
1

ЧУДОМИР
ПИСМО ДО СТОЙНО

ДРЯМКОВ ОТ С. ГОЛО БЪРДО

chitanka.info

http://chitanka.info/


2

1

Много пъти си идвал в града и някога си се отбивал в
халите, нали? Виждал ли си какви грамадни риби се
продават там? Едри, тлъсти като дългогодишни депутати.
Има и пресни, има и солени, но за тебе всички са
пресолени, защото не можеш да си купиш и само ги
погледаш, погледаш, попреглътнеш, купиш си след това
един мек хляб пазарски, изгълташ го на бърза ръка и
тръгваш обратно за село. И хич не помисляш даже защо са
тъй едри морските риби и защо са тъй тлъсти.

Морето е наторено, Стойно! Ти и всичките като тебе
сте го торили и торите го и досега, затова толкова риба се
ражда там. Събираш ти всеки ден оборския тор на купчина
до плевника, булката ти ходи по пътищата да събира също
и трупате там през лятото, през есента, зимата, та чак до
пролетта. И нависоко си го сложил, та да се оцежда. Щом
завалят дъждовете, от него започват да текат червеникави
вадички, които се събират сред двора в голяма локва. Щом
локвата ти напълни двора, ти вземаш мотиката, изкопаеш
вада, отправиш я да изтече под портата, оттам в реката,
оттам в морето. Тъй прави и съседът ти, и неговият, и т.н. и
морето се тори, дори и ражда големи риби, а нивите ти
чакат напролет тор да им занесеш.

Вместо тор, братленце, ти им носиш слама и
прахоляк и му се радваш, че е лек и по много се товари и
лесно се изнася по нивите. Ако, не дай боже, те настигне
вихрушка из пътя, може да ти опразни колата за едната
хубост, ако ли пък не, от нивата го взема и го разнася по
всички посоки на земята. Изкараш ли тази слама по
нивите, ти си мислиш, че си ги наторил, и чакаш зърно, а
то паламида се родила, метличина или само бяла трева.



3

Уруки да не са ти, Стойно, ама тъй си я караш,
кардашим! Тури си ръката на сърцето и признай, че от
двайсет-трийсет години ти се разправя от специалисти и
учители какво е тор, от каква храна се нуждае земята и как
трябва да се направи торището, как да се размесва, как да
се обръща, за да може работа да ти върши, и досега на̀,
провери сам: от 350 къщи в Голо бърдо само трима души
досега са си направили циментирани ями за тор. Не му е
голям масрафът. Няколко торби цимент, малко чакъл и
пясък с колата и готово, ама кой да бистри политиката, кой
да оправя в кръчмата финансите на Америка и
дипломатическите сплетни между Русия и Япония! Много
знаеш, братче, голям си дипломат, ама едно торище не си
направяш! Ако си нямаш пари за цимент, и за това са те
учили агрономите, ама слушаш ли ти?

Изкопай една яма до 30–40 см. в земята, докарай две
коли червена глина от Цигански дол, измажи ямата хубаво
и трупай тогава в нея. А ти не го правиш и това даже, а
само сумтиш и се сърдиш, че земята ни била проста. Не е
проста, приятелю, много е хубава тя, ама ний сме прости,
защото не знаем как да я гледаме!

Наскоро един приятел ми разправи следната истинска
случка: В едно наше село край Тунджа се преселил да
живее някакъв чех или немец. Купил си малко нивици,
кола, волове, направил си къщурка, ала сиромах бил
човекът и все не му достигало. Нямал си тор да натори
нивите. Като гледал какви ви са торищата, примолил се на
селяните, като си изкарат напролет всичкия тор по нивите,
да му позволят да разкопае и вземе двадесетина
сантиметра под торищата им.

Някои не му дали, а 5–6 души му позволили и той
копал торната земя и карал на нивите си, копал и карал, па
през лятото като избуяли ония ми ти гладни ниви, за чудо!
Чак тогава видели селяните, че не тази слама и прахоляк,
които карат на нивите си, е тор, а напоената под торището
земя е сто пъти по-торна от техния тор. Гледали го те,
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чесали се по вратовете, а той се хили и нещо си бърбори
под мустак по чешки или немски, ама нали му не разбират!

