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Страст: Писане и четене
Издадени на хартия: 
7 стихосбирки, 7 романа и сборник разкази
Мото: По-добре едно по-малко, отколкото едно повече.

Коя е най-голямата радост в писането за теб?
Писането само по себе си е радост в чист вид. Едно от 
най-чистите неща на света въобще.
Какво означават за теб почитателите ти?
Читателите ми са моето най-голямо вдъхновение и 
всичките ми романи са посветени на тях.
Върху какво работиш в момента?
Издирвам забравени и редки думи от българските ди-
алекти.
Кои са любимите ти автори?
Стивън Кинг, Борис Виан, Анри Троая, Майкъл Конъли
Какво те вдъхновява да ставаш от леглото всяка сутрин?
Неизвестността.
(Smashrods Inc. (USA), издател на електронните книги на автора)

разказ

О
тделно беше къщата на баба Гинка, на-
край махалата. На най-високото, току 
до църквата, от цяло село се виждаше. 
Първом там огряваше слънцето и най-
подир залязваше. Излезе сутрин селяни-

нът, впрегне воловете, пък обърне взор нагоре към кит-
ната гинкина градина. Трепне му окото, пък душата му 
се стопли – и цял ден и трудът му се услажда, и рабо-
тата му спори. Случеше ли се по-мека зима, кокичета-
та още по Ивановден подаваха нетърпеливи главици 
през калния сняг. Покажеха ли се кукурякът и минзухари-
те, цяло село знаеше, че студовете си отиват. Дорде 
по нивите пробиваха стръковете на пшеницата, дво-
рът на баба Гинка се покриваше с пъстър килим иглики 
като разпилени мъниста. Отстъпваха и те сетне с 
неохота на теменужките и зюмбюлите, а след тях 
здравецът разперваше упойните си листа. Тръгнеше ли 
пролетта, цветята избуяваха из целия двор. Шибоят и 
карамфилите запречваха дуварите, тлъстигата набухва-
ше, грейваше невенът, източваха се ружите. Като ми-
неше Гергьовден, изваждаше баба Гинка затъкнатите 
зад стъклата глинени саксии с мушкати и ги курдисваше 
като огнени езици покрай калдъръма. Сякаш стражи сла-
гаше да пазят лехите с гергини, кандилки, макове и 
ралица. Шест дена работеха селяните, на седмия оти-
ваха да се черкуват. Цяло село се извървяваше покрай 
двора на баба Гинка, спираха се, очите им се пълнеха с 
красота, сърцата – с радост, душите – с упование. Ще 
стане баба Гинка още по тъмно, ще помете, ще оплеви, 
ще окопае, пък сетне и ще полее. На всяко коренче 
вода ще сипе, на по-жадните – и по два пъти. А изво-
рът беше в дола, ниско под къщите, закътан между 
ракитака. Слизаше едва-едва баба Гинка с празните мен-
ци надолу по каменистия път и едва-едва се връщаше с 
животворния си товар. Пък и гледаше да не разлее, 
капка водица зян да не отиде. Дорде изгрее слънцето, 
по няколко пъти идеше. Боляха я ходилата, и ръцете 
едва подигаха тежкия бакър, копнееха заслужена отмо-
ра, но градината само на нея чакаше. На лято богоро-
дичките простираха пухкавите си къдели, проточваше 
любопитни пискюли трендафилът, наперено се надигаха 
и ружите. И пак слизаше по камънака баба Гинка, и пак 
вода наливаше, и пак пъплеше нагоре с прашните си 
галоши. Ден подир ден, година след година. Заприиждаха 
ли студовете, най-напред попарваше сланата цяло село, 
пък тогаз и нейния двор. Клюмваха венчетата на рози-
те, превиваха снага божурите, изпосталяваха латинки-
те. Само димитровчетата намираха сили да устоят и 
кошничките им грееха на студеното есенно слънце, ня-
когаш чак и до Коледа. А сетне едничък чимширът ос-
таваше да се зеленее в снежните зими. Ще тръгне 
някой за града, пък ще спре пред бабини Гинкини. Ще 
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вдигне глава баба Гинка, ще избърше длани в престилка-
та си, ще се разговорят, пък без цвете няма да го 
