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13.

През прохода постепенно приближавах Цариградския 
друм. От изток се зазоряваше. Настъпваше новият ден. 
Седнах в един храсталак и се замислих какво да правя. 
Пътят в това смутно време не беше сигурно място за 
пътниците. Нито за християните, нито за мюсюлманите. 
Християните преследваха и изтезаваха турците за от-
мъщение, а хайдутите убиваха и плячкосваха и едните, 
и другите. Хайдутите в онези времена бяха странен вид 
хора. Отричаха турската власт, но когато ставаше дума за 
плячка или грабеж, не подбираха ни турци, ни свои, гра-
беха наред. Бях в калугерското си расо. Щях да бъда до-
бра примамка и за мюсюлманите, а също и за хайдутите, 
защото ще мислят, че имам дукати. Реших да легна и да се 
наспя. Пропълзях дълбоко в харасталака на младата гъста 
гора, опитвайки се да затворя очи. Тогава в главата ми мина 
мисълта за владиката Йоаникий. Започнах сам да се питам 
дали това, което направих, е правилно. Сигурно щеше да 
ме накаже. Но епитимията едва ли щеше да ми свали гла-
вата от раменете ми. Смутих се. Бях нарушил монашеския 
ред. Предадох Христа. Премислих за греха си. Спомних 
си за красивата Лепосава. При мисълта за нея тялото ми 
потрепера. За нейните устни, твърдите Ӝ гърди, топлото 
Ӝ тяло... И че това, което сме правили, е човешко, но не е 
по църковните канони. Ами нейните братя? Биха ми пот-
рошили костите. Кост по кост. Но и това бих издържал. 
Владиката щеше да ме премести в друг манастир...

В такива размисли ме завари денят, а сънят не идваше 
на очите ми.

С отминаването на нощта си отиде и сънят ми. Реших 
да се върна в манастира, пък каквото даде Господ. Моят 
грях е пред Бога. А Бог е милостив. По-милостив е от 
владиката и ще ми прости.

Потръпнах от тази мисъл и от утринната свежест. Из-

мъкнах от храстите с намерението да се върна. Едва се 
бях измъкнал на ливадата с изсъхнала и закърняла трева, 
изтърсвайки расото си от сухата шума, когато изпръхтя 
кон. Вцепених се. Нищо не виждах. Тогава зад мен се чу 
тропотът на коня. Обърнах се. Кръвта замръзна в жили-
те ми. Зад мен, само на няколко крачки, стоеше турчин 
на кон. Беше мръсен, облечен в скъсани дрехи. Чалмата 
му беше раздърпана. Единственото, което блестеше на 
него, беше оръжието му. Гледахме се право в очите. И 
двамата мълчахме. Турчинът започна да говори нещо на 
своя език. Разбрах, че вика някого. На ливадата се появи 
още един турчин, мръсен и дрипав. В ръката си държеше 
бич. И неговото оръжие проблясна. Размениха няколко 
думи на турски. Турчинът без бич ме попита нещо, но аз 
не разбрах нищо и само го гледах. Онзи другият, с бича, 
пришпори коня и започна да обикаля около мен. Мълче-
ше. Но в очите му съзирах гневен блясък. Започнах да 
треперя от страх. Нито разбирах какво ме пита, нито мо-
жех да му отговоря. Усещах, че ще се случи нещо лошо. 
Следях с очи турчина, който кръжеше около мен. Другият 
ми задаваше някакви въпроси. Като не получи никакъв 
отговор, ми изкрещя. Стреснах се. Тогава бичът изсвистя 
и почувсвах по гърба и дясното си рамо жестока болка от 
волските жили. Чух още едно свистене, после още едно. 
Тялото ми изтръпна, а аз усетих, че кожата ми се цепи. 
Расото беше слаба преграда за злокобните жили.

