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10 юни бе определен зa Международен ден на ромската жена през 
1998 на конференция в Будапеща, организирана от Програмата 3а 
ромско yчacmue на Институт „Отворено общество" - Будапеща, и 
Международната женска програма на Институт "Отворено 
общество" - Ню Йорк. 

По moзu повод през 2003 Институт „Отворено общество" - София, 
за втори път обяви конкурс за написване на есе или разказ на тема „Ще 

ви разкажа за една ромска жена...". 

Получихме авторски материали на млади роми от цялата страна, 
които представяш в настоящото издание. Текстовете бяха представени 
3а оценка на комисия, включваща писателя Георги Господинов, главната 
редактора на вестник „Акана", ромската журналистка Стоянка Соколова 
и Виргиния Захариева - поетеса и журналистка. 

През 2003 бяха отличени: 

Теодора Крумова -
Първа награда за разказа „За ромката и българина" 

Ганчо Илиев -
Втора награда за разказа „Кая" 

Валентина Атанасова -
Трета награда за разказа „Тана" 

Ангел Борисов -
поощрителна награда за разказа „Ще ви разкажа за Аиди" 

Бисер Светлинов -
Първа награда за есето „Ще ви разкажа за една ромска жена..." 

Селвяр Мехмедова -
Втора награда за есето „Ромската жена" 

Марин Куманов -
Трета награда за есето „Миг с една ромска жена" 

Генка Атанасова -
Поощрителна награда за есето „Камъче в обувката" 
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Изповед на една ромска жена 

Даниела Добрева 

Казваш, че ме познаваш. Не, приятелко, едва знаеш нещо повече 
за мен от името ми и че съм ромка. Да, расла съм пред очите ти, но 
ти виждаше само промените във външността ми, но какво ставаше 
вътре в мен - не си се и досещала. 

Сега искаш да ти разкажа нещо за себе си?! 
Добре, щом имаш време - слушай: 
Възрастта ми знаеш - на 26 години съм. Казват, че приличам на 

Йордан-Йовковата Божура. Помниш ли: „очи черни - като зърната 
на бъз", „косата, къдрава и лъскава", „кожата, като залята с глеч", 
„снагата, разцъфнала като дива шипка"... Е, да, хубаво ми е като ми 
кажат, че съм красива. Та на коя жена не ° е приятно?! Но в юноше-
ските си години бях само високо, източило се слабо момиче с дълги 
ръце и крака. Как страдах от присмеха в училище! Подиграваха ми 
се за тъмната кожа, за слабото ми тяло... Ромското у мен ми налага-
ше да стискам зъби и никому да не се оплаквам. Другите мислеха, 
че съм горделива, а никой не потърси път до сърцето ми. Бях са-
мотна, но исках съучениците ми да знаят, че и ромите са хора с до-
стойнство... А тогава дойде и първата любов. Сигурно се досещаш, 
че той беше красавецът в училище, в който всички момичета бяха 
влюбени. Харесвах го, но не се надявах, а той сам показа, че чувство-
то му към мен е искрено. С нетърпение чаках срещите ни, вълнувах 
се, радвах се и цялото ми същество излъчваше щастие. Ромската ми 
кръв често се обаждаше и го ревнувах до полуда. Тогава диво пла-
чех, но ревността ми беше безпочвена и скоро преминаваше като 
утринна роса. Приказна беше любовта ни, докато родителите не 
научиха за щастието ни. Да, правилно се досещаш, той не беше от 
„нашите". Скандали, грозни думи... Той обаче беше смел до дързост 
и не ме изостави. Страхувах се и сърцето ми плачеше, но той беше 
до мен. Достойнството ми не пострада - сложих си маска и изглеж-
дах весела, напук на всички около мен. 

Приказките на хората продължаваха... Родителите ми постоянно 
се канеха да ме спрат от училище и Аз реших да му кажа, че между 
нас всичко е свършило. Може би го направих от страх, не знам, но 
не исках да нараня родителите, жертвах любовта си. 
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Не плачи приятелко, аз запазих свидни спомени, той си тръгна от 
мен, казвайки: "Обичам те..." 

Пораснах в мъката си за дни. Помъдрях не за годините си... 
Завърших средното си образование и трябваше да стажувам в 

магазин за хранителни стоки. Собственичката познава семейство-
то ми и нито за миг не се поколеба да ми даде работното място. 
Клиентите се стъписваха от тъмната ми кожа и заради произхода 
ми, сигурно са поставяли под съмнение честността ми. Усмивката 
ми, ослепителна и открита, ми спечели приятели. Бързо и възпита-
но обслужвах купувачите и не се отказвах, а напротив - нови клиен-
ти започнаха да идват в магазина. 

Но, избързах, не ти казах откъде сме близки със собственичката. 
Преди години тя и мъжът й се суетяха около повредената си кола. 
Ние, аз и родителите ми, случайно минавахме и баща ми спря, за да 
помогне. Двамата мъже дълго се мъчеха, а идваше буря. Минути 
преди да започне небесната стихия, колата беше поправена. Семей-
ството не намираше думи да изкаже благодарността си, защото 
мнозина техни познати са минали край тях и никой не е спрял. Ние, 
ромите, единствени сме излезнали хора и сме помогнали. 

Когато отидох на кандидатстудентски изпити, ме гледаха така, 
сякаш никога не са виждали девойка от ромски произход. Може би 
очакваха да съм мръсна и раздърпана. Вероятно си мислеха, че като 
в песните живеем в „разноцветнами шатрами". Може ли млади хора 
да имат толкова закостенели разбирания? Та в махалата ни не всич-
ки имаме големи къщи, но всички са подредени с вкус и предлагат 
уют. Ако сме весели и шумни, то не е от невъзпитание, а защото сме 
с открити сърца. Гледаме хората в очите и няма от какво да се сра-
муваме. Като всяка млада жена и аз мечтая за дом и семейство. 
Преди това обаче трябва да имам престижна професия. Защото всич-
ко това се постига с труд. Упоритост и желание не ми липсват, знам 
колко високи са целите ми. Въпреки че при нас, ромите, се говори, 
че едно момиче, навършило 25, е стара мома, аз не мисля, че е така. 
Ще се боря за място под слънцето. Знай, мила приятелко, че ще за-
служа своето memo - аз, младата ромска жена. 
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Кая 

Ганчо Илиев 

Кая тръсна глава. Това не можеше да бъде вярно! Не можеше майка й 
да я остави просто така при тези непознати лелички... 
Но това беше действителността. „Защо съм толкова грозна? 

Защо?..." Кая беше объркана. Можели някой да опише ужаса на дете, 
което е изоставено от собствената си майка? Може ли някой да опи-
ше чувството на отхвърленост, което като октопод превзема всяка 
частица от тялото ти... Кая можеше. 

Но тя не разбираше. Беше смутена. И толкова я беше яд, когато 
вторият й баща отиваше да приспива хубавата й сестра. Но Кая не 
знаеше, че грозотата я пазеше от посегателството на баща й, Али. 
Кая не знаеше за омразата, която Севда, нейната по-голяма сестра, 
изпитваше към него. И Кая не знаеше защо линейката отведе Севда 
цялата в кръв. Така и повече не я видя. 

Кая седеше в един ъгъл в стаята и плачеше. Искаше да е с майка 
си. Нищо, че тя като се напиеше я наричаше чучело и плашило. 
Нищо, че никога не беше прегръщана от майка си. Кая искаше да е 
с нея... 

Едно по-голямо дете се приближи до Кая. 
- Хей, грозотийо, тук аз командвам и всеки се съобразява с мен! 

Разбра ли ? 
Кая кимна с глава. 
- Не искам да те виждам на обяд, докато аз не се наям, разбра ли? 

Как е възможно да си толкова черна и грозна? Идиотка! 
Кая не отвърна нищо. Прехапа устни. Сега започваше нейната 

борба. 
Тя беше само на пет, но трябваше да си извоюва място в йерархи-

ята на дома. Трябваше. Не знаеше как. Само знаеше, че е грозна и 
черна циганка, която е унижавана и ругана. Знаеше, че е оставена. 
Но се надяваше майка й да се раздели с Али и да си я прибере. Меч-
тите угасват последни, нали? 

Добре поне, че вкъщи Севда я научи да говори български. Инак 
как ли щеше да е сред тази компания? 
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И Кая растеше с часове. Беше като вълк единак. Биеше се наравно 
с момчетата за късовете месо, които попадаха от време на време в 
чиниите, биеше се за парчето хляб, биеше се за извоюване на пози-
ция, но не можеше да накара никой с бой да я обича. Не можеше да 
накара никого с бой да й бъде приятел. И на никого не позволи да се 
доближи до нея. На никого не разказа колко усилия й костваше това 
- да се преструва на безчувствена. 

А когато навърши петнадесет, ги заведоха на опера. Кая беше изу-
мена. Не беше предполагала, че циганки могат да бъдат обаятелни, 
романтични. Сънуваше и си представяше, че ту е Кармен, ту е Ес-
мералда или пък Земфира. И се събуждаше цялата обляна в пот. 
Реалността я задушаваше. Всяка частица от тялото й жадуваше за 
ласкава дума, нежен допир и любов. А и имаше едно момче... пак 
циганче. Добродушно, нежно, с толкова красиви зелени очи... Дори 
българките искаха да прекарват времето си с него. Но Кая не може-
ше да си позволи да бъде влюбена. Та нея никой не я харесва. Кая 
трябваше да се доказва в обществото, да е конкурентноспособна, 
амбициозна и смела. 

И Кая завърши средното си образование с отличие. Беше награде-
на. За първи път в живота си получаваше похвала и награда от ня-
кого. Беше щастлива и опиянена. Но не можеше да си позволи дру-
гите да разберат за чувствата й. 

В дома можеше да остане още година. Искаше да е студентка и да 
работи. Искаше да излезе от мизерията на живота си. Но искаше и 
да е с майка си. През всичките тези години нито за миг не престана 
да се надява, да очаква майка й да се върне при нея. Но започна и да 
я мрази. Омразата погубва душата на човека. Затова, когато се дип-
ломира и с огромни усилия си намери работа като учител, усещаше 
непреодолима пропаст между децата и себе си. 

Един ден на пазара в махалата срещна стара позната. Новината я 
срази. Майка й била тежко болна. А сега? Какво да стори? Кая не 
знаеше. За пореден път беше на кръстопът. Но трябваше да вземе 
решение. Може ли пропъдената дъщеря да прости на майка си? 
Може ли с лека ръка да забрави годините на мизерия и скърби, ли-
шения? Можеше ли да забрави за липсата на майчина ласка и 
прегръдка? Какво става в душата на една жена? Кая не искаше просто 
да изчисти съвестта си. Кая искаше да бъде искрена със себе си. За 
първи път в живота си тя се остави на чувствата си. Последва сърце-
то си. 

7 



В дома на майка й беше тъмно и мрачно. Майка й беше прекарала 
два инсулта, имаше диабет, а сега беше парализирана и дясната част 
на тялото й. Кая тихо се приближи. Навън започна да вали. Кая вле-
зе в стаята. Тя беше там. Лежеше. Не шаваше. Кая я зави с одеяло. 
Майката потрепера. Кая прехапа устни и се надвеси над нея. 

- Мамо, аз съм тук! Тук съм, мамо! Моля те, погледни ме, мамо! 
Майка й се обърна. Протегна ръка да погали Кая. Една сълза се 

отрони от окото й. Ръката увисна във въздуха. Майката нямаше сили. 
Но не се предаде. Можеше ли да погледне изоставеното си дете в 
очите? Можеше ли Кая да преглътне болката? Можеше ли? Насили 
се да се усмихне. Сълзи напираха в очите и на двете. Кая тихо гледа-
ше. Ръката отново се протегна към Кая. Този път успя. Кая се наве-
де и тихо прошепна: 

- Не ме, оставяй, мамо! Страх ме е без теб! Обичам те! 
Всичко в Кая се отприщи като бент. Чувствата, които таеше дълбо-

ко в себе си и за които смяташе, че са погребани, бяха живи като в 
деня, когато беше оставена в дома. Но ракът беше много напред-
нал. Разсейките бяха навсякъде. Плащаше ли майката за греховете 
си? За това ли бяха нечовешките болки? 

Кая не знаеше. Но беше сигурна в едно. Сега, когато беше с майка 
си, нямаше да я остави. Щеше да е с нея... 

- Не ме оставяй, мамо! Без теб дори и с всички хора на света аз пак 
ще съм сама! Мамо! Не сега, Господи! Не сега! 

Очите се затвориха. Последното дихание се отрони от парализи-
раното тяло... Навън някой се изсмя гръмко. В сърцето на Кая беше 
пусто. В сърцето на Кая беше зима. Сега, когато отново намери майка 
си и когато и двете бяха готови една за друга, беше сама. В сърцето 
на Кая цареше зимата. Кая знаеше, трудните вретена отминават, 
коравите хора остават! Тя беше корава. Нямаше избор! Трябваше за 
пореден път да се справи с глупавата шега на живота! И щеше на-
пук на него да се справи! Нямаше да позволи на бъдещите си деца 
да имат нейната съдба. Нямаше! 
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Камъче в обувката 

Генка Атанасова 

За това - каква е била циганката през многовековното си същест-
вуване, за нейния чар, за нейната магнетичност, за верността и пре-
даността й има достатъчно предания и легенди. Но за света, в който 
живее тук и сега, за ролята, която той й отрежда, за ежедневните 
самоунижения и компромиси в името на същата тази безгранична 
любов, която не познава край и измяна, се мълчи, за да не се нарани 
нечия чувствителност. 

Светът на циганите. Другият свят. Съществува паралелно със све-
та на мнозинството, но е предназначен да го обслужва. С плът. С 
плът - като безропотен добитък или с плът като секс играчка (спо-
ред случая) за перверзници и пенсионери. И само до поискване. За 
него се сещат само при нужда - медиите, когато рейтингът им спад-
не; политиците, когато има избори; полицията - за да отчете дей-
ност... Обратната връзка обаче е невъзможна. 

А душата на Другия свят? От нея никой не се интересува. Като 
Гаврош броди безпътна и наднича през лъскавите витрини на мно-
зинството. Да, наднича. И копнее. Защото витрините имат стъкло, 
а стъклото е прозрачно, но достатъчно твърда и непроницаема пре-
града. Но и тя като всяко нещо си има цена. И то каква! Измерва се 
в количество живот - минимум две поколения. Поколения на отри-
чане на собствена идентичност, не тихия, но перманентен ужас да 
не бъде разкрит циганският й произход. Като камъче в обувката -
не ти пречи да ходиш, но си в дискомфорт. Тогава пък няма да бъде 
циганска. 

Но правото на душевност никой не може да отнеме. Сигурно мно-
го неща трябва да научат циганите за добро поведение в общество-
то. Но още по-сигурно е, че мнозинството много повече може да 
научи от духа на циганите. Дух - ваксина, чрез който се надживява 
Адът тука, долу на земята. Колективният земен пъкъл, където жи-
вотът е устроен само по един закон - Закона на инстинктите, на 
първосигналното поведение (но затова пък важи за всички с еднак-
ва сила). Където няма избор, а се живее „както се случи". С усещане 
за ужас и непреодолимост. Безизходност. Мрак... Бит, създаден ся-
каш по предписание на библейската представа за Ада. 
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Битът е изтерзал тялото, но Духът е съхранил вечната си жажда за 
любов и свобода. Защото я има нея - Циганката, която топли и огря-
ва премръзналата си от студ и глад душа. И само тя си знае какво й 
струва. В името на безкрайната обич и преданост (на които само тя 
е способна), Циганката намира необходимите сили за компромис с 
плътта си, за да осигури физическо оцеляване на семейството си. 
Със същата онази плът, чиято девственост някога е била мерило за 
морал и отговорност. Но освен съхраняването на рода, циганката 
тук и сега намира достатъчно причини да продължи потомството 
във Времето. Съзнавайки, че децата, на които дава живот, са обре-
чени по рождение на един нелек път. 

И други въпроси... Но отговорите еднакво тъжни. В Другия свят. 
Запазен само за цигани. 
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Ще ви разкажа за една ромска жена.. 

Иво Борисов 

Ще ви разкажа действителен случай за една изстрадала ромска 
жена, която загуби част от живота си заради болното си дете. Но 
след това, благодарение на Алах детето се възстанови и животът в 
тяхното семейство потръгна. 

Тази жена се казва Сафие, съпругът й Ибрям, децата й Мемиш на 
11 години, Анифе на 9 години и болното дете Деница на 7 години. 

