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Един дребен, сух човек с очила и малка брадичка се качи върху
натрупаната до гроба пръст, подръпна си палтото надолу, пооправи
щръкналата си коса с длан и като се изкашля, започна:

— Во имя отца и сина и святаго духа — амин.
Опечалено събрание,
Дошли сме тук да изпратим до вечното му жилище примерния

баща и съпруг, незаменимия другар и приятел, неуморния
общественик и най-добрия, най-предания и най-любимия учител на
децата Костадин Тихов. Роден през 1884 година, той от ранни младини
проявява наклонност към науката и въпреки беднотията на родителите
му с големи усилия и лишения завършва местното училище. По онова
време, когато вратите на всички държавни учреждения му бяха
отворени и можеше да постъпи в градския съвет, в банката и навред,
където пожелае, той предпочете да се отдаде в служба на младото
поколение и пое тежкия кръст на учителството. В заявлението си до
министерството той не бе посочил в кое селище на родината ни желае
да учи малките българчета, защото това за него беше безразлично,
затова го назначиха в град Трън. Пет години той ся наука и просвета
там и спечели сърцата на всички, но местният правителствен депутат
назначи на мястото му племенника си и той бе преместен в град Айтос.
След тригодишна работа в училището и вън от него, като основа там
безплатни детски трапезарии и вечерно училище, сестрата на
околийския управител му заела мястото и го преместиха в
Белоградчик. Млад още, пълен с енергия и желание да бъде полезен на
народа, той все така неуморно работи и там, но бе преместен отново в
Свиленград, защото акцизният началник му харесал квартирата. На
другата година чухме, че бил някъде из ломските села. Там се опитал
да основе взаимоспомагателна каса, но местният лихвар станал
причина да го пратят в Кула, където не можал да навърши даже година
и бил принуден посред зима със семейството си да се върне в родния
си град Нова Загора. Понеже тук място за учител нямало и за да не
гладуват, почнал да пише тъжби и заявления на селяните, но подгонен
от местните адвокати, той бил принуден отново да търси служба и
получил учителско място в Разлог. Там той сложил основите на
дърводелска кооперация, но местният шеф на властвуващата партия се
занимавал с търговия на дървен материал и го принудил да замине на
другата година в Кнежа. Оттам научихме, че го пратили в Малко
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Търново, след това — в Троян, Перущица и пр. И ето най-после преди
два дни пристигна тъжната новина, че по пътя за новото си назначение
в село Крива река, Разградска околия, ловци го намерили вкочанясал
от студ. В безнадеждно положение той бе докаран тук в родния си град
сред своите близки, но беше вече късно и нощес в 3 часа склопи очи с
дълбоката вяра в хората и в тържеството на правдата и доброто в света.

Безутешна майко, нещастна госпожо и клети деца-сирачета, не
плачете, не ридайте над зиналия гроб, който е готов да го приеме и
приюти, защото тук той, примерният баща и съпруг, незаменимият
другар и приятел, неуморният общественик и най-любимият учител на
децата Костадин Тихов, ще си почине, ще отдъхне и ще намери най-
после тъй дълго мечтания и жадуван с години стабилитет.
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Издание: Чудомир. „Съчинения в три тома“, Подбор и редакция:
Петър Пондев и Серафим Северняк. 2 том. Разкази и фейлетони.
„Български писател“, С. 1969.
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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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