Бичът изсвистя още веднъж, а аз несъзнателно повдиг-
нах ръка, за да се защитя. Жилата се омота около ръка-
та ми. Имах намерение само да се защитя. Дръпнах към 
себе си ръката с омотаната на нея жила, когато чух тъп 
удар от тяло на земята. Като съм дръпнал ръката си, а с 
нея и бича, съм съборил турчина от коня. Обзе ме още 
по-голям страх. Какво ще стане сега? В този миг видях 
как другият турчин вади от пояса си пищова. Онзи, когото 
бях съборил, веднага скочи на крака, хвана ме с ръце за 
гърлото и започна да ме души. Аз се бранех и заедно се 
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въртяхме в кръг. Тогава се сетих за нашия милостив Бог и 
започнах да се моля наум: “Господи, Исусе Христе, моми-
луй мен грешния от бедата, която ме сполетя.” Повторих 
молитвата си няколко пъти, докато пред очите ми започ-
наха да излизат звезди. Не ми достигаше въздух. Тогава 
гръмна пищова. Хватката около гърлото ми се охлаби. 
Безжизненото тяло падна на земята. Пред очите ми се из-
бистри. През барутния дим видях турчина на коня, който 
вади харабията и се опитва да зареди пищова. Тогава Бог 
ми даде сила. Борбата за живот е чудо! Втурнах се, хванах 
турчина с две ръце около кръста и го съборих на земята. 
Като падна, чух как нещо изпука във врата му. Все едно 
чупиш сухи клони. Турчинът умря на място. Падна лошо и 
си счупи врата. Чак сега усетих, че мирише на алкохол. Бог 
и алкохолът ми помогнаха. Не е дадено на мюсюлманин да 
пие. Затова застреля другаря си вместо мен. 

Тогава през главата ми мина мисълта, че може да не 
са сами. Обзе ме панически страх и аз лудо побягнах от 
ливадата, където душите на пияните турци вече се пред-
ставяха пред своя Мохамед. Бягах около двеста крачки 
и после спрях в една горичка, за да се ослушам. Наоколо 
цареше тишина. Зловеща тишина. Расото ми беше окър-
вавено и на места разкъсано от бича. Приседнах на тре-
вата и се замислих какво да правя. Стигнах до извода, че 
турците са дезертьори. За такива никой не го е грижа. 
Върнах се на поляната. Простреляният турчин се беше 
свестил и се беше повдигнал на лакти. Мърмореше нещо. 
Вероятно се молеше на своя Бог. Беше улучен в гърба и 
раната сигурно много го болеше, затова се беше подпрял 
на лакти. Гледахме се в очите. Тогава да ми прости Гос-
под, в мен се появи нещо, което дотогава никога не бях 
усещал в тялото и душата си. Дали дяволът се всели в мен 
или какво? Добих страшна жажда за кръв, чудо невиж-
дано! Както се казва, и със зъби бих прегризал гръкляна 
на турчина, само за да пролея кръвта му. Не можех да се 
видя, но мисля, че чак очите ми са били кръвясали. Стра-

хът ми изчезна. У мен се почви някаква свръхчовешка 
сила. Злото обзе тялото ми. Пристъпих тихо и измъкнах 
от ножницата сабята на мъртвия турчин. Приближих, 
гледайки ранения право в очите. И той мен. Започна да 
бъбри нещо на своя език. Вероятно ме молеше да поща-
дя живота му. Това ме вбеси още повече. Кръвта нахлу в 
главата ми, а жаждата за кръв стана дивашка. Спокойно, 
като че извършвах богослужение, като че подавам кръста 
на вярващия, за да го целуне, забих сабята в корема на 
немощния, а до преди малко, силен неверник. Той само 
изцъкли очи, а лицето му се сгърчи. Ожесточих се още 
повече. Прободох го със сабята няколко пъти в гърдите. 
Докато го намушквах, усетих зловещото скърцане на ме-
тала в гръдните му кости. Турчинът се строполи в локва 
от собствената си кръв. Тогава усетих, че ми се повди-
га. Исках да повърна, но нямаше какво. Все едно имах в 
стомаха си пълен с жар мангал. Отдръпнах се на някол-
ко крачки и седнах, обхващайки лицето си с окървавени 
ръце. Конете стояха спокойно и мълчаливо наблюдаваха 
края на своя господар.

– О, Митрофане! Грешни Митрофане! Ти уби. Прис-
тъпи Божията заповед. Грешни, Митрофане! Вървиш от 
грях на грях! – заповтарях на глас.