Деница се ражда през 1996 година на 25 март. Тя е третото поредно 
дете на това бедно ромско семейство. Радостта е голяма, като за всяко 
друго дете, и като за всеки нормален човек на този свят. Но те всъщност 
не осъзнават, че за това семейство оттук нататък животът ще бъде кош-
мар. По това време бащата работи в строително военно поделение, за 
да прехранва семейството си. Бебето започва да навива нишката на 
живота, но родителите са отчаяни, тъй като нямат дом. Те не забеляз-
ват, че у детето има вродено заболяване, което не му позволява да се 
развива нормално. На шест месеца детето все още е в легнало положе-
ние и не може да държи главичката си изправена, не може да пълзи. 
Ниската образованост у ромската общност пречи на родителите да раз-
берат, че детето има здравословен проблем и се нуждае от лечение. На 
осеммесечна възраст детето се разболява от бронхопневмония. Слаби-
ят му организъм е изнемощял от вродената болест и не е в състояние да 
се справи с новата, която може би ще сложи край на неговия живот. 
Майката и бащата са силно разтревожени от мизерния живот. Това им 
пречи да забележат сериозния здравословен проблем на бебето си. 

Малката Деница е приета за изследване и лечение в детско отделение 
на МБАЛ в град Плевен. Доцент Недкова приема присърце сериозните 
здравословни проблеми на детето, прави консултации с детски орто-
пед д-р Гицов, който установява, че детето има двойна вродена лукса-
ция на тазобедрените стави и Деница е приета в ортопедична клиника, 
където веднага започва лечение. Родителите, от една страна, са притис-
нати от беднотията, а от друга, са разтревожени от заболяването на рож-
бата си. Как да си купят дом, за да подсигурят покрив за челядта си. 
Стая да е, но да е тяхна собствена. През февруари 1997 година поставят 
гипсова имобилизация на таза на детето и родителите го прибират 
вкъщи за домашно лечение. Бащата е останал без работа, зимата е теж-
ка, а инфлацията бързо стопява последните семейни спестявания, дърва-
та свършват и в стаята е студено. Състоянието на Деница започва да се 
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влошава - спира да се храни и се унася в сън. От този момент животът 
на майката ромка се превръща в кошмар. Със сълзи на очи и опусто-
шена от болката душа непрекъснато повтаря името на своето дете, ко-
ето почти не реагира. В къщата започват да идват съседите роми, ня-
кои да помогнат, а някои от любопитство. Селската лекарка, след като 
преглежда детето, се обажда в Спешна медицинска помощ, която бързо 
откарва и настанява майката и детето в детско отделение в град Пле-
вен, а бащата остава да се грижи за другите две деца. Четири дни жи-
вотът на детето се поддържа с вливания на медикаменти и апарат за 
поддържане на сърдечния ритъм. Ридаещата майка непрекъснато е до 
леглото на измъчената и изтощена рожба, моли се на Алах за прошка 
на нейните и на роднините й грехове. И се случва чудо - детето се събуж-
да, протяга ръчички към майка си и в устата му проблясват няколко 
зъбчета. Майката не вярва, че детето се е събудило, но изведнъж очите й 

блясват, а в сърцето й блика радост, че Господ е простил греховете й и 
че рожбата й се е завърнала от отвъдното. Лечението на детето 
продължава дълго време. За най-голяма изненада ставите на детето за-
растват както трябва. Слава на Алах, който прави чудеса и винаги оп-
рощава! Самият лекуващ лекар казва, че това е чудо. 

Оттук нататък идва доброто за това ромско семейство. След годи-
на си купуват две теленца, отглеждат ги, продават ги и си купуват 
къща. Радост голяма! С пари, отпуснати от държавата, си купуват 
крава. Животът им потръгва добре. Бащата започва да помага на 
бедни роми, инвалиди, безработни, които го подкрепят и решават 
да направят неправителствена организация, която той оглавява. Де-
путати от Новото време му подават ръка да я узакони. 

Накратко разказах част от живота на една ромска жена и семейст-
вото й. И уверявам ви - не само тя е на този хал! 

В България има много като нея. И не само ромки, а и българки. Защо-
то бедността и болестта не избират народността на жената или даден 
човешки индивид. А тя е навсякъде. Вярно е обаче, че ромската жена е 
по-зле от българската. Тя е по-неграмотна и няма достатъчна култура 
за обществото, в което живеем. Макар и с бавни темпове, ще се опита-
ме да помогнем на ромската жена да не се различава от другите, за да 
може пълноценно да се храни и облича, да получи образование. 

Ако стандартът на живот беше по-добър, ако политиците работе-
ха повече за благото на България, вярвам, че няма да бъдем на това 
положение и животът щеше да принуди ромските жени да се приоб-
щят към обществото, в което живеем. А сега животът не им дава 
спокойствие и не престават да мислят как ден за ден да изкарат пре-
храната на своите семейства. 
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Ще ви разкажа за Диди 

Ангел Борисов 

Двадесет и седем, шестдесет и четири, четири, две, осемдесет и 
две... Обявена е линия. Проверяваме картон 1234. Линията е вярна, 
играчът с картон № 1234 печели Горна линия. Играта продължава с 
една линия до бинго. Шестдесет и три, двадесет и е-е-е... 

- Що ти го не начука баща ми ма, тъпа овца такава! Двайсет и пет 
ли каза, или двайсет и две? - изруга Диди, като запали цигара в пау-
зата, получила се от засядането на поредната топка в чудноватата 
машинка за печелене на пари. 

Тя погледна към голямото светлинно табло на стената и видя, че 
изтегленото число е 25, а не 22, и продължи да вдига глава след вся-
ка изтеглена топка към отсрещния монитор. Същото правеха и по-
вечето от играчите, драскайки с флумастер излезлите числа в тало-
ните си. Гледаха - ту в мониторите, ту в талоните си. Чиста лудни-
ца. Драскат с флумастерите, докато олекнат портфейлите им. По-
сле търсят под кой влак да се хвърлят. Дошли - кой от любопитст-
во, кой от простотия, кой от мерак - без никой от тях да усеща, че 
всички пълнят канчето на собственика на деветия кръг на ада, ку-
пуваха талони и ги драскаха. С някаква надежда химера да спече-
лят уж, повечето от играчите бяха братя от „кафявия модел". Не 
личеше кои от тях ровеха по контейнерите и кои се трепеха за десе-
тачка по строителните обекти. Е, имаше и от мнозинството - сино-
ве на баровци или други тъпи богаташи, чиито пари падаха ей така, 
без труд и пот... 

- Бинго! - пискливо се чу гласът на момиче от персонала, с полич-
ка, толкова къса, че все едно си беше без нея. 

Викът й дойде откъм играчите на компютрите, участващи в игра-
та с десетки серии от талони. Баровците от голямото добрутро, кои-
то, като стъпят на портфейлите си, превишават двата метра ръст на 
Слави. Да, оня Слави, с Гъмзата и Годжи. 

- Сега ще ви разкажа играта! - каза си Диди, сядайки смело на току-
що освободения компютър. 

- Двадесет серии, плийз! 
- Но талоните са по един лев? - измънка обслужващото момиче, и 

то като колежките си, с поличка като че ли само за украса. 
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- Тридесет тогава! И прати някой от сервитьорите, бейби! - усмих-
на се Диди на изуменото момиче, изминаващо десетки километри 
всеки ден, за да си изкара насъщния. 

Някои от колежките му пък невинно забравяха да връщат ресто, 
ако не си го поискаш. 

Диди извади пачка банкноти от дамската си чантичка, прегънати 
на две и вързани с тънък ластик. Отброи девет банкноти по 20 лева 
за талоните, а останалите сложи под табакерата с цигарите си. Сед-
нала зад умната машинка, вършеща всичко автоматично, Диди се 
опита да си спомни кога е влязла в бингозалата, главата я цепеше. 
Сети се за ампула течен аналгин, само от него й минаваше главобо-
лието, но, сори, няма. 

- К'ъв ден сме днес бе, пич? - попита тя младока на компютъра 
пред нея. 

- Цял ден е четвъртък, уважаема госпожо - отвърна момчето. 
- Госпожице, скъпи, не съм госпожа! - настръхна Диди. 
- Сори, плийз! 
Наистина ли съм тук от вторник, каза си Диди, докато следеше как 

сами изчезват изтеглените числа на монитора пред нея. Бръкна пак в 
чантичката си, за да види с колко се е набутала до момента. Събра 
всички пари, които във вторник на обяд, когато влезе в тази проклета 
бингозала, бяха 5400. Сърцето й се сви от мъка, когато установи, че са 
останали само 1200. Ще ги избия, няма начин да не си избия парички-
те, рече си тя и си поръча „джоб" със „Спрайт". Глад я глождеше отвъ-
тре след безбройните изпити кафета и изпушени цигари. 

Диди често имаше такива бингомарагони в живота си напоследък. 
Влезеше ли в казино, или друго дяволско сътворение, докато не из-
думка и последния лев, не си тръгваше. Понякога излизаше и с пари, 
но в повечето случаи се набутваше. Добре, че си имаше бизнес, та да 
изкарва. То пък един бизнес, да печелиш от корумпирани шефове... 
Eгa ти му и бизнеса! 

- Бинго! - кресна едно от служебните момичета с поличка като и 
без нея досами Диди. 

- Честито, печелите госпожо! 
- Аз ли? А-а-а, да! - сепна се Диди, тоя път не усетила, че пак я 

сгрешиха с госпожа. - Тенк ю! Дай пак 30 серии! 
След малко й донесоха кошничката с печалбата - 200 лева, а беше 

купила талони за 180. Но все пак остави една банкнота от 5 лева бак-
шиш. 
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„Няма да мога май да си избия парите с тия мърляви печалби, що 
не отида да се наспя и да си гледам бизнеса - рече в мислите си Диди 
и след обявяването на поредното бинго се запъти към изхода. - По-
добре да си ида с малко пари, отколкото без пукнат лев, не трябва да 
съм чак толкова тъпа! А стига толкова мераци, нека се набутват дру-
гите! То, простотията не ходи по животните, а по хората..." 

Бяха й останали само 50 лв., но тя знаеше как да ги направи повече, 
само веднъж да се наспи. Уплаши се, когато се погледна в огледалото 
в тоалетната. Доста от важните за организма витални елементи отсъ-
стваха критично в нейния, изместени от никотина и кофеина. Ако я 
срещнеше някой неин познат, направо би я откарал в реанимацията. 

-Люлин, РПУ-то, плийз! - каза Диди на шофьора на таксито, в ко-
ето седна на задната седалка. - Драйвер, имаш ли приятел с ауди, 
или нещо подобно, но по-луксозно, за да изкараш повече, отколкото 
с тая бракма? - попита тя. 

- Баща ми има мерцедес SEL, мога да го взема. Абитуриент ли ще 
возим? 

- К'ви абитуриенти бе, Ди Каприо! Ела утре в осем тук, ей в това 
барче отсреща ще те чакам и ще видиш. Но ми трябваш за целия 
работен ден. Ако пък имаш 500 лева, ще те включа в сделка, от която 
ще получиш десет пъти повече! Чао, ще те чакам! 

Само след месец Диди ще чукне 30-те, а душата й самотна. Пък 
вече я бъркат и с „госпожо". След първата си, но нещастна, любов 
не иска и да погледне никакъв мъж в живота си. От скромна про-
давачка в бакалията на родното си село Диди се оформя през по-
следните 6-7 години като ерудирана бизнес дама. Като магазинер-
ка преди 10 ноември я начитат с 600 лева дефицит и я вкарват на 
топло. Там попада на „хора" и изучава доста от житейските дяво-
лии. В женския пандиз има доста висшистки, крали от държавата 
по Живково време. От тях Диди схваща тънкостите, така умело 
прилагани в бизнес делата й днес. Трепач по знания и умения, дори 
на дипломиран висшист икономист не се дава, макар да си беше 
само с едно ЕСПУ. 

Като излиза от „академията" си, Диди убеждава родителите си, че 
е много важно да отиде в столицата, машинопис и английски език 
да учи. Те, бедни, необразовани, на всичко отгоре и роми, от немай-
къде се съгласяват. Заедно с още две момичета от селото Диди зами-
нава в столицата. Наемат си обща квартира, но нищо друго не ги 
свързва. Диди е на светлинни години по-напред от приятелките си, 
пътува с тежкарски лимузини, скъпи тоалети и аксесоари пълнят 
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гардероба й. Когато си идва на село, все едно английската кралица е 
пристигнала, яко черпене на всеки срещнат, купони... 

Завършила успешно обучението си по английски и машинопис, 
Диди се хваща на работа като секретарка при бизнесмен, пенсиони-
ран генерал. За няколко месеца тя изучава перфектно бизнеса му и 
регистрира собствена фирма със същата дейност. Отваря офис в 
центъра, хитро привлича бизнес-партньорите на ексгенерала за свои 
клиенти. Наема си охрана, счетоводител. Дузина бизнесмени я ча-
кат на опашка за разговор ежедневно. Спокойно се справя и с анг-
лийския, и с руския език. Както всеки умен човек, работодателят й 
научава всичко това, но вместо да се разсърди й подарява BMV за 25-
ия рожден ден. Е, малка е радостта й, проиграва колата след месец, 
горката, с хазартния си мерак! 

Свикнала на тежкарски живот, Диди често го закъсва за пари. Но 
винаги се оправя, и то със завидно умение. Печалба й носи 
несъвършенството в българската законодателна система, както и 
алчността на фирмените босове, свикнали да правят пари от тъмни 
афери и далавери. Презира жените и момичетата, предлагащи се за 
по пет лева по магистралите и хотелите. За нея те са мързеливи и 
некадърни отрепки. Със същото презрение се отнася и към крадци-
те и престъпниците от етноса й. Сърцето я боли, когато среща загла-
вия в пресата „Циганин убил..." или подобни подигравки в другите 
медии. Никога не крие ромския си произход, а не й личеше. Висока, 
естествено руса и със сини очи, както и двамата й братя. Баща й -
черен като кюнец! Но майка й - хубава бяла циганка... 

Диди се събуди в седем без десет. От преумора бе заспала както си 
беше с кофража, без да се съблече. Пусна телевизора, да чуе за пореден 
път колко е хубав животът в България. Стана, съблече се и се шмугна в 
банята. Точно след час пристигна в барчето, където трябваше да се срещ-
не с шофьора на таксито, докарал я след злополучния бингомаратон. 
Тъкмо й донесоха кафето, когато го видя да се озърта около масите. 

- Хелоу, Ди Каприо! Тук съм, к'во се моташ?! - викна Диди по шо-
фьора. 

- Извинете, с вас трябваше да се срещна тук? - запелтечи от при-
теснение той, не можейки да повярва, че седящата изтупана като 
топмодел от „Плейбой" принцеса срещу него е вчерашната изтор-
мозена жена. 

- С мен, разбира се, да не искаш с Мадона да се срещаш. Сядай да 
пиеш кафе, работа ни чака. Кола намери ли? 

- Да, взех на баща ми мерцедеса. 
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- А пари? 
- Спокойно, имам дебитна карта. Но кажи, моля те, за каква сдел-

ка става въпрос. 
Отпивайки от време на време от кафето, Диди започна да разказва 

през дима на цигарата си на Митко, така се казваше момчето, в как-
во се състои предстоящата сделка. Във вторник на обяд тя се раздели 
с Йосиф и Кирил, бизнесменчета роми, и те изкарали „бившето" си 
образование като нея, но в ЦСА (жаргон, централна софийска акаде-
мия) с уговорката в петък да си разделят 200 бона от далавера с царе-
вица. От друг бизнеспартньор, Георги от нейното село, тя съвсем 
случайно научи, че Йосиф и Кирил се готвят да й ударят балтията в 
предстоящата сделка. Споделили преди седмица пред Георги, че ще 
си поделят двамата по 100 бона, а на „русата кокошка" щели да да-
дат един чувал от царевицата. Да си кльопа, щото била много отво-
рена. Затова Диди търсеше пари, да предотврати злите им намере-
ния и да им докаже, че е по-способна от тях. Като плати кафетата, 
поръча стек „Marlboro" и бутилка „Grant's". 

- Тръгваме ли на работа? - обърна се Диди към Митко. - И не 
забравяй, колкото пари вложиш, десет пъти повече ти връщам! Ще 
ме помниш и няма да съжаляваш! 

Тежката лимузина излезе за минути от столицата и пое на север. 
След два часа стигнаха до центъра на китно и тихо видинско селце. 
Диди сложи в чантичката си пакет от луксозните цигари, взе папка-
та с документите, пооправи си прическата и се запъти към канцела-
рията на селската кооперация. Когато мина с грациозна и тежка по-
ходка покрай насядалите под чадърите на местното барче кибици, 
направо ги упои с вида си. Още повече с аромата на марковия пар-
фюм, стелещ се в радиус от два метра край нея. Шокирани и от вида 
на луксозното возило, те зяпнаха с отворени уста. Разговорите сек-
наха. Чалгата, носеща се от някаква тонколонка в заведението, беше 
единственото нещо, което не се смути от всички тези събития. 