Тѐ такива работи, братленце, прости и ясни като бял
ден, ама сякаш ги не виждаме, затова ти казвам пак: Стига
си торил реки и морета да храниш риби и китове, а направи
си торище като свят, та да си нахраниш гладните ниви, пък
и те след това тебе да нахранят, че тогава ми разправяй за
Титулеско, за Ганди и за Обществото на народите. Хляб не
дават те, Стойно, не хранят те!

Твой Ч.
1934
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Рекох да минат празниците, да си похапнеш и
попийнеш малко, че тогава да те почна пак. Затова не ти
писах досега.

Наскоро слушах по радиото една сказка по
земледелието у нас, отглеждане на плодовете, пазене на
имотите и морала и отношението на нашия селянин и
българин изобщо към своето и чуждото. В Дания, каза
сказчикът, производителите на мляко, като го издоят и
напълнят съдовете си, изнасят ги на селския мегдан или на
края на шосето, оставят ги там и си отиват. Кога мине
колата на млекарската кооперация, прибере млякото, а
съдовете оставя пак на пътя и кога стопанинът намери
време, отива да си ги прибере, без даже да му минава и
през ума, че можа някой да му ги открадне или повреди. В
Швейцария пък държавните шосета от двете страни са
посадени с плодни дървета и от плодовете им, като ги
продават, поддържат изправността на пътищата си. Всяко
яйце в Дания, каза сказчикът, носи датата на снасянето и
яйчарската им кооперация по този начин изнася на пазара
само и винаги прясна стока, като по този начин конкурира
другите. Ако някой се осмели да продаде развалено или
старо яйце, от него вече никой не купува… и т.н…

Как ти се виждат тия работи, а? Сякаш са от „Хиляда
и една нощ“, нали? Можеш ли да си представиш какво ще
стане с млякото ти, ако го оставиш на шосето и отидеш да
ореш, да речем? Ами можеш ли си представи шосето от
Казанлък до село, от двете страни окичено с дървета,
обсипано, да кажем, с червени ябълки, и ти минаваш-
заминаваш и не се докосваш до тях? А тури си ръката на
сърцето и кажи ми на ухо колко запъртъци си продал в
града, колко прокиснато мляко и развалена сланина, а? Не
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ти трябва много, спомни си само за двете череши, дето са
на шосето под ханчето, кога, не дай си боже, се случи да
родят. Спомни си как, щом се запържат, и клоните им се
изпочупват, изсичат, та само дънерът остане, и ще
разбереш какво искам да ти кажа. Ами знаеш ли ти, драгий,
че за пазене на полските имоти от кражби ний, българите,
харчим милиарди грешни пари и поддържаме една армия
от кучета, равна на половината от цялото население? Имаш
си, да речем, бостан, лозе или една овощна градина в
полето. С месеци седиш ти и си губиш скъпото време да я
пазиш и кучето, разбира се, е с тебе. Стоите вий там денем
и нощем и ядете за сметка на това, което пазите. И най-
важното е, че пак не си сигурен дали няма да те издебнат,
да те приспят и пак да го окрадат. Ако го хванеш, ще се
сбиете пък, ще се разкървавите и хайде подир това пък в
съдилището. Мислило ли се е някога колко милиони се
трошат по това?

Как тогава ще ти стига доходът от стопанството,
когато такава голяма част харчиш по отгледването и
опазването му? Туй сме си ний, Стойно-о-о, такива сме си
ний, българите, крадливички сме, немарим за чуждото, а
пък за общото счупен петак не даваме!

Не искам да кажа, разбира се, че това е единствената
причина за сегашния ти хал. Съвсем не. Тази е може би не
от най-големите, но позамисли се над нея и тя ще ти
помогне да разбереш и другите.

Далече сме ний, приятелю мой, много сме далеч още
от европейците в това отношение, ама да не мислиш, че
гражданите са по-близо до тях? Същите са като вас. Че кои
са гражданите? Не са ли преселници вчерашни от селата?
Оттук, оттам се свлекли от разни села и образували град.

Та тъй. Взаимно доверие и почит, тачене чуждия труд
и имот ще помогнат доста за подобрение стопанството и
ще ни издигне и тебе, и мене, и всички ни пред
собствените ни очи и пред очите на другите. За другото —
други път.

1934
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Твой Ч.
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ЗАСЛУГИ

Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на Моята
библиотека и нейните всеотдайни помощници.

http://chitanka.info

Вие също можете да помогнете за обогатяването на Моята
библиотека. Посетете работното ателие, за да научите повече.

http://chitanka.info/
http://chitanka.info/
http://chitanka.info/workroom
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