Конят изпръхтя и аз се стреснах. Тялото ме болеше. 
Станах, свалих седлата на двата коня и ги хвърлих в хра-
стите. Претърсих мъртвите набързо и намерих и у два-
мата кесии с по няколко гроша. Прибрах ги под расото. 
Взех единия пистолет с джепането и мушнах и него под 
окървавената си дреха. Възседнах разседлания кон, а дру-
гия поведох за юздите. Исках най-напред да се махна от 
това място. Несъзнателно тръгнах към Пирот. Слънцето 
вече беше високо в небето. Крачех на изток през горите 
и ливадите. Избягвах друма. Около обяд стигнах до едно 
село около Муса-пашина паланка1. Тук, в първата къща, 

1 Муса-пашина паланка – днешна Бела паланка. Б. пр.
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помолих селянина за храна и му предложих конете. Той 
ми даде храна, но отказа да вземе конете. Каза, че са тур-
ски, и не иска да си има неприятности. Заобиколих селото 
и поех бързо към Пирот през планината. В една горичка 
разюздих коня си, шибнах го по хълбоците и той препус-
на на свобода. Вече нямаше да служи на никого. Когато 
стигнах до Пирот, слънцето се беше наклонило към пла-
нините на запад. Във върбака около Нишава освободих 
и другия кон, който избяга в галоп. Когато се мръкна, 
влязох в Пирот.

14.

– Помози Бог, отче Станко – поздравих от вратата.
Поп Станко замига уплашено с очи и като ме позна, с 

облекчение каза:
– С Бога напред, брате Митрофане. Хайде, влизай.
Като влязохме в стаята и на светлината на свещта, поп 

Станко ме видя такъв окъсан и кървав, веднага ме попита:
– Какво се е случило с теб, брате? Откъде идеш по 

никое време?
Седнах на малкото трикрако столче пред огнището, 

в което още проблясваше по някой жив въглен в меката 
пепел, и му разказах всичко подред. Избягвах да му го-
воря за греха с Лепосава, но накрая му казах и това. Поп 
Станко само кимаше с глава. Попадията стана и ни под-
несе ракия, хляб и твърдо овче сирене. По някое време 
поп Станко каза:

– Брате, в Пирот е страшно. Турските бежанци и де-
зертьори са в града. Бягат към София, а после към Цари-
град. Плячкосват и убиват всеки, който им се изпречи на 
пътя. Цариградският друм е пълен с разбойници. У дома 
е рисковано да те държа, а до София не мога да те заве-
да. Имам едно расо, ще ти го дам да се преоблечеш, може 

би ще ти бъде голямо, но ще ти послужи. Рано сутринта 
ще тръгнем за манастира „Св. Георгий” в Темска. Ще ни 
посрещне игуменът Сава. 

Докато говореше, кимаше с глава и ме гледаше право в 
очите. Виждах, че не вярва много на моята история. Чак 
когато остарях, разбрах, че когато съгрешиш веднъж, то-
ва те следва през целия ти живот. Колкото и да говориш 
истината, винаги ще те гледат с подозрение и няма да ти 
вярват много. Трябва да се пазиш и да внимаваш.

Започнаха дните ми в Темския манастир. Братята ме 
гледаха странно. Аз обаче, ревностно изпълнявах задъл-
женията си. 

*

Настъпи есента, а после и зимата. В манастира дойде 
един младеж, който докарваше дърва от гората с волове-
те си. Казваше се Радоня. Турците бяха убили баща му 
в гората преди три години и оттогава сам изхранваше 
майка, три сестри и по-малкия си брат. Веднага се спри-
ятели с мен, а аз получих разрешение от игумена Сава 
да ходя с него в гората и да му помагам. Беше ми някак 
си симпатичен. Докато сечахме дърва и ги прекарвахме 
с воловете, си приказвахме наволя. Радоня се оплакваше 
колко тежко живее.