- Добър ден! Вие ли сте председателят на кооперацията? - попита 
Диди около 60-годишния мъж, седящ зад олющено бюро в стаята, на 
чиято врата имаше табелка „ПРЕДСЕДАТЕЛ". 

- Да, кажете какво ще обичате, госпожо? - отвърна й мъжът. 
- Госпожице, шефе! 
- О, простете, съжалявам! 
- Идвам да уредим товаренето на царевицата. Вие предлагате ца-

ревица за продажба, нали? 
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- Да, но аз я договорирах вече с друг купувач - каза председателят 
и отвори папка с документи. 

- Точно така, колега! Аз съм босът на вашия купувач, той не ви ли 
е казал? - отвърна Диди и сложи папката си на бюрото. - Ето, вижте, 
данъчен номер, булстат, лицензи, сертификати... Всичко е налице! 
Само че, какъв е тоя Средец, който пушиш, нали може да си гово-
рим на ти! Как може, та ти си все пак председател! 

Диди взе от бюрото цигарите на председателя, хвърли ги в кошче-
то за отпадъци и му подаде пакета Marlboro. 

- Ето, това са цигарите на шефа. Драйвър, скокни горе с бутилката, 
но вземи и кока кола от барчето долу! - викна тя през отворения 
прозорец към чакащия Митко в колата. 

Докато председателят възприеме какво се случва, Митко лъсна при 
тях с двете бутилки: 

- Заповядайте, госпожице! 
- Момент, да донеса чаши и лед! - усмихна се председателят, поче-

свайки дясната си длан. Използвайки отсъствието му, Диди каза на 
Митко: 

- Скокни до Видин и изтегли 500 лева. Носиш ми ги тук, поставени 
в пощенски плик без марка. Десет по 50. Десеторно ти ги връщам, 
тичай! 

- Момчето няма ли да пийне, донесох чаша и за него? 
- Не! Не може да се управлява МПС след употреба на алкохол, 

нали?! 
- Да, разбира се! Добре е, че сте принципна! Та, кога ще товарите 

царевицата? 
- Ами, може ли да използвам телефона, за да научим заедно? 
- Моля, говорете! 
Диди избра номера, свърза се и каза в слушалката: 
- Всичко е готово, с десет ТИРа ще стане. Може да ги пращате, във 

Видин. Чакам колите на разклона за Димово. 
- Днес ще товарим, колега - каза Диди, вземайки плика от завърна-

лия се Митко. 
- Ето, това е за тебе! Ако намериш още царевица, тоя Мерджан 

долу ще е следващият ти подарък от фирмата ми! Ето ти и авизото 
за банковия превод, нямам навик да плащам кеш големи суми в тези 
мътни времена! Като дойдат ТИРовете, помогни за натоварването, 
плийз! Ето ти визитката ми, ако намериш работа. 
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Няколко дни по-късно ужиленият председател щеше да научи, че 
единственото вярно нещо от визитната картичка беше само адресът, 
на който има училище, както и факта, че царевицата на кооперация-
та е продал за 500 лева, пакет цигари и бутилка уиски. Далаверата 
беше майсторски и безупречно изпипана от Диди, така че създаваше 
сложен икономически казус, труден за разплитане. Пред финансови-
те органи тя се представяше доста умело. Щедро даваше на инспекто-
рите солидни цифрови уважения, за да не влезе пак в панделата. 

След час Диди пристигна в една от врачанските банки. Там я чака-
ха 200 000 лева, които тя изтегли в брой. Купувачът на царевицата 
беше точен. Докато се разбере далаверата, Диди щеше вече да е в 
Цюрих, далеч от органите на властта. От Враца тръгнаха към род-
ното й село. Като пристигнаха, направиха почетна обиколка пред 
центъра с луксозната машина, след което спряха пред дома на Диди. 

- Ето ти заплатата, пет бона! Нали ти обещах, че ще получиш десет 
пъти повече! - каза Диди на Митко. - Можеш да си вървиш вече, пък 
ако ми трябваш, остави някакъв телефон. 

- Благодаря, госпожице! - измънка Митко, слисан от честната й 
постъпка. - Винаги ще съм ви на разположение, когато пожелаете. 
Довиждане, и благодаря за всичко! 

Диди се изкъпа в банята и излезе само по прозрачна нощница, под 
която нямаше нищо, освен прелестното й тяло. През това време на 
портичката пред дома й се беше насъбрала цялата й фамилия, бра-
тя, братовчеди, вуйчовци, лели... 

Тя се показа на вратата: 
- Хайде, може да влизате, но само поединично. Иначе ще ви изго-

ня с полиция. 
Седна на холната масичка и изсипа върху й останалите 195 бона. 

Пръв влезе брат й Кольо: 
- Трябват ми 10 000 за къща, phene (сестро, ромски). 
- 0'кей, ето, купи си къща и благославяй сестра си! Да влиза след-

ващият! 
Така за два часа се изредиха всички от рода на Диди, като получи-

ха кой колкото желае. За къща, за кола, за кон, за телевизор... Дойде 
и чичо й Мето: 

- Диди, аз не искам така, без нищо! Върни ми моите 20 000, които 
взе след сватбата на братовчед ти, моля те! 

- Ето ти ги 20 бона, чичо! Те ти и 5 за това, че се забавих! Живей, 
развивай се и благославяй племенницата си! 
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Последни при Диди влязоха аверите й Йосиф и Кирил, разбрали 
че са вън от сделката. Нали се бяха уговорили да й ударят балтията. 

- О, лейди! Удари кьоравото, а, 200 бона! Честито, но си искаме 
нашето, бейби! - започна да я четка Йосиф. 

- Разбира се! - усмихна им се тя. Вашият дял е изразен в натура, 
получавате по един чувал царевица! Да си кльопате от нея, докато се 
научите да сте коректни с бизнес партньорите си! Нали така, мисля 
че съм права?! 

- Не така, бейби! Предстои ни друг удар, за два милиона става 
въпрос! - замоли Йосиф. 

- За друг удар ще помисля, но от сделката с царевицата това ви се 
полага! Хайде, че имам работа, вървете си със здраве. Чувалите ви са 
при председателя на кооперацията, може да си ги вземете, когато 
пожелаете! Чао! 

С останалите пари Диди замина за Цюрих, но защо взе със себе си 
и тъпия си братовчед от Арчар! Заради него швейцарската поли-
ция ги депортира и двамата - вместо да си живее живота, той, бу-
накът му неден, си закачил на врата табелка с надпис на френски: 
„Помогнете ми, аз съм от България и нямам пари да се прибера в 
Родината!". Докато му пълнели кутията от обувки с франкове, по-
лицаите го сбарали, а покрай него и Диди и... хайде обратно в род-
ната мила страна! 

Като си дойде в родното село, но без пукнат грош от Швейцария, 
Диди пак събра фамилията: 

- Хайде сега, дойде време да връщате! 
- Нямам, phene! 
- Продай къщата, phrala, за да си върнеш дълга, щом нямаш! След-

ващият, плийз! 
Двадесет и четири, тридесет и две, шест... Обявено е бинго. Игра-

та завърши с една печалба за бинго. За следващата игра се продават 
талони от 20 стотинки... 

Наоколо захвърчаха момичета с полички като че ли без тях. Диди 
запали поредната цигара, вдигайки глава след всяка изтеглена топ-
ка към отсрещния монитор. Същото правеха и повечето от игра-
чите, драскайки с флумастер излезлите числа в талоните си. Гледа-
ха - ту в мониторите, ту в талоните си. Чиста лудница... 
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Ще ви разкажа за една ромска жена 

Красимир Илиев 

Не помня историята на моя народ. Може би той няма история. Не 
помня имената на прадедите си. Може би те са нямали собствени име-
на. Били са просто „ром, ромни, рома", т.е. деца на бог Рама. А външни-
ят свят, светът на „гаджо", ни нарича с най-различни имена, но не и с 
нашите собствени. За „гаджо" ние сме цигани, цнгане, цигойнер, gipsy, 
житани, хитанус, мануш, синти и никога Яшко, Кали, Мирем, Джалма. 
Ромите нямат собствени имена.За „гаджо" ромите винаги си остават 
загадка. Не помня историята на моя народ. В учебниците няма подоб-
на. Нито някой може да обясни как сме се появили. Казват, че сме тръгна-
ли от древна Индия (Пенджаб) и сме се разпръснали по цял свят, като 
мъниста. Навсякъде нежелани, неразбрани. Така и до днес. 

Знам от разказите на Кали, че моите деди за били добри майстори 
- калайджии, медникари. Ценели темпераментните и силни мъже, 
буйните и красиви коне, но на особена почит са били красивите жени. 
Те танцували, свирели и пеели фантастично. Имали необикновени 
способности - умеели да опитомяват кобри, предсказвали бъдеще-
то, като гледали на ръка, и можели да развеселят и най-тъжния чо-
век. Със своя чар ромските жени нерядко са събуждали дълбоките 
пориви и блянове у всеки мъж. 

Не помня историята на моя народ. Може би той няма такава, но 
помня разказите на Кали. Ще ви разкажа за нея: 

„Залезът наближаваше. Времето сякаш беше спряло. Още само миг 
и тъмнината ще покрие като с наметало катуна на реката. Морна гру-
па от мъже, жени и деца се връщаха от поредното представление. Кло-
уни, въжеиграчи, артисти - пъстри като пролетта се изкачваха по пътя 
към поляната. Всички бързаха. След цял ден раздаване на усмивки 
тегнеше мрачна тъмнина. Щастливи ли бяха или не... а цял ден разда-
ваха щастие. Запалиха огън и насядаха около него. Децата се сгушиха 
в прегръдките на родителите. Дойде мига, за който жадуваха. 

- Стига с тази тишина! Нека чуем песента на Яшко! - извика най-
старият - бащата на рода. 

- Онази, тъжната! Нея изпей! - подкрепиха го останалите. 
Всички загледаха Яшко Клоуна. Носът му сякаш стана по-червен. 

Наполовина бяло, наполовина черно лицето му издаваше силното 
вълнение, което го беше обзело. Запя песента, с тъжен лиричен глас. 21 



Той пееше загледан в небето. Китареният звън докосваше тълпата, 
като изцеление. Гласовете им се сляха в едно, сякаш отправяха мо-
литва към Бога. Но не към Бога на небето, а към... Кали. 

Кали беше седнала малко по-встрани. Огънят се оглеждаше в голе-
мите ° черни очи като в езеро. Скръстила ръце и крака, силна въздиш-
ка издаваше мислите й. Беше малка, току-що станала жена, но жад-
на за любов. Красива като горско цвете, тя стоеше, без да мърда. Гле-
даше небето, също като Яшко. Гледаше и не чуваше песента: 

Sar veseski luludu, 
Katar o Del uhlili. 
Sar phabay si gudlori, 
Romany csay kalory. 

Като горско цвете, 
слязло сякаш от небето, 
сочна, сладка като ябълка 
си ти, ромско момиче чернооко. 

Kale bala dzi phyate, 
Syk isi la cezhenyate. 
Biyaudili gilori, 
Ramani csay kalery. 

C черни коси довети, 
c две звезди зa oчu, 
родена от песента 
си ти, ромско момиче чернооко. 

В рода си Кали минаваше за налудничава. Не се побираше в пред-
ставите за жена, та дори и за ромска жена. Но пък беше най-добрата 
разказвачка. И млади, и стари очакваха поредния й разказ, а тя свен-
ливо отказваше. 

- Кали, ела тука! До Яшко - каза най-старият. - Разказвала си ни 
много истории и все хубави, но я ни разкажи историята за нас, роми-
те! Разкажи ни да чуят по-младите, та да знаят! Кали легна охотно до 
Яшко на топлата земя. Всички се понаместиха и зачакаха с нетърпе-
ние. С първите думи на Кали настъпи дълбока тишина. Само пукане-
то на съчките в огъня и пеещите щурци се осмеляваха да я нарушат. 

- Някога, и аз не знам кога, може би преди сто пъти по сто години, 
пък може и повече, по върховете на планините живеели богове. А по 
полята и горите, по градовете и селата живеели безгрижно хората. 
Децата им се раждали безгрижни, мир и благоденствие царели на зе-
мята. Но не току-така било всичко това. На върха на най-високата 
планина, през седем гори в осмата, и аз не знам точно къде, в един 
голям и бял кристален замък живеели цар Баба (баща) и царица Дай 
(майка). Като всички богове цар Баба и царица Дай от терасата на своя 
замък наблюдавали всяко кътче на земята и от време на време внася-
ли ред всред жителите. От голямата им любов се родило момче и мо-
миче - близначета - Ром и Ромни. Нелека задача имали Ром и Ромни. 
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Цар Баба и царица Дай се надявали Ром и Ромни да им помагат в 
работата, т.е. Ром трябвало да посети всяко новородено дете сред хо-
рата на земята и да го приспива с своята музика и песни, а Ромни - тя 
трябвало да ориса живота на всяко новородено. От всичко, що имали, 
забранено им било да подаряват любовта си на хората, защото само 
това ги деляло от боговете. Но не минали и година-две, а може би по-
малко, и аз не знам точно колко, Ром и Ромни толкова заобичали хо-
рата, че им дали всичко - занаятите, музиката, поезията. Не пропус-
нали да им дадат от любовта си. С това много разочаровали баща си 
цар Баба, но уви, любовта не могла да бъде контролирана от Ром и 
Ромни. Заличил пътеката за замъка цар Баба и казал: 

- Никой да не разбира езика ви по цялата земя! 
А царица Дай допълнила: 
- С пророчества да си изкарвате хляба! 
Баба продължил: 
- Все по пътищата да ходите и покрив да нямате над главата си! 
- И хубаво да пеете и да танцувате! 
- Гонени да бъдете! 
- Весели да бъдете! 
- Голи и боси да бъдете и нищо да нямате. Орисах ви аз, цар Баба, 

царят на орисниците, защото не послушахте волята ми. 
- Знам, че моята любов ще бъде с вас, където и да идете. Така ви 

орисах аз, царицата на орисниците. Заживели Ром и Ромни сред 
хората, но след година или две, и аз не знам колко, станали ненуж-
ни на хората, защото нямали вече какво да им подарят. Обикаляли 
те, май обикалят и до днес, и допълват там, където не достига от 
любовта." 

Все там, край огъня, се раждат стиховете, песните и разказите на 
по-талантливите. Макар и без писменост, богата е ромската устна 
традиция и не малко велики мъже са се вдъхновявали от нея, за да 
напишат великите си произведения. Образът на ромската жена от 
векове е служил като отправна точка за поглед към света. Силните 
чувства, които тя притежава, са голямото й богатство. Ромката може 
„силно да люби и мрази". 

Това важи и за двете по-известни ромски жени, за които смятам да 
ви разкажа. В замъка Костело в Италия началникът на дворцовата 
стража Фернандо започва да разказва на войниците си историята на 
графовете Де Луна. Навън е тъмна мрачна нощ. Дъждът се лее. Не-
бето, чуло историята на Фернандо, сякаш плачело от мъка: 
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- Било преди много години, когато ромката Азучена откраднала 
малкия син на стария граф Де Луна. По-късно открили детски кости 
край ромския табор. Азучена наистина изгорила детето, за да отмъ-
сти за смъртта на майка си, която граф Де Луна от страх, че може да 
урочаса сина му, заповядал да я изгорят жива. Оттогава много вода 
изтекла. Старият граф починал от скръб. За ужасните събития на-
помнял само крясъкът на кукумявката в нощта. Сега господар на 
замъка станал по-големият син на графа. Той бил млад, хубав, пълен 
с енергия и силно влюбен в красивата придворна дама Леонора. Но 
любовта му била несподелена, защото Леонора обичала трубадура 
Манрико - син на Азучена. Граф Де Луна искал на всяка цена да се 
ожени за Леонора, затова я излъгал, че Манрико е мъртъв. Вместо да 
даде съгласието си, Леонора предпочела да отиде в манастир, за да 
остане вярна на любимия си. 

