
1

ЧУДОМИР
ВЪРШИТБА

chitanka.info

http://chitanka.info/


2

Пак мама ни буди. Ставайте, че Неньо Станчо вече е насадил, а
да се насади, преди да е пекнало слънцето, е безсмислено. Мъчно се
мели с волове и кон. На конската диканя — повечето аз. От тъмно до
един-два часа следобед, станеш на въртоглав от въртене, жега и прах.
Дремна, но конят излиза из хармана. Харманите — един до други,
всичко се върти в определен кръг. Обед — зелен боб или трахана.
Скрити круши или сливи в снопите. Пия вода. Към обяд всичко замира
от умора и жега. От време на време ще се чуе острият глас на Митьо
Райчев: „Де бре, кранта“ — придружен с традиционната псувня.
Цялата „каба“ — въртележка. Понякога само, когато му падне на ръка,
Стойко Шилето ще хване някое куче, ще му превърже на опашката
тенекия, ще го пухне с остена и ще викне: „Ууу! Дръжте го бе“!
Сънливите стопани се ококорват от диканите и край който харман
мине кучето, длъжни са всички да викат: „Ууу! Дръжте го“! След това
пак тишина, жега и прах.

Събираме смляното накуп. Задал се дъжд. Завявай. Няма вятър.
Стърчи прав до вечерта и чакай да подухне вятър, за да вееш.

Докато обядваме на хармана, мама мете около купена, обира
пръснатите класове, мете краищата на хармана, връзва нова метла.
Седне ли да хапне залък и усети, че е подухнал ветрец, рипва пак и
тича да вее. След като съберем овършаното, тя все мете и зърна
събира, набити в хармана, в мокрото, дето е пикал конят или воловете.
Загърми, затрещи, покривай, завивай разтворения купен със снопи.

Товари зърно и плява, стоварвай в къщи в плевника. Ах, тази
плява. Късно надвечер, когато и клепките са ти натегнали от прах и
плюеш черни плюнки, отиваш на кладенеца да се измиеш.
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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.
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