Са-
муилова се превърнаха в едни от най-търсените на 
родния пазар. Книгите й са отличени с най-важната 
от всички награди – с любовта и признанието на чи-
тателите. Благодарение на тях романите й „Живо-
тът може да е чудо“ и „Къде отиваш, пътнико?“ спе-
челиха първо и второ място в националния конкурс 
„Книгата, която ме вдъхновява“. Романът „Жената, 
която търсеше любовта“ бе удостоен с приза „Носи-
тел на всенародната любов“ в конкурса „Копнеж по 
човечни книги“. „Гатанки от небето“ зае четвърто 
място в литературната надпревара „Любима книга 
на България“ за 2015 г. 

Самите читатели определят книгите на Иви-
нела като завладяващи, жизнеутвърждаващи, 
пробуждащи, преобразяващи… Вероятно защото 
веруюто на авторката е, че хората нямат нужда 
от поучения, а от вдъхновение за живота.

победител в Националния конкурс „Моята любима книга’2016“

Ивинела Самуилова
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да имат. Такава, на която да предадат опита и знанията си 
за живота.

– Как така наобратно? – Сега аз повтарям нейния въ-
прос отпреди малко.

– Ами обратно на движението на земята... на целия 
космос, ако щеш...

Усещам, че смисълът започва да ми се губи. Не и на 
баба обаче.

– Само бурите и тайфуните се вихрят по часовника – 
заявява някак небрежно тя факта, който някога в учили-
ще сигурно е минал покрай ушите ми, но сега ме връхлита 
със силата на прозрение. 

Пресичам стаята, за да стигна до масата, разположе-
на пред ниските прозорци, с гледка към голямата поляна 
на двора, свежо зелена от младата трева, вече нацъфте-
ли овошки, каменната чешма под все още голия асмалък 
и зеленчуковата градинка в дъното, на най-слънчевото 
място. Подгъвам крак върху седалката на стария дървен 
стол, покрит с плетена от баба столовка. Пресягам се за 
тетрадката, която, когато съм тук, винаги държа в „бойна 
готовност“ на перваза, до вечноцъфтящото й, непризна-
ващо зими розово сакъзче, и започвам да пиша: 

Ако се оставиш да те повлече вихрушката на време-
то, не очаквай друго, освен опустошение. Бегът на стрел-
ките на часовника е в посока, обратна на естествения 
ритъм на вселената. Времето отдалечава от добрия кос-
мически порядък. Води до дисхармония в живота, създава 
душевен дисонанс.

Поглеждам през прозореца и премигвам, помислила, 
че халюцинирам, когато виждам баба да върви към къ-
щата по пътечката от каменни плочи. Не съм чула кога 
е излязла, но по начина, по който е хванала двата края 

на престилката си, познавам, че идва от градината. Влиза 
и остава да се суети край мивката – чисти и мие пресен 
лук, чесън и марули, които е набрала за салата. Иска ми се 
да я отменя, но ако прекъсна писането сега, „прозрение-
то“ ще отлети безследно, както толкова други преди него. 
Но баба е наясно с това. Разказвала ми е, че е чувала от 
нейната баба как прапрабаба й, учителката, която пишела 
стихотворения, понякога се прибирала тичешком от ни-
вата, за да запише стих, изникнал в главата й, докато ра-
боти на полето. Затова, когато ме види, че хващам тетрад-
ката и химикала, баба започва да пристъпва на пръсти, за 
да не ме смущава. Възползвам се от това и продължавам 
да пиша: 

Пред човека няма по-голяма пречка за единение с Бога 
от времето. Защото, като обръща гръб на Бога, той об-
ръща гръб на вечността и вместо нея приема времето 
за истинската, единствена реалност и така бива погъл-
нат от него.

Вдигам глава и отново поглеждам през прозореца към 
китния двор на баба и към ширналите се отвъд поля и ли-
вади, гористите хълмове, заснежените върхове на плани-
ната в далечината и не откривам никакви следи от време. 
Трудно е да се каже коя епоха е – тук сякаш времето не ус-
пява да докосне нищо и е почти невъзможно да допуснеш, 
че на 200 км от тук има друг свят, подвластен на неумоли-
мото тиктакане на часовника, на истерията на срокове и 
дати, на това „колко е часът“, „какъв ден е“, „коя година“. 
Има ли изобщо времето някакво значение за това как 
всъщност живеем? Въпроса отправям към себе си. 

Все още с отнесен поглед се обръщам към баба. Реши-
ла, че съм приключила, тя бърза да каже нещо, което явно 
й е хрумнало, докато пиша.

– Ей виж и хорото – накъде се върти? – пита риторично. 
В първия момент не схващам за какво говори, все още 

потънала в мислите си. Следващите думи на баба обаче 
бързо ме връщат на темата: 

– Само това да знаеш, стига ти, за да си направиш смет-
ката в каква посока ще си бъркаш манджите – заключава 
безапелационно и добавя: – Хайде да вечеряме, докато е 
още топло.

Отбелязвам в тетрадката си да проверя после за хорото 
и ставам да подредя масата. През това време баба разтопя-
ва в тиган на печката краве масло с червен пипер и залива 
с него качамака, който е разсипала в две купички. Отгоре 
натрошава по малко овче сирене, нейно производство. В 
специфичната му миризма усещам кроткото присъствие 
на Веска и Янка, двете овчици на баба, долавям звъна на 
хлопките им на ливадата отвън и уханието на ароматните 
треви, които безгрижно преживят по цял ден. Разбърквам 
внимателно съдържанието на моята купичка, загребвам с 
лъжицата и я приближавам към носа си, за да поема аро-
мата на димящата златиста и лъскава от мазнината каша, а 
после бавно я поднасям към устата си. Няма начин обаче 
да консумирам тази храна като префърцунен ценител на 
гурме кухня. Тази храна не е чревоугодие. Тя е семпла и 
непретенциозна, а гладът за нея не е физически, а духовен. 
Тя носи истинския вкус и аромата на простия, но автенти-
чен живот. Затова може да се яде само така – лакомо, но с 
душата, бавно, на големи хапки и с огромна благодарност 
за привилегията да я имаш на трапезата си. ◆