В ромския табор край огъня Азучена решава да разкрие на Манри-
ко истината. Тя запява прочутата си ария, описваща изгарянето на 
детето: 

Огънят свети, тълпа жестока, 
кладата гледа и диво се смее!... 
В бързината, вместо детето на графа, тя хвърля в пламъците собст-

веното си дете. Когато разбрала грешката си, вече било твърде късно. 
Така Азучена отгледала Манрико като свой син. Тайната е разкрита 
- Манрико е брат на граф Де Луна, а двамата са съперници за ръката 
на Леонора. Дошла вест, че графът е окупирал манастира и иска да 
отвлече Леонора. Манрико разбрал, че в лицето на брат си има най-
големия си враг. Пред вратите на манастира войниците на графа из-
биват хората на Манрико, а него пленяват. Леонора, за да спаси жи-
вота на любимия си, дава съгласието си да стане съпруга на граф Де 
Луна. Когато тя влиза в килията, за да си вземе сбогом, Манрико я 
обвинява в измяна, но отровата, която тя е взела, действа, и тя умира 
в ръцете му. В този момент влиза графът. Той разбира саможертва-
та на Леонора и това го вбесява. Манрико трябва незабавно да бъде 
екзекутиран. Войниците въвеждат майката Азучена, която търси 
сина си, при графа. Тя разбира какво е станало и разказва истината 
на граф Де Луна. Но уви! Вече е твърде късно. Манрико е мъртъв. 

Потресаващата история е родена в Италия - родината на операта, 
където музиката е като хляб за хората. Премиерата на операта „Тру-
бадур" се е състояла на 19.01.1853 г. в Рим, театър „Аполо", и досега 
вълнува хората. Без съмнение Джузепе Верди, един от гениите за 
времето си, е бил завладян от образа на ромската жена. 
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Ето че дойде ред да ви разкажа и за друга, главната героиня от едно-
именната опера на известния композитор Жорж Бизе. Действието се 
развива в Испания през 1820 г. На площада в Севиля Микаела идва да 
потърси своя годеник Дон Хосе - ефрейтор от охраната на тютюнева-
та фабрика. Сирената на фабриката обявява почивка и работничките 
излизат да отдъхнат. Красивото ромско момиче Кармен започва да 
флиртува с Дон Хосе. Тя пее хабанера и хвърля цветя в краката му: 
„Любовта е немирна птица, напразно нея чакаш ти. Нейният полет не 
знае граници, и дето иска, там лети!" (Из „Кармен", I действие). Стре-
лата на любовта пронизва Дон Хосе и той много скоро ще забрави за 
своята годеница Микаела. Почивката свършва и работничките се 
връщат на работа. Изведнъж се чуват писъци и олелия. Кармен се е 
скарала с едно от момичетата, ранила го с нож и Дон Хосе трябва да я 
арестува. В затвора тя го омайва още повече и успява да избяга. Така 
Дон Хосе става подсъдим и излежава присъдата си в затвора. 

В кръчмата на Лилас Пастия всички се веселят. Тук е и тореадорът 
Ескамилио - любимецът на хората, който започва да ухажва Кармен. 
Поласкана от вниманието му, тя запява сегидиля: Наблизо там, край 
Сивиля, в кръчмата на Лилас Пастия ще танцувам сегидиля и ще пия 
мансаниля. ( Из „Кармен", II действие). Дон Хосе е излязъл от затвора. 
Срещата му с Кармен е една от най вълнуващите любовни сцени в ця-
лото оперно изкуство. Той остава с нея, вместо да се върне в казармата. 
Този избор предопределя и съдбата му отсега нататък. Той трябва да 
остане при нея и да се занимава с контрабанда на стоки. Чувствата на 
Кармен към Дон Хосе постепенно охладняват. Идва ред на Ескамилио 
в нейното сърце. Дон Хосе ревнува и я заплашва със смърт, ако не се 
върне при него. При входа на арената тълпата приветства Ескамилио -
героя в борбата с бикове. Тук е и Дон Хосе, който не спира да я моли да 
се върне при него. Когато тя за кой ли вече път му отказва, той забива 
нож в гърдите й. Публиката реве от възторг. Ескамилио е убил бика. 
Дон Хосе е убил Кармен. Кармен пада мъртва за любовта си. 

Щях да ви разкажа за една ромска жена, а ви разказах за Кали, 
Азучена и Кармен. Не ви разказах за Виктор Юго и Есмералда ("Па-
рижката Света Богородица"), не ви разказах за „Циганката" на 
Франс Хале. Не ви разказах за ромската жена, която може би сега 
стои до теб и също е готова да подари любовта си. Дали разбираме 
какво се крие зад онова мургаво лице и черните, големи очи? Всич-
ки те - великите, са успели да се вгледат в тях и са били вдъхновени 
да говорят. Ако искаш да говориш и да бъдеш като тях, вгледай се, 
намери своето вдъхновение и разкажи. Разкажи и ти нещо за ром-
ската жена. 
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Мануш 

Мария Йорданова 

В един прохладен есенен ден Мерям се прибираше по пустата алея, 
която водеше към скромния ° дом. Вятърът си играеше с буйните й 
черни като абанос коси, които весело отвръщаха забавната закачка. 

За Мерям беше успокоително за миг да откъсне мислите си от все-
кидневните грижи и да отправи поглед наоколо. За нея беше пре-
красно да слуша музиката на вятъра, да гледа как листата падат 
като златни звезди и покриват земята като кехлибарен мек килим. 
Природата беше в разгара на красотата си с цветовете на дъгата, 
която беше постлала златно-елмазената си покривка над майката 
земя. 

Мерям отново се замисли върху всекидневните грижи. Твърде 
млада беше останала вдовица с три деца, като най-малкото нямаше 
и годинка. То често боледуваше, а майката нямаше достатъчно пари 
за лекарства. Едва свързваше двата края... 

Тази ромска жена нямаше образование, не можеше да чете и пише, 
но имаше природна интелигентност и ум. Тя осъзнаваше, че силата 
е в знанието, затова подтикваше дъщерите си да ходят на училище 
и да се учат. 

Мерям зави по пустата алея и изведнъж се спря ужасена. На пет 
крачки от себе си видя малко бебе, увито в бяло одеяло. Явно детен-
цето не знаеше, че е изоставено, защото беше спокойно и не плаче-
ше. Сякаш, подобно на Мерям, то се любуваше на природата. 

Тя го огледа през сълзи, защото й беше мъчно за бедното детенце, 
което я гледаше възхитено със сините си очички. „Сигурно е изо-
ставено от българка" - мислеше си Мерям. Тя се поколеба дали да 
вземе малкото бебче, или да го остави на съдбата. Страхуваше се, че 
ако вземе малкото, ще си навлече само проблеми. Мерям знаеше 
какво е да си дискриминиран. Често понасяше обиди и подигравки 
за това, че имаше по-тъмна кожа от другите. Тя се възхищаваше на 
дъщерите си, които със сила понасяха подигравките на децата в учи-
лище. Децата ° страдаха много, Мерям също, но те толкова много 
обичаха майка си, че бяха готови да се образоват заради нея. 

Мерям реши да отмине детето, защото само щеше да й донесе 
проблеми и конфликти... Направи две крачки и краката й се подко-
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сиха. С усилие си каза, че детето няма никаква вина. Вдигна го на 
ръце и го притисна до сърцето си в топла прегръдка. 

Ускори крачката си и пристигна значително по-бързо, от който и 
да е друг път. Дъщерите й я чакаха с нетърпение да се завърне, за да 

й подарят своите рисунки от училище. Децата, като видяха бебето, 
познаха, че е българско и погледнаха учудено майка си. Но още пре-
ди да реагират, майката им разказа всичко. Нямаше нужда да ги 
убеждава да приемат малкото детенце за свое братче. Те с щастли-
ви очички гледаха малкото сухарче в ръцете на Мерям. 

Вечерта се прибра бащата на Мерям. Научил за станалото, той 
показа колко много се гордее с дъщеря си за постъпката й. Посъвет-
ва я да идат при мащехата й, та да вземат решение. След дълго раз-
мишление така и направиха. Възрастните хора от мешерето малко 
трудно и с много мислене склониха бебето да остане при младата 
вдовица, докато го намерят истинските му родители и не си го по-
искат. Мерям кръсти детето МАНУШ. 

И така Мануш растеше с другите деца на Мерям. Въпреки че зна-
еше, че е изоставено и че родителите му не са цигани, това не го 
караше да се чувства различен, напротив. Колкото повече растеше 
Мануш, толкова повече в душата му кипеше цигански буен огън. 
Всички от махалата го приемаха и обичаха. 

Когато стана V клас, истинските му родители се появиха. Един 
ден кметът дойде в махалата и каза на Мерям, че родителите на 
Мануш са дошли да приберат детето си, изоставено преди 13 годи-
ни. 

След дълги увещания Мануш трябваше да напусне Мерям, която 
плака много... 

Постепенно момчето се привърза към новите си родители. При 
тях условията бяха много добри... Смениха му името с българско, 
но дълбоко в душата си той остана циганче, като навсякъде защита-
ваше ромската чест. 

Мануш често ходеше да вижда майка си и сестрите си. 
Минаха много години. Мануш порасна и стана лекар, но не забра-

ви своите ромски родители. Годините сложиха отпечатък върху 
Мерям, лицето й повехна, косите й от много грижи побеляха. 

Седнала на поляната, с ветрило в ръка като циганка от руски ро-
манс, тя пееше някаква стара песен. Вятърът подухваше леко бели-
те й кичури. Мерям си спомняше как беше спасила едно малко бебе. 
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Миг с една млада ромска жена.. 

Марин Кутанов 

Тихичко, на пръсти стъпваше идващата есен. Със своите все още 
парещи лъчи, лятото се отпускаше в прегръдките на жълтия чуден 
сезон. Натежалите сиви облаци иронично си играеха на гоненица 
пред умореното слънце. Тук-там паднало полужълто листо даваше 
уверен тон на останалите листа. Презрелите дренки, прегракналите 
щурци, ухаещите дюли подсказваха приятния полъх на есента. В ог-
ромния ромски квартал лятото продължаваше. Захвърлен на края 
на града по един неписан закон той живееше своя странен и ориги-
нален живот. 

Страшен живот. 
Озъбен. 
С обратна захапка. 
Не щадеше никого. 
Ромската махала приличаше на панаир. От онези, едновремешни-

те панаири. С музика, сергии, викове, крясъци. Пълни улици с босо-
ноги деца, играещи на воля, без да обръщат внимание на нищо. 

Беднотията, тая страшна болест, се разхождаше свободно и навсякъ-
де. Посещаваше една огромна част от ромския квартал. Като че ли 
си в друг свят, в друга планета. 

Страшна беднотия, страшна мъка. Човек си задава въпроса - има 
ли Господ на тази земя? И ако има - няма ли поне мъничко милост? 
Цялата мъка, що я има - я има струпана в ромската махала. Мъка, 
охранявана така добре, че и грам не може да излезе. Складирана 
имаше и за бъдещето. 

Жителите я удавяха в алкохол, във вечната тъжна ромска песен, в 
сълзи. 

Макар и незначителни. 
Некласически. 
Появил се тук-там проект. 
Като призраци се появяваха някакви хора, с някакви проекти на 

фондации за хигиената, за секса, за да няма много деца, за „телепор-
тирането" в неромски училища, за кръгли маси, за ялови разговори 
с властта... 
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Заваля. 
Едри, все още летни, капки дъжд посипваха прахоляка по ромски-

те улици. Идващата есен плачеше с крокодилски сълзи за отминава-
щото лято. 

Небето плачеше. 
Природата плачеше. 
И една ромска млада жена плачеше, свила се до малкото прозорче 

на една от двете й стаички. 
Сълзите й правеха малки нежни рекички по мургавото й лице. 
Плачеше и гледаше как си играеше най-голямата й дъщеря. 
Не спряха сълзите й и при нашето влизане. 
„Защо се обръщате към мен? Каква съм аз. Една обикновена мла-

да жена. Хиляди като мене. Погледнете навън. Пълно е с майки с 
малки деца. Какво да ви кажа за мен, за моя мъж, който е без работа. 
Та аз имам проблеми, откакто се помня. Докога и Господ не знае. Аз 
съм вярваща християнка, ама вече сили нямам да се моля, да вяр-
вам. Нито физически, нито духовно. 

Кажете ми сега, вижте това хубаво момиче, най-голямата ми дъще-
ря. Тази есен трябва да ходи на училище. Е, как да я изпратя. Откъде 
да взема пари, средства. Кажете ми. Ох, Боже Господи, какво лошо 
съм направила, та така ме наказваш, ами това невинно дете с какво 
е виновно. Не, не искам да е като мене неграмотна. Аз се ожених 
рано, рано. Мъжът ми като излезе от казармата, вече си имахме две 
дъщери. Преди годинка се роди третото - момче. На едно майчин-
ство сме. Имахме спалня, телевизор, бюфет, ама всичко продадох-
ме. Вижте какво имам - едни празен шкаф, легло и три стола. Тези 
две стаички баба ми ги даде. Млада съм, ама не мога да мечтая. За 
какво да мечтая. Поне мънички, дребни мечти. Всичко в душата ми 
е замряло. Що за душа имам. Нищо друго не искам. Гладна съм, 
готова съм на глад, само и само детето ми да учи. А каква къщовни-
ца е дъщеря ми. Връщам се един ден от „социала", забавих се доста и 
още на улицата дъщеря ми сияе: „Мамо, мамо - изненада?!" И гладът 
ми мина, и умората. Знам само, че предния ден оставих доста нато-
пено пране. Гледам, всичко простряно. Разплаках се. Чакаше още 
една изненада. Шестгодишната ми дъщеря е направила вечеря. И 
то каква вечеря - попара, наръсена с червен пипер. Това беше най-
сладката ми вечеря, и с радост на очи. Вечерята плуваше - и сирене-
то, и маслото бяха малко, ама украсено с червен пипер. 
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Ей такива радости имаме. 
Пусти пари, да не можеш да купиш на детето си ама един обикно-

вен сладолед, една дъвка. 
Един ден дъщеря ми вика: „Мамо, яде ми се салам." 
Направо онемях. Ами сега какво да правя. За пръв път ми се поис-

ка да ме няма на този свят. За пръв път се почувствах ненужна. След 
това ми каза: „защо, мамо, сме толкова бедни". „Не, не моето моми-
че, ти и твоето братче и сестриче сте моето богатство, иначе досега 
да бях се...". Плаках, плаках, както днес, както ме сварихте. 

Все това ми е в акъла. Защо моето момиче няма да ходи на учи-
лище. Ох, Боже, животът ми заприлича на един безкраен тъжен 
ден. Мъжът ми оня ден работи няколко дена и донесе някой лев. 
Дъщеря ми ме прегърна: „Мамо, ще стигнат ли за тетрадка, хими-
кал, букварче..." Как да кажа, че тези пари ще са за хляб. Понякога 
ей така се моля на Господ да ме вземе, защо да живея, кому съм 
нужна? А децата, какво са виновни. Искам да избягам от тук, от 
този квартал, от това проклето място. Ей така, да политна в някой 
друг свят. Свят, където да работя, децата ми да ходят на училище, 
свят, където да разберат, че ние сме хора като всички останали. Да 
повярваме, че живеем, че сме живи. Свят, където има любов, обич 
и мечти... 

Ох, Боже, защо дъщеря ми няма да ходи на училище? Защо няма 
да прекрачи като нейните връстници училищния праг, защо няма 
да изпита радостта да учи буквите, да се научи да чете, да е грамот-
на? Какво детство ще има дъщеря ми, малките ми деца - погребано 
детство. Да, едно предварително погребано детство. Съзнанието ми 
е гнездо, ама пълно с безброй проблеми. Страшни, ежедневни про-
блеми. Едно безверие има в мен, ама пуснало разсейки из цялото 
тяло. Не мога да се отърва. Все си представям, колкото и да ми е 
трудно, слънцето да изгрее по-иначе, а то сякаш излъчва тъга, тъга, 
много тъга... 

Е, кажете ми, това живот ли е? Казвам си, има хиляди жени като 
мен, ама това грозно самоуспокоение не ме крепи, не ми дава на-
дежда. Напротив. Докъде стигнахме. Да идва автобус в квартала 
да взема деца - ученици, да ги води по българските училища. Как-
во чудо стана? Така ли трябва да се ходи на училище, по проект? 
Кой го измисли, така ли ще продължим? Като стока, натоварват 
ни и хайде да се учим на живот?! Дайте ми работа аз си знам какво 
да правя. Тука, в този квартал, за такива работи идват - за избори, 
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такива като вас, да пишете... Ами пишете, нека много хора да раз-
берат как живее една млада ромска жена. Видяхте, чухте, записах-
те, нали? Ама аз все за това мисля, защо дъщеря ми няма да ходи 
на училище. 

Е, това живот ли е?"... 
Сълзите на младата жена продължиха. Давеше своята мъка. Без-

личният поглед потъваше някъде в безизвестна посока. 
Малката стаичка онемя от мъка и тя като че ли ставаше по-мънич-

ка. 
Целият ромски квартал занемя от мъка. 
Дъждът се усилваше. Прахолякът се превръщаше в кал. 
Само играещите деца не обръщаха внимание на никого и на нищо. 