пусне. Я стръкче маточина ще му втъкне в ръцете, я 
букет лавандула – хем с весел изпроводяк да замине, хем 
на късмет да му върви, хем с добра вест да се върне. 
Ще се разболее нечие дете, ще дойде разтревожената 
майка билки да поиска. Друг сладко ще вземе да вари, 
ще примоли за индрише; трети – за мащерка. Радостно 
й беше на баба Гинка, че може да помогне и не й се 
свидеше. И разсад даваше, и семена, но колкото и да ги 
гледаха, като нейните цветя никой не сполучваше да 
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отгледа. Минаваха си годините, живееше селото не-
сретно и сиромашко, но доволно. Спомине се някой 
старец, пък току в комшиите проплаче пеленаче, по-
строи се нова къща, друга опустее. Сушави лета моря-
ха реколтата, коварни зими бръснеха измъчената земя, 
ала градината на баба Гинка все така китна си стоеше. 
Благодарни бяха селяните, с добро я споменаваха и им 
се чинеше, че тая градина им е дар от Господа. Веднъж, 
по жътва беше, изчу се из село – водопровод ще пра-
вят. До всяка къща канали ще прокопаят, вода по тръ-
би ще пуснат, чешми ще изградят. Зарадваха се селяни-
те, зарадва се и баба Гинка. Не й тежеше дето на ръка 
вода да носи, ала все по-трудно й беше да насмогва. 
Есента дойдоха учени хора от града, инженери, стояха 
цяла неделя. Мериха, чертаха, писаха, доволни останаха. 
Като си тръгнаха, изпроводи ги баба Гинка с по една 
китка. Напролет се върнаха, хем с машинарии, с ин-
струменти, с работници. Разкопаха влажната пръст, 
издълбаха спечения камък отдолу, пък като наредиха лъс-
кавите тръби – за чудо и приказ. Тръгна водата, потече 
по тръбите, до всички къщи стигна. Затъкнаха селяни-
те маркучите, пуснаха чешмите, рукна водата по вади-
те. Отдъхнаха си стопаните, възрадваха се на тая 
благодат, олекна им. Олекна и на баба Гинка, че най-по-
дир престана да дрънка менците в ранни зори. Избуяха 
цветята, наедряха листата, заякнаха стъблата, зашумя 
дворът и се изпълни с аромат и гальовен шепот. Про-
летта се изтърколи ведра и развеселена, но кога захва-
наха горещините, тъмна сянка пробягна над селото. 
Голямо беше то, разпростряло се беше в долината и 
много градини се гледаха. Домати, пипер, картофи – и 
всичко вода искаше. А къщата на баба Гинка, нали беше 
накрай махалата, на най-високото, току до църквата – 
до нея водата взе да не стига. Ще отвие крана баба 
Гинка докрай, но вода не потича – само съскане от чу-
чура излиза, сякаш змия се е скрила отвътре. Само къс-
но посред нощ из чешмата се проточваше тънка струя. 
Но още преди зазоряване водата пак пресъхваше и със-
кането се връщаше. И взе да я яде тая змия, ден подир 
ден, нощ подир нощ. И съня си изгуби, и радостта й 
помръкна. Да слезе до извора, ала и да слезе, нали баш 
оттам инженерите водата уловиха. Сетне иззидаха ка-
менна постройка, желязна врата сложиха и с катинар я 
заключиха. Видя се в чудо баба Гинка. За всичко сама цял 
живот беше свикнала, никога на друг не беше чакала, 
помощ не беше искала. То, ако за нея да беше, нямаше 
и да помисли, ала горкинки цветята що да сторят, 
като само нея имаха. Пречупи се накрая, отиде при 
попа, сподели му болката си. Свестен човек беше по-
път, дожаля му, обеща й. Че и на него кога му дотряб-
ваше, и джоджен му беше брала, и чимшир, и босилек. 
Слезе в село, обиколи къщите, помоли селяните да по-
могнат на клетата жена. Още привечер цяло село се 
извървя да носи вода. С кофи, с дамаджани – поляха 
градината, съвзеха се цветята и грейнаха отново. Сгря 
се и бабиното Гинкино сърце. Успокои се, върна си вя-
рата. На втория ден пак дойдоха, макар и не така 