Някъде след Ивановден 1717 година за първи път в 
душата ми се появи нещо, което сериозно ме разтревожи. 
Легнах да спя. И в полусън, като в кошмар, в главата ми се 
появиха очите на турчина, който убих. Тялото и лицето му 
бяха в тъмнина, но очите му виждах ясно. Същите онези, 
изцъклени, каквито бяха, като забих сабята в гърдите му. 
Като си отворех очите, изчезваха, но щом ги затворех, 
неговите очи се появяваха веднага. Като че ли бяха тук, 
в килията ми. И на Бога се молех, но не помагаше. Очите 
на турчина по цели нощи бяха някъде около мен. Като 
пропееха петлите, очите изчезваха. Чак тогава заспивах. 
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След няколко дни пак отидохме с Радоня за дърва. Аз 
му разказах за очите. Той ми каза:

– Брате, искат кръв.
– Каква кръв, за Бога, Радоня?
– Малко е кръвта, брате. Малко. Трябва да отмъстим. 

Турците ни дължат много кръв. 
Седнахме на опашката на колата и Радоня отвори ду-

шата си. 
– Брате Митрофане, моя баща го убиха турците. Се-

га Халил бей, спахията на селото, е хвърлил око на най-
голямата ми сестра, Станика. Крия я. Не смее да излезе 
никъде сама. Но усещам, че това няма да помогне. Ще я 
отвлече – заплака.

Аз го слушах и гледах утъпкания сняг около колата. 
Тогава отново в главата ми се явиха очите на турчина. 
Полазиха ме тръпки. Като в някакво бълнуване казах на 
Радоня:

– Радоня, братко, а защо ние с теб не убием този Ха-
лил бей?

Радоня скочи и каза:
–  Аз бих могъл да го убия.
– Ако трябва да отмъщаваме, ще отмъстим.
В гората ние с Радоня се договорихме да отидем през 

нощта в къщата на Халил бей в Темска. Докарахме дърва-
та в манастира и Радоня си отиде вкъщи. Когато настъпи 
нощта, се измъкнах от манастира и тръгнах покрай река-
та към селото. Виелицата ми беше добре дошла. Вееше 
ситен сняг, а вятърът донасяше откъм планината вой на 
вълци. От манастирската плевня измъкнах пищова и дже-
пането, напълних го и го пъхнах под расото. Докато газех 
снега покрай реката, пак ми се явиха очите на турчина, 
но само за миг. Щом влязох в двора на Радоня и кучета-
та залаяха. На вратата се появи младежът. В ръцете си 
държеше секира. Същата, с която ходеше за дърва. Не 
си казахме нито дума. Запътихме се през виелицата към 
къщата на бея. Портата му не беше заключена. Турчинът 

се чувстваше сигурен в селото. Бях го виждал само вед-
нъж, когато дойде при игумена Сава. Беше около петде-
сетгодишен. Имаше голяма къща в Пирот и там живееха 
жената и децата му, а той си стоеше в Темска. Обичаше 
млади девойки и жени и затова и зиме и лете живеееше 
на село. Имаше слуга, един сляп с едното око турчин, но 
много як. Човек планина.

Приближихме се до входната врата. Радоня почука. 
Отвътре се чу гласът на слепия. 

– Кой е? 
– Радоня. Отвори. 
Слугата ни отвори вратата. Те с Радоня се познаваха, 

а като ме видя и мен с расото, олекна му.
– Какво ви води насам, гяури? – попита ни.
– Изпраща ни игуменът Сава – излъгах. – Трябва да 

разговарям с Халил бей.
Влязохме в стаята за гости. Слугата отиде да събуди 

бея. Радоня веднага отвори вратата, взе секирата от ве-
рандата и я сложи зад гърба си. Аз измъкнах заредения 
пищов изпод расото и го държах готов до себе си. На 
вратата се появиха слугата и бея.

– Кажете, гяури? Какво искате по това време? – по-
пита ни беят. 

Като по команда, аз вдигнах пищова и го насочих към 
бея, а Радоня вдигна секирата и удари едноокия посред 
главата. Тя се пукна като тиква. Радоня измъкна секирата 
и замахна още веднъж. Само мозъкът му се белееше под 
смазания череп. Кръв нямаше никъде. Огромният слуга 
още стоеше на краката си. Опита се да протегне ръце 
напред, но те само се заклатиха. Едва сега рукна кръвта. 
Халил бей стоеше онемял и само бузите му потрепваха. 
Слугата се строполи на пода. Радоня замахна още вед-
нъж с брадвата. Чу се пукане на кости. Беят с треперещ 
глас каза:

– Радоня, сине, моля те пощади ме. Колко дуката ис-
каш?