Есента изпровождаше лятото чак до пътната врата. Още не си маха-
ха за довиждане. Още не беше дошъл моментът. Щурците продължа-
ваха своя последен концерт, уморени от дългото лятно турне. Няма-
ше съмнение - есента идваше. 
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Ще ви разкажа за една ромска жена 

Миглена Йорданова 

При залез винаги си мисля: Каква ли е съдбата на ромската жена и 
защо е така различна от всички останали? Изстрадала, измъчена, 
пълна със сълзи и огорчения. И всеки път стигам до съдбата на една 
млада ромка, която успя да се пребори с цялата мъка и горчивина, 
за която не мога да не разкажа. 

Появата на Романа на бял свят й причини много мъка и сълзи, 
защото тя беше белязаната „черна овца", която не беше желана в 
семейството. Беше нежелана и наричана така, защото родителите й 
не искаха да имат повече от две деца, т.е. беше грешка на природа-
та. Растеше в среда, в която постоянно имаше проблеми и не може-
ха да я възприемат равна с останалите деца. Беше постоянно обви-
нявана за това, което е, и дори сравнявана с грозното пате. Но съдбата й 

в действителност се оказа като на грозното пате. Тя беше с черни 
големи очи и гарвановочерна, дълга и гъста коса, което й придава-
ше чар. Порасна страхливо, скромно и много чувствително моми-
ченце. Стана ученичка. Дребна, дрипава и малко грозна, но все пак 
умна и старателна ученичка. Дори и като ученичка никой не й обръ-
щаше внимание. Тя се справяше сама с всички проблеми и трудно-
сти в училище и вкъщи. 

Завърши осми клас и се записа в елитна паралелка да продължи 
средното си образование. Оказа се единствената циганка в класа. В 
този период бяха започнали истинските трудности и ходенето по 
мъките, защото родителите й бяха безработни и не можеха да я 
издържат. Макар и без пари и без учебници, тя ходеше редовно на 
училище, защото си беше поставила голяма цел - да завърши обра-
зованието си, и упорито я следваше. 

Нейните съученици бяха все богати, хубаво облечени и с много 
пари. Въпреки това те не я пренебрегваха. Тя доби голям авторитет 
сред тях и учителите, беше тяхната гордост, примерът на класа. 

Романа имаше много проблеми вкъщи, които я притесняваха, 
но въпреки тях, с много труд и усилия завърши образованието 
си. С всички сили преодоля цялото това напрежение и се дипло-
мира с отличен успех. Тя дори кандидатства във ВУЗ, което беше 
голямо учудване за всички хора. Но кандидатстването не беше 
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успешно и това много я огорчи. След този неуспех беше напълно 
съкрушена. 

Животът на Романа беше пълен със сълзи и мъки. Усмивката й бе 
сякаш образувана само от късчета лед. Беше винаги замислена и 
отчаяна от живота, който постоянно й поднасяше огорчения. 

Най-голямото разочарование от живота получи в гимназията, след 
като се влюби за първи път. Чувстваше се на небето от щастие и 
радост. Тогава за първи път се усмихна с истинска и щастлива ус-
мивка, която личеше отдалеч. 

Тази божествена връзка за нея продължи две години и шест месе-
ца. Това бяха едни от най-щастливите дни в живота й, защото тя 
обичаше безрезервно и за миг не се усъмни в това. Но, както казват 
хората, всяко начало си има и край, нейната радост се оказа прека-
лено кратка. 

Прехвърчаха искри от истинска любов между двамата влюбени, 
докато един ден родителите на момчето не решиха да го оженят за 
по-богато момиче, независимо от това, той какво чувства и какво 
иска. 

Това беше първото голямо любовно разочарование, поднесено й 
от живота. След това нещастие тя се затвори вътре в себе си и три 
години не посмя да захване нова връзка, да не би да й се случи също-
то нещо. За този период от време изплака море от сълзи. Чувства-
ше се най-нещастният и самотен човек на земята. 

Всеки път, преди да заспи, тя си задаваше въпроса - защо съдбата й 
е такава, с какво е толкова сгрешила и защо ориста й е такава? 

Защо, защо? 
След всички тези разочарования настъпи един щастлив миг и за 

Романа. Започна хубава и достойна работа в държавна институция, 
по проблемите на малцинствата. Така тя се издигна, започна своята 
кариера и от момичето, на което никой не обръщаше внимание, 
стана видна личност. 

Работата на Романа беше много интересна, свързана с постоянни 
пътувания и срещи. Това й доставяше голямо удоволствие. 

Постепенно превъзмогна болката, огорченията и тъгата, които 
беше преживяла, и разбра, че човек не трябва да се отказва от цели-
те си, а да ги преследва, докато не ги постигне. Така Романа от т.нар. 
„черна овца" стана „Някоя", гордостта на семейството и приятели-
те. Тя се издигна и беше уважавана и почитана личност, с голям ав-
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торитет сред колегите и обществото. В тази среда намери истински 
приятели, сред които се чувстваше в свои води. 

Работата на Романа беше всичко за нея, тя я превърна в силно, 
упорито и борбено момиче. Стана личност, която се доказа, незави-
симо от това, какви мъки и разочарования беше преживяла толко-
ва млада. Едва след тези успехи се почувства щастлива от това, кое-
то бе постигнала. За момента й липсваше само едно нещо, което да 
я ощастливи напълно. Това беше принцът на мечтите й. Но ще на-
мери ли Романа човека, който й липсва, за да направи истински 
щастлива преуспялата ромска жена? 
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Искам да ви разкажа за една ромска жена.. 

Фиданка Янакиева 

Днес много хора считат малцинствата, и по-конкретно ромите, 
едва ли не за заразата на обществото. Ежедневно наблюдавам слу-
чаи на дискриминация, включително и към мен. По-често тя се про-
явява в малките градове, в провинцията... 

Искам да ви разкажа за едно ромско момиче на име Снежана, 
която с живота си доказа, че ромите са способни хора, умни и инте-
лигентни... 

До 14 години Снежана живееше с баба си в махалата, където из-
расна с типичния живот на ромите - сред песните, приказките и 
сватбите на махалата. До този момент тя приемаше своя свят такъв, 
какъвто е - свят, в който се чувстваше щастлива и закриляна от хор-
ската дискриминация. Вярно е, че и често й се налагаше да налита 
на бой, щом чуеше, че я обиждат, защото е циганка. 

След като навърши 14 години, тя отиде да живее при родителите 
си - в същия град, но в българската махала. Въпреки че имаше сил-
но изявен акцент (трудно говореше български), Снежи беше кон-
тактно момиче. В новата махала имаше нови приятели - българче-
та. Постепенно се научи да говори правилно български. 

Един ден Снежи като на шега обяви, че иска да продължи средно-
то си образование. Нейните познати и приятели (българи и роми) й 
се присмяха с възклицанията: „Кога си видяла циганите да учат - та 
те едва изкарват основно, камо ли средно образование!" или „Тия 
приказки ги разправяй на баба си!". Тези думи я натъжаваха, но 
същевременно я и амбицираха. Същата година тя подаде докумен-
тите си и бе приета за изненада на своите приятели. На 17 години 
Снежана завърши средното си образование с отличен - факт, с кой-
то доказа, че и „циганите от махалата" могат. 

Постепенно в нея обаче започна да изгасва ромското самосъзна-
ние. Светът беше коренно различен сега - с нови български прияте-
ли, купони... Започна работа като сервитьорка в елитно заведение. 
Говореше само български език и отричаше ромския си произход. 

Един ден се запозна с човек, който отвори сърцето й за Бога. При-
емайки Бог в живота си, тя осъзна, че хората са едно - независимо 
от цвета на кожата, етническата си принадлежност или езика, на 
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който говорят. Животът й коренно се промени. Тя се посвети в служ-
ба на другите и започна да проповядва в цялата страна, предимно 
сред ромското население. Постепенно започна отново да изучава 
ромския език. Скоро говорих с нея и тя ме изненада с познанията си 
за различните ромски групи в България. 

Най-важното беше, че вярата й даде стимул да продължи да учи в 
колеж, където се запозна с едно момче - българин. Той се влюби в 
нея, но тя не му обръщаше внимание. Постепенно опозна характе-
ра му и Лозан се превърна в голямата й любов. Отначало родители-
те му не искаха и да чуят, че синът им ще се жени за циганка. Като 
опознаха Снежи, те склониха. Снежана и Лозан се ожениха много 
скоро във Франция и са едно много щастливо семейство. 

И днес, без да попитате, тя ще ви каже, че е циганка и не се сраму-
ва от това, а напротив - гордее се с произхода си и е готова с вдигна-
то чело да носи ромската чест. 
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Лайла 

Милена Илиева 

Свечеряваше се. Лайла беше сама вкъщи. Гъстата и къдрава черна 
коса се спускаше нежно по раменете й. Тъмнозелените й очи про-
никваха дълбоко и се запомняха от всеки, който ги зърнеше. Но тя 
беше объркана 25-годишна красавица. Лятната вечер и глъчките от 
минаващите хора още повече подразниха Лайла. Надникна от про-
зореца си и видя двойка влюбени да се целуват. Сякаш някой заби 
нож в стройната й снага. Очите на Лайла се насълзиха. Тя се втурна в 
стаята си, измъкна любимия си шал и почти бягайки, се изгуби в 
тъмнината. Спря се едва когато пред нея се изправи внушителна 
постройка - стар каменен мост, пресичайки на две градчето, в което 
живееше. Лайла прегърна малка част от парапета на моста, сякаш се 
познаваха от години, и като че ли очакваше всеки момент мостът да й 

заговори. Но мостът мълчеше. Лайла продължи да нервничи и за-
крачи ту наляво, ту надясно. Объркана ли? Не, тя беше просто отча-
яна. Но и се боеше да напусне живота си по глупав начин. Лайла не 
мислеше да се хвърли от моста, не, не. Макар, че имаше не една при-
чина. 

Беше отгледана от баба си - почитана и уважавана старица. Бог 
беше дал гадателски способности на баба Фидана (макар че почти 
всички в днешно време ги имат) и пред къщата винаги имаше хора, 
жадувайки да узнаят бъдещето, да се изцелят от черните магии. И 
всеки, който видеше Лайла, казваше, че с такава красота само щас-
тие и любов ще има в душата на момичето. Но не било. Лайла не бе 
навършила още и четиринадесет, когато баба Фидана почина. Доб-
ре, че беше брат й Гочо. С пет години по-голям, знаещ и можещ. И 
той се грижеше добре за сестра си. Купуваше й хубави дрешки, на-
кити. Лайла беше доволна. Какво му трябва на едно циганско моми-
че? Храна, дрехи, накити и песни. А как пееше Лайла... Дори славеи-
те спираха да пеят, щом чуеха нейния глас. Но Гочо, макар и да поз-
воляваше на Лайла много неща, не искаше тя да се жени за циганин. 
Смяташе, че българите са по-достойни за хубавата му сестра. И по-
стоянно й говореше за това. Има ли нещо по-свято за циганите от 
семейството? Има ли нещо, за което по-малката сестра не би послу-
шала по-големия си брат? Едва ли. И Лайла си намери приятели в 
българското училище. И то все добри момчета и момичета. Но едно 
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момче й харесваше много. И беше с него за първи път. Той я обича-
ше и искаше да има свидетелство за нейните чувства към него. Кога-
то Гочо разбра, се напи от мъка. Но това бяха плодовете на неговите 
думи. Искаше му се да я набие, да я изкара с ритници от къщи. Но 
Лайла беше неговата любимка и той само я прегърна нежно, плачей-
ки. 

Лицето й беше обляно в сълзи и Лайла хлипаше неудържимо. Бяха й 
се случили толкова много неща. Времето минаваше, но болката й 

ставаше още по-неудържима. Не ставаше въпрос за физическа бол-
ка, а за душевна мъка. Спомни си за момчето, което толкова обича-
ше в гимназията, и с което беше за първи път. Спомни си и за мъка-
та на брат й Гочо, спомни си и за детето, което носеше в утробата си. 
Очаква ли някой, че още от първия път и ... Но на Лайла й се случи. 
Тогава за нея нямаше и място за съмнение. Лайла не можеше да си 
позволи да отдаде младостта и красотата си за отглеждането на едно 
дете. Спомни си за сестрата в отделението, за страшните инстру-
менти, за кръвта по нея... 

Гочо не искаше и да знае от кого е. Тя трябваше да го махне. Колко-
то може по-скоро. И стана бързо. Защото Гочо имаше пари и плати 
на когото трябваше. Бабата в махалата беше надеждна, но нещо се 
обърка и приеха Лайла в болницата. 

Лайла се гърчеше от болка. А мостът сякаш се опитваше да й на-
шепне нещо и да я прегърне. Лентата на живота й преминаваше с 
бясна скорост. 

Лайла се стабилизира бързо. Имаше здрав организъм и можеше 
всякаква инфекция да победи. Животът й потръгна отново. По ку-
пони с момчето на живота си, веселие и център на внимание. Лайла 
беше щастлива. Докато разбра, че Мирослав, Миро, приятелят й, се 
е сгодил. Не можеше да го проумее. Струваше й се най-долната лъжа, 
която можеше някой да измисли. Но беше самата истина. Родители-
те му не биха позволили техния син да се ожени за циганка, па макар 
и хубава. Гочо събра момчета от махалата и Миро дълго щеше да 
помни може ли да се подиграва с циганка, с Лайла. Тогава Лайла се 
затвори в себе си. Постоянно мислеше за детето, на което не позволи 
да живее, на което отне шанса да обича истински, да има свои деца. 
Някой мислеха, че Лайла си е загубила ума. Не я разбираха. Лайла 
започваше да осъзнава последствията от постъпките си, помъдрява-
ше. Мислеше си, че Бог, дарявайки я с красота, й отнема истинската 
любов. Как искаше да е грозна и щастлива... 
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Реката под моста сякаш пееше на Лайла... „Не, плачи, красавице! 
Не, плачи!" 

Лайла почти не излизаше от къщи и постепенно всички освен брат 
° забравиха за нея. Тя минаваше като сянка, беше тиха като котка. 
Гочо не се ожени. Искаше да е до сестра си. Но не й помагаше. Пре-
чеше с постоянното си пиене. Защото почваше да пее за изгубената 
си младост, за погубения живот на Лайла... Лайла не издържаше по-
вече. Една вечер, прибирайки се от разходка, две момчета я настиг-
наха и я събориха на земята. Грубостта им беше животинска, нечо-
вешка. Лайла се прибра с раздрани дрехи, с раздрано и наранено 
сърце. Топлата баня и ароматния сапун само заличиха злосторници-
те... Но не и бебето, което Лайла носеше. Отново беше пред избор. Да 
го отгледа или да го убие. Да, за нея това не беше просто един ембри-
он, или както там го наричат, а живот. Човешки живот. И сънищата, 
кошмарите... Лайла трябваше да реши. 

Ненадейно за всички, в дома им се потропа. Беше стар съученик 
на Лайла. Искаше да излизат заедно, искаше Лайла да го опознае, но 
още повече искаше да са мъж и жена. Дойде с ракия и всичко, както 
му е редно. Гочо беше много щастлив. Лайла се чувстваше като про-
дажна стока. Не искаше и да го види. Освен това беше циганин. Не 
може просто така някой да се появи от нищото и пак така да й пред-
лага брак. Лайла не знаеше колко много я обича. Още докато бяха 
малки. Не знаеше за вечерите, в които Радко заспиваше, сънувайки 
Лайла в бяла сватбена рокля. Не знаеше за това, колко мъка имаше в 
сърцето му, като разбра за Миро, за бебето. Не знаеше, че не се беше 
женил, и я чакаше... 

Лайла си мислеше, че като му разкаже за себе си и за бебето, което 
чакаше, той ще си отиде. Но той стоеше до нея и плачеше, шепней-
ки: „Обичам те, и нищо друго не ме интересува. Ако имаш дете, то е 
и мое дете. Обичам те!". 