многобройни. Не им водеше гарез баба Гинка. Доволна 
беше, че има водица и градината няма зян да отиде. Но 
хората и техни кахъри си имаха. На седмия ден като 
да бяха я забравили, хич не се и сетиха, пуст остана 
дворът. Сетне току се вясваше по някой, наминаваше, 
носеше вода, ала видно беше, че ден подир ден гради-
ната чезне. Пък годината се случи гореща. Изпръхнаха 
цветята, залиняха и повехнаха, повехна и баба Гинка. 
Посърна усмивката й, помътняха очите й, съсухри се 
лицето й още повече. Видя, че хорската помощ не сти-
га, та коленичи една вечер пред кандилото и се помоли 
на Господа, дъждец да проводи, да накваси изпепелената 
пръст. Но и Господ комай други кахъри имаше, та не чу 
молбите й. Вкорави се сърцето на баба Гинка, затвори 
се старата жена в себе си и от къщи спря да излиза 
– да не вижда как се разсипва градината. Напука се 
гневна земята, накъса корените, прегоряха листата и 
пожълтяха, изрониха се цветовете и дворът опустя. 
От някогашната китна градина и помен нямаше. Поси-
вя и къщата сякаш, покриха се с прахоляк стъклата, 
остана непометен калдъръмът. Поглеждаха нагоре селя-
ните като едно време, но вече нито им трепваше 
окото, нито им се стопляше душата. Пък махваха с 
ръка и се впущаха в грижите си. И трудът не им се 
услаждаше, и работата им не спореше. Девет вечери 
коленичеше баба Гинка пред кандилото, девет нощи 
безсънно се взираше в обсипаното с блещукащи зезди 
небе. На десетия ден, случи се неделя, заспа и повече 
не се събуди. Кога бързаха за църквата селяните покрай 
къщата й, не излезе никой да ги посрещне, не излезе 
никой китка да им дари. Отиде попът по обед да я 
навести, с отворени очи я намери. Стиснала из вкока-
лените си пръсти изсъхнал стрък и тихомълком засти-
нала. Погледа я старецът, преглътна задавено, прекръс-
ти се, пък склопи очите й и отиде да извести селото. 
Като излезе из двора, полазиха го студени тръпки и 
побърза да се прибере в църквата. Прочете молитва, 
запали свещ, пък отнейде повя полъх, угаси я. Зафуча 
навън вятърът, събра облаци, натисна ги над долината, 
затулиха небето. Пронизаха зноя светкавиците, разпро-
дъниха се с тътен гръмотевиците, зачаткаха едрите 
плюски на дъжда. Отпървом падаха нарядко, сетне го 
обърна на град. Покри се земята с едри ледени късове. 
Без жал се сипеха над селото, натрошиха стъблата, 
издупчиха листата, помляха натежалите от плод гради-
ни. И това, дето градушката пощади, пороят го отне-
се. Изви се бурята, пък сякаш се утоли, укроти се, за-
ситни и валя цяла нощ. На сутринта селяните ядно 
поглеждаха избистреното небе и таяха горест. Съсипани 
бяха градините им, трудът им, препитанието им. Сино-
рите – разтурени, калдъръмите – изронени, оборите 
подкопани, стоката – издавена. Опустяло беше селото 
за една нощ. Оброниха чела селяните, утешиха се, че 
барем живота си бяха запазили, па захванаха да изринат 
тинята и да посъберат де що им беше останало. А ня-
маше я и градината на баба Гинка да изпълни очите им 
с красота, сърцата – с радост, душите – с упование. ◆