Мостът пазеше Лайла. Първите лъчи на слънцето се показваха на 
хоризонта. Цялата вечер Лайла беше прекарала, борейки се със себе 
си. „Можеше ли това, което Радко й предлагаше, да е истина? Може-
ше ли да убие детето си отново?" Лайла не знаеше. В единия край на 
моста се появи мъжка фигура. Радко я беше намерил и чакаше избо-
ра й. В другия край на моста стоеше самотата и смъртта и чакаха 
избора й. Всичко беше в ръцете на Лайла. Всичко зависеше в този 
момент от красивата циганка, която с песните и красотата си омай-
ваше всички. Можеше ли Лайла да повярва, че Господ й дава втори 
шанс? Можеше ли Лайла да избере щастието? Щеше ли да е щастли-
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ва с циганин? И не се ли подиграва Бог с жените циганки? Не ги ли е 
поставил именно Той в това неравностойно положение, зависими 
от всички други, беззащитни и неуки...? Подиграваше ли й се и сега, 
поставяйки я пред избор, не можеше ли Бог да се намеси ида" пока-
же ясно пътя... Истинския път. И Бог се намеси. Не позволи на само-
тата и смъртта да наранят за пореден път Лайла. Радко се втурна 
към любимата си и прегръщайки я каза: 

- Няма да ти позволя да си тръгнеш! Няма! 
Лайла се отпусна в ръцете му. Струваше й се, че животът й е бил 

кошмар. И беше права. 
Бог дава и втори шанс... 
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Ще ви разкажа за една ромска жена 

Бисер Светлинов 

1 
Тя е осмото дете на едно дванадесетчленно семейство. Беше свик-

нала по-големите й сестри да се грижат за нея. Обичаше да си играе 
с калта - от нея можеше да се приготвя всичко - печено пиле, кюф-
тета, сладкиши, сарми, чинии. Всяка вечер майка й им носеше ца-
ревично брашно и понеже вече беше капнала от умора, най-голяма-
та сестра се нае да приготви поредната вечеря, която бе същата като 
снощната, май и оная вечер бяха яли мамалига. Бащата още го ня-
маше, майката се притесняваше да не се сбие пак с мъжете за тия 
проклети карти. По цял ден само това правеше - играеше на карти. 
Вечерята приключи бързо. Всички деца се наредиха на пода и заспа-
ха в очакване на новия ден. Майката лежеше будна в постелята. 
Някъде към полунощ се чуха гласовете на пияниците от махалата, 
сред тях бе и съпругът й. Той започна да псува още от двора, тя се 
опита да го успокои, но децата вече се бяха събудили и стояха непо-
движни в очакване на поредния скандал. За радост на всички, той 
се унесе бързо и заспа. Нощта беше обвила всичко наоколо, само 
звездите светеха като дупки в юргана. Вятърът свиреше обичайна-
та си песен с тенекията на покрива. 

През счупените стъкла на прозореца се прокраднаха първите 
слънчеви лъчи. Майката се приготви и замина да проси, децата зна-
еха, че тя работи в едно българско семейство. Не й беше леко, но 
нямаше възможност да издържа децата си по друг начин. По пътя 
един от галошите й се изхлузи, тя приклекна, обу го наблизо, видя 
една връв и я използва, за да привърже скъсаната обувка към крака 
си. Чорапи нямаше, а ходилата й бяха твърди като дърво и нацепе-
ни като кората му. Не беше се сресвала може би от седмици, не й 
беше оставало време от грижата за насъщния и децата. Дрехите, 
които носеше, не бяха нейни - вече беше забравила кой й ги бе дал, 
по-голямо значение имаше това, че те я пазеха от вятъра, дъжда и 
неприличните погледи на мъжете. Доколкото можеше да се опре-
дели, косата й бе черна, а очите - зелени като водорасли. В този жи-
вот не бе сполучила на мъж - единствената й надежда оставаха де-
цата, но като че ли и пред тях не се виждаха дни на радост. Зимата 
наближаваше. Тя ускори крачка, следващото село вече се виждаше 
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зад гористите хълмове. Слънцето продължаваше да се издига наго-
ре. Както и вчера, и завчера... 

2 
Децата се събудиха, изядоха това, което бе останало от снощи, и се 

разпръснаха из селото - кой да чиракува на някой бей, кой да играе. 
Малката сестричка беше на девет години и с група деца се насочи 
към края на селото, където бяха разположени пясъчниците. Там се 
бяха образували множество тунели с височина около метър. Децата 
обичаха да се провират през тях. Малката Айше беше най-пъргава 
и можеше да се движи приведена с часове. Днес бяха решили да иг-
раят на криеница. Трудно можеше да се определи кой кого търси и 
кой от кого се крие. Айше се спъна и падна, не можеше да движи 
крака си, опита се да извика, но нещо в устата й попречи да го на-
прави. Отгоре се стичаше пясък и бавно я затрупваше, тя беше без-
силна и не можеше да направи нищо, за да се спаси. 

Бяха минали няколко часа. Едно от децата се сети, че Айше я няма. 
Започнаха да я търсят. Притекоха се и жителите на селото, търсене-
то продължаваше. Някой предложи да започнат да ровят в пясъ-
ка... След около час успяха да намерят почти безжизненото детско 
тяло. Опитаха всевъзможни начини да го съживят, през това време 
се върна и майката. Прегърна детското тяло и заплака, редейки слова 
на болка и отчаяние. Проклинаше съдбата си, съпруга си, живота 
си... 

Детето оживява. Айше днес е моята любима баба. Тя е на около 
седемдесет години, оплаква се от високо кръвно налягане, ревма-
тизъм, главоболие и като причина за това описва онази случка в 
пясъчните тунели. Баба Айше е с побеляла коса, макар че по нея 
има следи от червена къна. Помни много малко за майка си, защо-
то се е омъжила за дядо, когато е била на дванадесет. Избягала и 
повече никога не успяла да се върне вкъщи - от страх баща й да не я 
пребие и за да не причини повече болка на майка си. Винаги, когато 
я питам за родителите й, очите й се просълзяват - онези същите 
зелени очи с цвят на водорасли. 

Баба има пет деца, едното починало още първия месец след като 
се родило. 

Дядо е бил три пъти в затвора. Вече не пие - възрастта и болестите 
не му позволяват. Баба разказва как, докато дядо е бил в затвора, е 
събирала пари за керемиди заедно с децата. Как всички са ходили 
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на работа в ТКЗС-то и със събраните пари щели да ремонтират жи-
лището, в което живеели. 

3 

Тогава идва вестта, че дядо е пуснат на свобода. Вечерта той се 
прибира, взима спестените пари и ги изпива в близката кръчма само 
за една нощ. 

И всичко започва отначало... Дъщерята на моята баба (леля ми) 
забягва с един мъж, когато е била на четиринадесет години, ражда 

й се дъщеря. Дядо и баба успяват да я вземат обратно и я дават за 
жена на един мъж от съседното село. С отглеждането на детето се 
заема баба ми. Но леля не случва на мъж. Като че ли нещата се по-
втарят. Той се пропива, единствената мисъл, която е обзела съзна-
нието му е как да си добави алкохол. 

Съседите разправят, че жените от нашия род са прокълнати от 
своите родители да теглят цял живот и да не видят хаир от мъжете 
си, защото рано забягвали и се оженвали. Между другото леля също 
има тъмна коса и зелени очи, и сестра ми също... 
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Ще ви разкажа за една ромска жена.. 

Орлин Атанасов 

Красива, добра, скромна, лъчезарна, силна, сладкодумна, издръж-
лива - това са малка част от думите, които описват нрава и характе-
ра на една от най-прекрасните жени на света, а именно ромската жена. 

Със своя чар, талант и скромност тя може да спечели всяко мъжко 
сърце. Когато се влюби в някого - той е най-щастливият на света, но 
когато мрази, трудно може да прости. 

Точно такава жена успя да плени сърцето и душата на моя най-
добър приятел, който и до ден-днешен живее с нея. Историята, коя-
то ми сподели, ме впечатли и затова реших да я разкажа. 

Преди срещата си с нея той не знаел нищо за живота, живеел ден 
за ден и не се захващал със сериозни връзки, защото не искал да се 
„заробва" отрано. 

Един ден решил да замине за столицата, за да си намери работа и 
да започне да печели, да стане самостоятелен човек. Пътят до голе-
мия град бил дълъг и труден, но той не се отказал. След няколко 
дни пристигнал и се настанил в скромен хотел, за да пренощува. 

В същия хотел, в който пристигнал, точно до неговата стая било 
настанено едно ромско семейство от провинцията, което също 
търсело работа. Мъжът и жената били на средна възраст, запазени, 
силни и борбени, готови да посрещнат всяка трудност. Единствени-
ят недостатък, който имали, е това, че били расисти. В живота си те 
се сблъсквали с много трудности и повечето причинявани от бълга-
ри, които не можели да понасят ромите. 

С тях била и тяхната дъщеря - девойка, наближаваща пълноле-
тие. Висока и стройна, с коси, тъмни като нощта, с кожа като кади-
фе, с очи, черни като грозд, с устни, червени като ягода. 

Родителите й много я обичали и не позволявали косъм да падне 
от главата й, защото им била единствено дете и едничка радост в 
живота. 

Един ден случайно, докато момичето се връщало от покупки, се 
сблъскала очи в очи с моя приятел. Още в първия миг, в който два-
мата се погледнали, се влюбили и разбрали, че няма да издържат 
дълго един без друг. 
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Тъй като родителите й не й позволявали да разговаря с непознати 
и да се заглежда по хората, тя много се притеснила от срещата си с 
младежа. Бързо му се извинила и избягала по стълбите към стаята 
си. Моят приятел я догонил и с малко усилие разбрал името й, пред-
ставил й се и тя малко се поуспокоила. 

От този ден нататък те се срещали много често тайно в хотела и 
накрая решили да съобщят на родителите на момичето за тяхната 
връзка и да се оженят. Когато обаче девойката се опитала да им на-
мекне за това, те не я оставили да довърши, а категорично й забра-
нили всякакви отношения с него. За тях било недопустимо да дадат 
дъщеря си на българин. 

Момичето се отчаяло, всеки ден, когато родителите й излизали на 
работа, я заключвали и не й позволявали да излиза. Тя престанала 
да яде и започнала да тъгува по цели дни и нощи за своя любим. 

Една прекрасна сутрин, когато родителите й излизали на работа, 
без да искат, забравили да заключат вратата. Когато момичето ви-
дяло, че не е заключено, бързо събрало малко дрехи и изтичало при 
своя любим, когото намерила в собствената му стая. Двамата не 
умували много. Приятелят ми си събрал багажа и заедно с красива-
та девойка избягали в провинцията в малко селце в покрайнините. 
Там се оженили и заживели като семейство. 

Животът им обаче никак не бил лесен. Те се сблъсквали с ужасно 
много трудности, които по един или друг начин, с последни средст-
ва и усилия успявали да преодолеят. Но радостта им не била пълна. 
Девойката не могла да забрави родителите си и тайничко тъгувала 
за тях. Каквито и да са били, те са нейните родители, които цял жи-
вот са я гледали и са се грижили за нея като писано яйце, и най-
важното, много са я обичали и са правили всичко за нейно добро. 

Веднъж тя помолила своя съпруг да ги потърсят и да им се изви-
нят, да се опитат да се сдобрят и да заживеят заедно. Той помислил 
малко и се съгласил с решението на съпругата си, тогава двамата 
заминали заедно за столицата, за да намерят родителите на млада-
та вече ромска жена. 

Първото място, където проверили, било малкото хотелче, в което 
преди повече от година се били запознали. За таяхно голямо учуд-
ване и щастие те били още там. След тяхното бягство, горките ро-
дители се поболели от мъка по своето момиче и с малка надежда в 
сърцето си се надявали един ден да се върне и да ги открие на също-
то място, от което девойката избягала. 
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Естествено след срещата си с нея те й простили и приели нейния 
съпруг. Всички заедно се преместили в малкото селце, в което мла-
дото семейство вече построило собствен дом и където имало мяс-
то за всички. Постепенно родителите на момичето обикнали мла-
дежа и видели колко много обича дъщеря им и че е готов на всич-
ко заради нея. С радост открили, че са грешили в преценката си и 
по всякакъв начин показвали обичта си към него. След година на 
новото семейство му се родила и първата рожба, която била кръсте-
на на бащата на булката. Тогава вече радостта им станала неопи-
суема. 

И ето, че след толкова радост, мъка и приключения станало така, 
както пожелало ромското момиче. Този разказ е доказателство за 
това, колко силна и упорита е ромската жена във всичко, което 
реши и предприеме. Точно такава жена заслужава всеки уважа-
ващ себе си мъж, която да го дари с обич и вярност до края на дни-
те си. 
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Ромската жена 

Селвяр Мехмедова 

Всяка жена, която живее в България, е българска гражданка, без 
значение на произход, етническа и верска принадлежност, без зна-
чение дали живее в града, или в селото. По-различна ли е в такъв 
случай ромската жена и с какво? Свободна ли е тя и как? Помага ли 

й традицията, или я ограничава? 
Векове наред ромската жена не е била свободна. Не е свободна и 

днес. Не и в смисъла, който повечето хора влагат в понятието „сво-
боден". Ромската жена е избирана, но не избира. От малко моми-
чето израства с ограничения. Бива приучвано, че трябва да се съо-
бразява и почита решенията на баща си, а после - на мъжа си; че 
трябва да върши тежка домакинска работа, дори това да не й ха-
ресва и т.н. Колкото по-голяма става ромката, толкова по-тежки 
стават и ограниченията. Истината е, че ромското момиче е обича-
но силно и тези ограничения са по-скоро от страх: да не й се случи 
нещо лошо. Родителите вярват, че така могат да предпазят детето 
си от лошото влияние на големия и враждебен външен свят. Веко-
вете страдания, които са съпътствали и съпътстват ромите, са вко-
ренили дълбоко в съзнанието им представата за външния свят като 
чужд, враждебен и мръсен; с две думи - място, което не е за ром-
ски момичета. В противовес на него съзнанието на рома е поста-
вило семейството, традицията и заедността, единството на общ-
ността. Ромите са народ, който много държи на връзките между 
роднини и приятели. Ромите са заедно в добри и лоши мигове, 
подкрепят се и си помагат, веселят се и страдат заедно. Така по-
лесно се преодолява мъката и страданието, а щастието в малкото 
хубави моменти е по-сладко. Сърцето на това единство е семейст-
вото, а сърцето на семейството е жената. 

Така ромката израства в свят на ограничения и в същото време -
на свобода. Научава се да уважава околните и да зачита мнението 
на по-големите, на родителите и на мъжа си. Научава се да се под-
чинява и да търпи. Но се научава също така да цени семейното 
огнище, за да го съхрани и за да създаде по-добър дом, по-добър 
живот за околните и за себе си. От малка тя се калесва с проблеми-
те на семейството и изпитва страданието и болката, които я пра-
вят още по-силна и по-борбена, за да постигне по-добър живот. По 
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този начин ромката свиква да търпи и да намира сама изход от 
всяка безизходица, сама да разрешава семейните, житейските или 
личните си проблеми. Това кара жената да се чувства свободна 
навсякъде, във всяка ситуация. 

Когато отрасне, ромското момиче бива омъжвано. Често - още 
когато е твърде младо. Често - без дори да познава жениха си. Та-
кава е волята на родителите. Изглежда странно, но те наистина 
правят това от обич - искат да задомят дъщеря си, преди да е от-
крила нечестните пътища на чуждия, широк и мръсен свят. А мо-
мичето се примирява, защото е свикнала да уважава бащината 
воля. 

Въпреки многото ограничения, в света на ромката има и много 
свобода. Свободата, създадена от нея. Независимо колко се намес-
ват в личния й живот, от малко момиче тя свиква с трудностите и с 
необходимостта да се бори, за да ги преодолее. Това я прави трудно 
наранима, мъдра и свободна, готова да се справи с всичко в името 
на щастливия семеен живот, който цени най-много. С вроденото си 
чувство за хумор и с неповторимия си усет за красота, ромката 
превръща ежедневните дейности в прояви на духа. 

Най-силен израз на това е уважението към традициите, празни-
ците и обичаите, наследени от миналото. Ромката е силно привърза-
на към традициите на своите сънародници, на своите деди. Въпре-
ки че именно тези традиции я ограничават от малка; именно тези 
традиции я женят пряко волята й; именно тези традиции я превръ-
щат единствено в домакиня и майка, като не й позволяват да раз-
вие останалите си способности. Но същите традиции са основната 
опора в нейния малък личен свят, те са това, което я превръща в 
реалната глава на семейството, те й дават вярата и надеждата в по-
доброто бъдеще, колкото и непостижимо да изглежда на моменти 
то. 

Ромската жена в България успява да бъде свободна, колкото и ог-
раничения да й налагат. Свободна е, защото има свой здрав и непо-
колебим, красив вътрешен свят. В него почитта към по-възрастни-
те, обичта към мъжа и децата, вярата в силата на традициите се 
преплитат, за да създадат едно уютно и красиво място. Мястото, 
наречено „дом". 
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За ромката и българина 

Теодора Крумова 

За кой ли път се опитвам да започна този разказ - за циганката и за 
българина. И все се изгубвам, търсейки началото на времето. Губя се 
в изначалното време, опитвайки се да разбера откъде хората вземат 
завистта и омразата си и откъде тази жена взема търпението и сила-
та си. Опитвам се да погледна през очите на Мита, да разплета една 
по една струните, които заплитат душата й. При всяко докосване 
чувствам странна смесица от песен и болка, от любов и горчивина, от 
това да си чужд - и за своите, и за чуждите, и от силата въпреки всич-
ко да се усмихваш и да пееш... Ще ви накарам и вие да го чуете, ще 
ви накарам да го усетите, ще ви накарам да почувствате тежестта на 
традициите и почти фанатичната им необходимост... 

Животът на Мита винаги е бил живот на преход - от старото към 
новото, в старото и новото, отдаден на желанието й да учи и на кар-
мата да изстрада всяка своя сбъдната мечта... 

В началото беше Бог, и Бог беше Словото... 
В началото беше Мита и книгите, и ромският й произход... до 

сбъднатата й мечта да завърши училище и да я приемат в универ-
ситета. Почти сбъдната. Закратко. 

„Според традицията булката трябва да бъде честна! Ако замине -
забрави за честта й!" Тежката присъда на баща й се стовари отгоре 

й с изненадата на лудия, открил лудостта на различието в нормал-
ния насреща му. „Трябва да я омъжим, пък мъжът й ако иска да я 
праща да учи!" „Прав е!" казваха един по един членовете на семей-
ството и хвърляха камък отгоре й. Мита преглътна и тайно погреба 
реалността да учи. Не погреба обаче желанието си за това и любо-
вта си към книгите. Търпеливо зачака избора на баща си без и през 
ум да й мине мисълта за неподчинение. Всяка премълчана дума тя 
добавяше към грижливо архивираните традиции, които щеше да 
предаде и на бъдещите си деца. 

И Той дойде. Познаваше го само бегло - от случайните срещи по 
улиците. Знаеше, че е интелигентен и образован - имаше средно 
образование. И наивно си помисли, че този път Господ й се усмих-
ва. Не обърна внимание, че от поройния дъжд саркастичната Му 
гримаса се пречупва в лъжливата усмивка. 

49 



Три пъти я предадоха. 
Първия път я предаде майка му. „Какво си ми я довел тази черна 

циганка! Сега ли намери да се жениш?! Ти си войник - аз какво ще я 
правя! Да я махаш от къщата ми!" 

„Какво й е? Ти каква снаха искаш? И тя е циганка като тебе!" 
„Бяла циганка искам - като мене!" 
„Недей така, майко! Аз я обичам!" „Кога ли свари да ме види, че 

пък и да ме обикне" - помисли си Мита, но нищо не каза. Само све-
де очи, за да предрече съдбата си в напуканата от студ земя (беше 8 
декември и при други обстоятелства, в едно друго време и в един 
друг свят, това щеше да е първият й студентски празник). 

Накрая бъдещата й свекърва кимна през рамо: 
- Ей ви стаята - правете каквото искате! 
- Недей така, майко, няма ли да ни застелеш бял чаршаф - както е 

традицията? 
- Няма традиция! - зловещо се сопна свекърва й и тръшна врата-

та след себе си. 
Мита и мъжът й останаха да се гледат стъписани. Мита се опита 

да каже нещо, но почувства гласа си завързан в гърлото си. Толкова 
й се искаше да пийне едно малко в разрез с традицията и напук на 

традицията. Погледна го и видя желанието си огледано в очите му. 
- Дай да отидем в дискотеката и да пийнем по едно малко, пък 

тогава ще видим какво ще правим! - това бяха думите му. 
Оставиха се алкохолът и музиката да изчистят съзнанието им в 

единствената невинност на душевноболен, който в лутането си 
между реалност и лудост е загубил проблемите си на някоя от спир-
ките. Остана само бялото съзнание на немисленото и немислещо-
то бягство от предстоящия миг. И тогава вечерта свърши - без ро-
мантика, без чувства, без сексуалност, - двама непознати, оказали 
се по странно стечение на обстоятелствата в едно легло. Лежаха 
голи, без дори да са се докосвали - всеки заринат в собствените си 
чувства. 

Събуди ги гръм - сигурно навън валеше. Още беше тъмно. 
Всъщност не валеше. Беше свекървата, дошла да провери резултата 
от първата брачна нощ, без изобщо да знае, че брачна нощ нямаше. 
Грубо издърпа юргана и започна трескаво да търси следите по чар-
шафа. Още замаяна от алкохола, Мита също скочи и започна да търси 
нещото, което свекърва й така упорито диреше (без даже да разби-
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раше какво точно е то). Свекървата даже не изслуша обясненията й. 
Заклейми я и обърна гръб. 

И мъжът й я предаде. 
Той също я заклейми, без дори да има ясен спомен за изминалата 

нощ, без изобщо да помни, че дори не е проверил честността й, без 
дори да се опита да открие капчица желание да не се връща в казар-
мата, а да остане и да повярва в младата си и уплашена жена... 

Баща й също я предаде. 
Стисна зъби и се отрече от нея, без дори да я погледне. Същото 

направи и майка й. Не че не я обичаха. Такава беше традицията. 
Дойде да я види само баба й, която беше белязала лицето си с 
мъдростта на всички пътища, които бяха минали през нея. 

Пет дена прекара Мита на границата между Свое и Чуждо, без да 
успее нито да направи Чуждото Свое, нито да се отчужди достатъчно 
от Своето, така че да отчужди и болката си. Пет дена прекара затво-
рена в ничията стая на своето ничие булчинство. Свекървата не й 
даде нищо друго освен хляб и вода. И Мита нищо не посмя да поис-
ка... освен да може да върне живота си. 

Той се върна в отпуска и върна ничиите дни в руслото на тради-
циите. Обичаят повелява да се черпи блага ракия. Обичаят не допу-
ска булката да не е честна. Но свекървата му отказа. Каза, че няма с 
какво да начерви шишето. Въпреки увещанията на старите баби. 
„Недей така, мари! Няма да сме първите, няма да сме и последни-
те! Бива ли ние да правим резила!" И пак никой не попита Мита. 

Тя стоеше сама в стаята на горния етаж, свита в ъгъла на леглото, 
обвила с ръце коленете си в отчаяното желание да избяга от събити-
ята и тяхната предопределеност. Едва дочака мъжът си (дали мо-
жеше да го нарича така) да се върне. Щом чу стъпките му да при-
ближават, сама отвори вратата, сграбчи го и го хвърли на леглото... 

Не го погледна. 
- Иди викай бабите - каза го толкова тихо, сякаш не беше се слу-

чило. Както и всичко през последната една седмица. 
- Иди викай бабите - тихо повтори, придърпа чаршафа отгоре си 

и пак се сви в ъгъла. 
Той не се осмели да я погледне. 
- Булката е честна! Булката е честна! - чу го да вика надолу по 

стълбите. Другото, което си спомняше, беше музиката, която 
гръмна, и свекърва й, която на колене й искаше прошка. 
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Музиката гръмна и щастливото шествие се понесе към бащиния 
й дом, в който баща й отново припозна дъщеря си. 

Тя обаче не успя да припознае съпруга си като съпруг. „Това, кое-
то не ни убива, ни прави по-силни" - беше прочела в една от книги-
те си Мита. И възкръснала от предизвестената смърт на младежка-
та си наивност, тя пак успя да събере сила, за да осъди традициите. 
Тя самата произнесе присъдата. 

Мъжът й се опита да я откаже от книгите и от навика й да чете 
вечер, преди да заспи. А тя се отказа от мъжа си... 

Една вечер бяха отишли в бащиния й дом. Останаха да спят там. 
Мита за кой ли път допрочиташе любимата си книга „Ямайски ма-
рони", допрочиташе любовта, която никога не бе имала. Това вбеси 
мъжа й. Сграбчи книгата и я запокити към вратата. 

- По-учена жена от мен не ми трябва. Работата ти не е да четеш, а 
да чистиш и готвиш! 

Ядът му разтрепери ръцете й, гласът й... и другата Мита, онази, 
която с твърда, почти луда фанатичност беше решила да върне жи-
вота си, се изправи и тихо изсъска насреща му: 

- Махай се! 
Той стоеше вцепенен и я гледаше. Изглеждаше му толкова странна 

и чужда, красива и луда. Съзнанието му за секунди преброди деветте 
планини, за да открие отговора на въпроса му, как тихата, кротка 
жена беше намерила толкова сила в себе си, за да се върне през мъртво-
то си подчинение на традициите и да се осъди да бъде себе си. Не 
успя да намери отговора. А и тя не го остави. Изгони го от бащината 
си къща и отново даде храна на хорската суета и на клюките... 

Заклеймиха я хорските погледи. Понесе кръста си, без да наведе 
глава, вперила очи в правотата си и почти истеричното желание да 
си нарисува друго слънце и друга земя, по която да ходи. 

Мина доста време. Хората започнаха още повече да я одумват - за 
това, че е циганка, за това, че е без мъже, за книгите й, за унесения й 
в мечти поглед... 

И тогава съдбата написа друг сценарий за нея. Тази партия шах не 
я беше играла, но Господ или Съдбата така умело бяха разместили 
фигурите, че Мита дори не разбра, че играе с две царици. 

До този момент грешките - чужди и свои - стояха като крайъгълни 
камъни в живота на Мита. И този път грешката се оказа кръстопът, 
на който тя без малко да се загуби. Или май се намери... Не, по-
важното беше, че намери него - и то без да се лута с фенер в ръката 
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покрай остатъците от предизвестени съдби. Или май Съдбата про-
сто си играеше и се забавляваше за тяхна сметка. 

Грешката този път беше телефонна. Не откри приятелката, която 
търсеше в Лесичери, но и той не я остави веднага да затвори телефо-
на. Приказваха около час - двама непознати - без лица, без надежди -
само гласове, души и минало от двата края на телефонната линия. 

Вторият път вече не беше грешка. Така продължи месец. Говоре-
ха за себе си, за чувствата си, за тъгите и мечтите си. Едно нещо не 
му каза Мита - че е циганка. Думите останаха някъде там между 
страховете й... И същите тези страхове протегнаха ръцете си като 
пипала, когато той й каза един път: „Искам да се оженя за теб!" 
Страхът здраво я беше сграбчил за гърлото. Опитваше се да му обяс-
ни, че не я познава, че никога не я е виждал, че може би е грозна и 
черна... Той беше непреклонен, почти толкова, колкото страха й, 
страха да не се разочарова пак... Тогава извади най-силния си коз: 
„Аз съм циганка". Последва мълчание, което я изненада, защото 
Мита си мислеше, че той веднага ще затвори. Въобще не направи 
това, което Мита си мислеше. „Искам да се оженя за теб! Не ме ин-
тересува дали си българка, туркиня или циганка! Харесал съм ду-
шата ти, не лицето ти, и те искам такава, каквато си". 

След това дойде да я види. В сумрака на студената зимна вечер от 
автобуса слезе само един пътник - Кирил. Огледа потъналата в сняг 
Златарица, огледа спирката и затърси с поглед телефонната си изго-
ра. Търсеше дебела и грозноватичка черна циганка, облечена в ста-
ри раздърпани шалвари - така се беше описала Мита. Беше му каза-
ла още, че живеят в катун на края на града. Затова и не обърна вни-
мание на слабото, обуто в дънки симпатично момиче, сгушило се в 
ъгъла на спирката. Потропваше от крак на крак и нервно се оглеж-
даше около себе си. 

- Ще пътувате ли? - опита се Кирил да завърже разговор с моми-
чето. 

- Не, това беше последният автобус. Чакам някого. 
- И аз чакам, но не знам кого. 
След което Кирил се загърна още по-здраво в страховете и очак-

ванията си, сякаш те щяха да го спасят от пронизващия леден вятър. 
Само един път беше идвал Кирил в Златарица - когато сестра му 

се ожени. Опита се да си спомни къде живее, за да я потърси. Не 
успя. Попита момичето на спирката: 

- Знаеш ли къде живее Мария от Лесичери? 
- Знам, как да не знам. 
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- Ще ме заведеш ли - и без това май нито твоят някой, нито моят 
никой ще дойдат. 

Тя се съгласи. Едва сега я загледа. Беше хубава. Но не беше това, 
което го привлече - зад очите й, зад устните й, зад дългите й коси 
имаше толкова живот, че самият той се изкуши да си открадне мал-
ко. Имаше и толкова тъга - изминати и върнати пътища, които бяха 
оставили пътепоказателите си в очите й. 

Тръгнаха един до друг - всеки загърнат в мислите си, но опитващ 
се да открадне от мислите на другия. 

- Знаеш ли къде живеят циганите тука? - престраши се да попита 
Кирил. 

- Знам, в един стар катун ей там, накрая на града. Нямат нито 
ток, нито вода, че и какво да обличат нямат понякога. 

- А ти къде живееш? 
- Виждаш ли голямата къща, ей там на средата на площада - там 

живея. 
- А познаваш ли Мита? 
- Оная черната - знам я. Не ти трябва да се занимаваш с нея. 
И нощта беше черна. 
Стигнаха до сестра му. Момичето извика и отвори вратата. Тъкмо 

влизаха и токът угасна. Сестра му се изненада на неочакваното му 
посещение в Златарица, в това неочаквано време. 

- Трябваше да се видя с едно момиче - Мита, но тя не дойде. 
- Коя Мита? - изненада се сестра му. - Митка, която те доведе? 
Не се усети Кирил как скочи и сграбчи за ръката момичето, което 

го беше довело и което се опитваше незабелязано да се измъкне. 
- Дай една свещ! - викна на сестра си. 
- Грозна, а? Черна, а? В шалвари? В катуна живееш? Няма да те 

пусна да си идеш! 
Решиха да се оженят. Освен тях двамата никой не искаше тази 

сватба. Само сестрата на Кирил, че познаваше Мита. И пак тръгна-
ха, понесли кръстовете си, срещу традициите и семействата си, и 
срещу предразсъдъците им. Изплетоха си трънени венци вместо 
сватбени корони, но не сведоха глави, а сами си ги сложиха. Опитва-
ше се бащата на Мита да я разубеди, но и той не посмя да тръгне 
против волята си. Стигаше му градината от сизифовски камъни, с 
които до този момент се беше опитвал да гради щастието на дъще-
ря си. Поне щяха да спрат да я одумват, че седи без мъж. А и момче-
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то изглеждаше свястно. Почиташе традициите им, ако и да не беше 
циганин. Той настоя сватбата по цигански да я направят. 

- А вашите? - запитаха го бабата и дядото. 
- Те няма да дойдат - толкова тихо го каза, че те си помислиха, че 

не са го разбрали. Разбраха всичко по стиснатите му устни и не го 
попитаха нищо повече. 

Започна сватбата. Заизвиха се гласовете на зурните, надпревар-
вайки се с тъпаните. Никой не ги познаваше по-добре от Кирил. 
Самият той беше правил зурни. Научи се от циганите в Петричко. 
Научи се да им дава от мъката си, за да стане гласът им още по-
хубав. Научи се да разпознава болката им. Научи и тях да разпозна-
ват неговата болка. 

Започнаха бръсненето и зурните започнаха да изливат мъката си. 
Кирил си спомни за детството си в Петричко и за тамошните ци-
гански сватби. Винаги имаше нещо тъжно в сватбите, особено в про-
щаването, в сблъсъка на новото и старото - кое ли щеше да надде-
лее. Очите му се напълниха със сълзи. Видя ги бащата на Мита, но 
нищо не каза. Дожаля му обаче за момчето. Помисли, че е самотен. 
Помисли, че тъгува за това, че родителите му ги няма. Нищо не 
каза. Но повика братята си. Запалиха сватбарския автобус и без да 
казват нищо на никого, отпрашиха към Лесичери. Завариха майка-
та и бащата на Кирил на нивата. 

- Как не ви е срам бе, хора, синът ви се жени, а вие даже няма да 
дойдете да го видите! - развика се бъдещият им тъст. 

Подбра ги в автобуса така, както си бяха с работните дрехи и ги 
закара в Златарица. Стовари ги на мегдана, а те в първия момент не 
разбраха къде се намират. Огледаха се. Площадът беше пълен с на-
род - кой от кой по-пременени. Не си представяха така те ромските 
си сватове. Огледаха собствените си дрехи и се засрамиха от себе си. 
Намериха пак сват си и му казаха: 

- Карай обратно да се преоблечем. 
Всяко чудо за три дни - са казали хора. Тук, в Златарица обаче чудо-

то не свърши за три дни. И за едните, и за другите. Хората още гово-
рят за сватбата на българина и на циганката, чийто брак продължава 
вече седемнадесет години; продължават да говорят за любовта им, за 
силата им и за способността с ромска търпеливост и любов към жи-
вота и македонски инат да се борят срещу съдбата си и срещу тради-
циите и с почти фанатична твърдост да ги спазват, и ромските, и 
българските традиции. Не свърши чудото и за сватовете българи. Те 
така и не приеха своята ромска снаха. Приеха обаче децата... 
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Тана 

Валентина Атанасова 

Видях я съвсем случайно, дори щях да я настъпя. Беше до вратата 
на нашата стая, в коридора - малко вързопче върху походното лег-
ло. Болезнена, анемична светлина се разливаше по лицето й и едва-
едва очертаваше контурите му. Ясно се открояваха само две очи -
големи, черни, като горящи факли и... безнадеждно тъжни. Беше 
страшно да гледаш в тях. 

- Искаш ли водичка? - попитах. 
Не продума. Само поклати отрицателно глава. След час я докара-

ха в нашата стая, на леглото срещу мен. 
- Ругаеше ме моят циганин, биеше ме и ме гонеше навън, като 

заключваше вратата зад гърба ми. Така ми измръзна и кракът. А 
сега, сега докторът вика... Ох, поне да бяха само пръстите, ами то.. ." 
- така говореше Атанаска (или Тана, както й викаха на село). 

И само след минута мълчание: 
- Дали да си хвана пътя още сега, да избягам? Но нали не мога да 

ходя? ...Докараха ме тук от Софийската болница, дали да се върна 
пак там? 

После обхващаше крака си и с часове го гледаше. Колко ли пъти 
вече се прощаваше мислено с него и каква ли картина се оформяше 
в главата й? 

- Пет деца имам (монологът продължаваше) - три от първия брак 
и две от „него" - Едното на единадесет години, другото - на девет. 
А пък Христо - най-големият - тия дни заминава за казармата. 
Кой ще му приготви нещичко за ядене? Пък и няма да мога да си ги 
видя. О, Божичко, какво ме сполетя! 

Не плачеше. Говореше бавно и монотонно. Гласът й леко глъхне-
ше и сам се прекъсваше от време на време: 

- Открито ми заяви, че „саката" жена не ще. Щял да си вземе по-
млада и най-вече - здрава. 

И след миг мълчание продължи: 
- Ще го изгоня, само да ми дойде тук. Мога и без него. Ами какво 

ще правя, като и пари за протеза нямам, нямам пари и за децата. И 

56 



кой ще ме гледа? Мама и тате починаха - мама преди осем години, 
а тате - когато бях малка. Пуста немотия! 

Гледах в стената. Навън вече беше тъмно, само болничната лампа 
процеждаше лека светлина, която се разливаше по лицата ни. А вре-
мето сякаш беше спряло - паяк в ъгъла на празна къща. И пак чух, 
вече в просъница, тихия, монотонен брътвеж: 

- Сигурно ще е по-добре да не съм жива. 
Надигнах се, седнах на леглото и се взрях в нея безпомощна. 
Лека влага ороси очите й и се разнесе бавно по клепачите, но по-

гледът й си остана празен. Бях сигурна, че в дъното на непрогледна-
та му яма, нещо вече беше умряло. 

На другия ден я откараха с количката. След няколко часа я дока-
раха отново и я стовариха на леглото - малка, черно-жълта купчин-
ка, от която стърчеше само един нос. Кървава топка месо, увито в 
зелената болнична плащаница. 

- Може да умре - шептеше младата жена вляво от мен. 
- Тихо. Не разбираш ли? Тя няма право даже на това. Ами какво 

ще стане с децата й? - с глух, но решителен глас проговори онази, 
чието легло беше до прозореца, с дългите черни коси. 

- Утре, като излезе от упойката - казваше леля Тинка отсреща, -
ще започне да го търси. Кракът, де. Знаете ли как ще го търси - като 
луда. Виждала съм такива. 

Вече не знаехме какво да кажем. 
В този момент Тана, похърквайки леко, сигурно сънуваше как още 

е млада и как тича из полята на селото, покрити с мак, метличина и 
синап... 
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Селиха 

Славка Янакиева 

Искам да ви разкажа историята на една ромска жена, ще я нарека 
Селиха. 

Всички от циганската махала бяха бедни, но Селиха беше най-бед-
на сред тях. Нямаше още 65 години, а изглеждаше грохнала пленни-
ца на старостта. Нямаше нужда да я питаш за годините и пробле-
мите й. Челото и цялото "лице бяха обсипани с малки, но дълбоки 
бръчки, които ясно говореха. Дългите й плитки, скрити под забрад-
ката, бяха пълни със снопчета бели кичури. Всеки един от тях има-
ше своята драматична история и ако можеха да говорят, биха нани-
зали броеница от разкази за живота на Селиха. 

Старата жена се отправи към пазара. Тази сутрин погледна в тор-
бичката на врата си, където държеше парите си. Бяха й останали 
само пет лева, цялата пенсия отиде за лекарства на внучката. Но 
съдбата на Селиха никак не беше лека. Старата ромка мислено се 
върна назад. Родителите й я омъжиха твърде малка - дете, което 
трябваше да се превърне в жена. През годините след това никой 
не задаваше въпроси като: „Защо очите й бяха подпухнали и поси-
нели?". Никой не смееше да я запита какво става зад варосаните 
стени, когато мъжът й се прибираше пиян. Но нямаше и нужда. 
Белезите и синините ясно говореха за „щастливия" живот на Сели-
ха. 

Годините минаваха, Селиха се беше научила да приема живота си 
такъв, какъвто е. Съдбата й отне две деца, но после за компенсация 

й се усмихна - подари й други четири. Това даде надежда на Сели-
ха, че животът не е чак толкова лош, тя имаше най-голямото богат-
ство -децата си. Но докога и на каква цена... 

Всичко после потече по старому - до момента, в който мъжът й 
почина. Но ударите на съдбата не спряха дотук... 

Децата на Селиха пораснаха и се задомиха и всеки пое пътя си. 
Ожени се и най-малкият й син, който скоро след сватбата катастро-
фира. Остана инвалид. Един ден жена му си събра багажа и избяга 
при друг мъж, като остави невръстното бебе на грижите на свекърва 
си. 
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Селиха погледна гъмжилото от хора пред себе си. Тя едвам, едвам 
се придвижваше напред, подпряна на тояжката си. В ръцете си здра-
во стискаше петлевовата банкнота. С усилие си прокрадваше път 
напред. Един забързан минувач се блъсна в нея, погледна я гнусно и 
извика: 

- Не виждаш ли пътя, мари, дърта циганка! 
Старата жена се сви - беше ниска, стана още по-ниска. Ударът беше 

унизителен. Но Селиха беше свикнала и с това. Колко много й се 
налагаше всеки ден да търпи подобни думи. Но на всичко бе готова 
за здравето и щастието на внучката си. Селиха си помисли за осем-
годишното момиченце, което бе изцедено от поредното грипно бо-
ледуване. Беше я отгледала от пеленаче. Заделяше от залъка си, за 
да бъде нахранена. И ето, днес беше излязла да й купи храна. Лека-
рят миналия ден й беше казал, че внучката й трябва да яде силна 
храна, много плодове и зеленчуци, за да укрепне тялото й. Думите 
на доктора още звучаха в ушите на старата циганка. 

Селиха се чудеше какво да купи на болното дете. Беше насред па-
зара, отвсякъде обградена с множество хора. Погледът й се отправи 
към редицата минувачи пред нея. Едър мъж продаваше риба. Ста-
рата жена се нареди на опашката и си помисли с усмивка: „Ще й 
купя риба и плодове". 

Опашката бе дълга, а времето минаваше бавно. Циганката поглед-
на нагоре и видя тъмните облаци, които бързо се сгъстяваха. Едно 
момче и една наконтена дама минаха преди Селиха. Тя се опита да 
протестира, но те я избутаха още по-назад. Останала в края, Селиха 
зачака... 

Всеки си тръгваше. Пазарът бързо опустяваше, продавачите при-
бираха стоките, защото се задаваше силен дъжд. Най-накрая дойде 
ред и на нея. Едрият мъж изгледа дрипавата старица пред себе си и 
грубо я попита: 

- Какво чакаш?! Тук не се дава за Бог да прости! 
Селиха разбра, че я взема за просякиня, но тихо каза: 
- Чоджум, искам да купя едно кило риба от тази - и посочи табе-

лата „3 лв. кило". 
Подаде му петте лева и зачака. Мъжът взе парите, огледа ги и вле-

зе в склада. Старата жена зачака. След малко излезе продавачът, 
огледа я и попита: 

- Какво искаш? 
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Тя го погледна и каза, че иска рибата, за която е платила. 
- Каква риба?! Тук да не е великденска благотворителност. Всичко 

тук се купува с пари. 
Жената постоя няколко секунди напълно слисана. После се опо-

мни и взе да опреснява паметта на продавача пред себе си - та тя 
току-що му бе дала цели пет лева, единствените си пари. Мъжът я 
погледна като човек, гледащ улично псе, и с отвращение й каза да 
си омита парцалите. 

Заваля... Небесните двери сякаш се бяха отворили, дъждът се из-
ливаше като из ведро. Вятърът яростно шибаше лицето на старица-
та, самотно застанала в средата на градския пазар. Случайните ми-
нувачи не можеха да разберат дали старата жена плаче. Дъждът за-
слепяваше погледа им... Селиха плачеше. Душата й се гърчеше от 
болка. Но тя не плачеше за подигравателните думи, които чу за себе 
си, не плачеше за унизителната плесница на съдбата, не плачеше 
дори за петлевовата банкнота. Сърцето й ридаеше за внучката, Ме-
лиха, за болното дете, на което нищо не можеше да занесе. 

Селиха се огледа, подпря се на тояжката си и тръгна напред. На 
три крачки от себе си, на земята, видя натъркаляни четири-пет го-
леми полуизгнили ябълки. Селиха се наведе, взе ги, избърса ги в 
престилката си и ги сложи в торбата. Усмихна се. Вече имаше какво 
да занесе на Мелиха. 
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Случайност 

Мита Христова 

Беше й скучно, затова грабна телефона. Искаше да разговаря с 
приятелката си, но набра грешен номер. 

- Ало, съжалявам, имате грешка. 
Сърцето й трепна, когато чу приятния тембър на непознатия глас. 

Той не затвори телефона, а продължи да говори. През цялото време 
тя се мъчеше да си представи как изглежда този мъж. Дали е млад, 
или стар. Дали е хубав, или грозен. Докато размишляваше над тези 
въпроси, се усети, че му казва телефонния си номер. Ей така - от 
скука. 

- Довечера ще ви се обадя отново. Нали нямате нищо против? -
попита той. 

- Не. Ще ми бъде приятно. 
Тя искаше просто за малко да забрави проблемите си. Погледна се 

в огледалото. Безспорно беше хубава, но нещастна. Изминаха шест 
месеца от деня, в който животът й се преобърна наопаки. Беше из-
раснала в много добро и образовано семейство. Макар и от ромски 
произход, родителите й бяха уважавани и обичани от хората в гра-
да. Бяха заможни. Имаха голяма хубава къща, добри професии, а 
децата им - пълни отличници. Тя също завърши с отличен, канди-
датства в университет и я приеха. Радостта и гордостта на родите-
лите й бяха безкрайни. Всеки срещнат сърдечно й пожелаваше ус-
пех. Ала в деня, в който трябваше да тръгне на лекции, едно момче 
я открадна с помощта на приятели. Никога не беше предполагала, 
че ще преживее този ад. По природа бе много романтична и чувст-
вителна. Обичаше поезията, пишеше стихове, а любимите й автори 
бяха Йордан Йовков и Елин Пелин. Имаше борбен характер и знае-
ше какво иска от живота. Мечтаеше единствено за своя принц, ос-
таналото щеше да постигне сама. Затова не можеше да преодолее 
омразата към човека, който провали бъдещето й. Всички нейни 
роднини се примириха с това положение и я съветваха да влезе в 
ролята си на съпруга и домакиня в новия си дом. Но тя демонстра-
тивно показваше отвращението си към него. След шест месеца уси-
лия да я спечели, момчето я върна на родителите й, за да се ожени 
за най-добрата й приятелка. 
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Никой вече не гледаше с добро око на нея. Дори плъзна слух, че е 
била върната, защото не била девствена. Това се оказа сериозен про-
блем, защото според ромските традиции и обичаи тя беше вече опо-
зорена, а и годините й, 19, бяха доста за една неомъжена циганка. 
Не успя да се пребори с чувството на срам и посегна на живота си. 
Преряза си вените, но я спасиха. След това се появи доброжелател, 
който й поиска ръката, без да крие мотивите си - а именно, матери-
ално обезпечение. Нямаха изход и приеха. Сега тя чакаше смирено 
годеника си, който отбиваше военната служба, за да вдигнат сватба. 
Предупредиха я, че ако и този път прояви своенравие, ще я 
отхвърлят като член на семейството. 

Беше погълната от мисли, когато телефонният звън я стресна. 
- Ало, добър вечер! Отново съм аз... 
Заредиха се безкрайни дни на очакване и дълги разговори - нощ 

след нощ. Дълбоко в себе си тя усещаше, че това е съдбата й. Като 
истинска ромка, тя се вглеждаше в бъдещето си и виждаше смътни-
те очертания на дългоочакваната си любов. Но се страхуваше пре-
ди всичко от това, че той е българин, че няма да я приеме сериозно, 
страхуваше се и от силата на своите чувства. Знаеше, че ако още 
веднъж бъде опозорена, никой не ще може да я спаси... 

- Обичам те! Искам да се видим! - й каза той една нощ. 
Тя разбра, че е дошло време да му признае малка подробност, ко-

ято беше премълчавала досега. 
- Знаеш ли ... че аз съм циганка? Но знай, че се гордея с това! 
Той не искаше и не можеше да повярва. Много пъти по време на 

разговор тя го подпитваше по един или друг повод какво мисли за 
ромите и беше разбрала, че не ги харесва. Беше сигурна, че той ще 
реагира отрицателно, затова и отсече (като изрече доста лъжи): 

- Няма смисъл да ме виждаш, защото аз съм много грозна и мно-
го бедна. Живея в катун на края на града, а вечер ме приютява една 
приятелка българка и от там разговарям с теб по телефона. По-доб-
ре ще е да прекратим всичко и да забравим! - каза тя с разтреперан 
глас. 

- Не мога, защото те обичам истински! Дори и да си най-грозната 
жена в света, аз не мога да живея без душата ти, без гласа ти. Оста-
налото за мен е без значение! 

Слушалката сякаш тежеше в ръката й. От другия край прозвуча 
отново гласът на любимия й: 
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- Чакай ме в края на седмицата, защото не познавам никого в твоя 
град, пък и трудно ще те открия сам. 

- Ти си българин, а аз - циганка - опита се за последен път да избя-
га от съдбата си. - Знам, че няма бъдеще за нас. Ще ме използваш и 
ще ме зарежеш. Няма да мога да го преживея. Пък съм и сгодена и 
трябва да бъда разумна. Така че не мога да дойда на срещата и още 
веднъж те моля да ме забравиш! Сбогом! 

... Тя стоеше на автогарата вече цял час. Беше студено и тъмно, но 
кръвта й кипеше, а от очите й струеше светлина. Някаква незнайна 
сила я доведе тук, въпреки че у дома й стягаха сватба. Беше взела 
странно решение, противоположно на нейните принципи. Ще бъде 
с него само тази вечер, а утре ще се омъжи за годеника си. 

Познаха се веднага. Прегърнаха се и той я целуна, сякаш това не 
беше първата им среща. Те бяха опознали и обикнали първо души-
те си и за тях друго нямаше значение. 

- Обичам те! Ще се омъжиш ли за мен? 
- Да! - промълви тя. 
Родителите му се отказаха от него. За тях той вече не съществува-

ше. Година след това и нейните родители загинаха при автомобил-
на злополука. Изпаднаха в немилост, защото никой не ги прие - нито 
българите, нито ромите. Макар и бедни, те успяха да създадат свой 
дом и с много любов отгледаха двете си деца. Сега живеят в собст-
вен свят, изпълнен с много мъки, с много лишения, но и с много 
любов. Смятат себе си за благословени от Бога, защото ги е дарил с 
най-голямото богатство - любовта. Годините поставиха безмилост-
но своя отпечатък върху лицата им - те повяхнаха, а косите им по-
сребряха. Но всяка вечер не забравят да благодарят на Господ за те-
лефонната „грешка", да се погледнат с уморени, но топли очи и неж-
но да си кажат: „Обичам те!" 
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