
 
 
 От какво живееха през време на войната? 
 Хайрия всеки ден отиваше да работи по чуждите къ-
щи, където като награда за труда й даваха остатъци от хра-
ната и износени дрехи. Понякога дори и счупени играчки за 
Херцег. Къпеше и мъртъвци, а те бяха повече, отколкото 
през мирно време. Всяка сряда, на пазарния ден, изнасяше 
на Башчаршия билки, които тя и Нико беряха по склоновете 
на Требевич и покрай реката. На малката им сергия лежаха 
старателно подредени снопчета чудодейни растения. Върху 
всяка изсушена китка беше закачена бележка, на която мал-
кия Херцег, с хубавия си, леко полегат почерк, изписваше 
името на билката и всичко, от което лекува. 
 Имаха винаги БАБИНА ДУШИЦА, която расте по 
изложените на слънце ридове, в крайпътните канавки и по 
синорите: с нея се лекуваше натровен стомах и суха кашли-
ца. Продаваха ПЕЛИН за подобряване на апетита (беряха го 
край оградите), а сушаха ЗВЪНИКА (тайнствения КАНТА-
РИОН) и ЛАЙКА, от които се варят чаеве за успокояване на 
колики. Хората най-много купуваха билката ЖИВОВЛЯК; 
широките му листове се налагаха върху рани и тежки трав-
ми, а служеше и като сигурен лек при змийско ухапване; 
лилав МЕНТОВ ЦВЯТ за болна жлъчка и босилек, който 
подсилва и успокоява болни нерви. По влажните и сенчести 
места в мрачните гори зад австроунгарските бункери, къде-
то често откриваха незаровени трупове, търсеха КИСЕЛЕЦ, 
чиито листа са добри да заздравят разклатени зъби и да ук-
репнат разранени венци. Най-голямо удоволствие за Херцег 
беше, когато по сухите каменисти върхове на околните пла-
нини откриеха храста на СЕЛИМА (на ср. милодух), от кой-
то се варят лекове за облекчаване на задуха. Вярваше, че 



сред тъмнозелените листа без дръжки действително се крие 
някакъв малък мил дух и че един ден, когато изскубнат 
храста из корен, ще го хване да влиза в подземния свят на 
духовете, където се изпълняват всички желания на децата. 
През пролетта беряха липов и глогов цвят, от които се варят 
приятни чаеве за лечение на тялото и душата. Хайрия го 
беше научила да разбира немия говор на билките и да раз-
познава ядливите гъби - месестата булка и манатарките (ко-
ито после нарязваха, нанизваха на връв и сушаха за супа), от 
отровните: МУХОМОРКА, ДЯВОЛСКА ГЪБА и БЪЛ-
ВАЧКА. Промъкваха се в селските обори като малки 
крадци, за да намерят в торта' най-вкусната от всички гъби - 
ПЕЧУРКАТА, която расте от юни до ноември. Някои от гъ-
бите ядяха пресни, а пък други варяха или пържеха в тига-
на. Между Успение и Рождество Богородично, когато лято-
то беше към края си, по червеникавите склонове на Требе-
вич започваше да се "разпуква" лешникът. Из градините под 
Седам шума (Седемте гори) беряха вкусен касис - малки 
градински бисери с пурпурен цвят, а сред развалините в 
изобилие растеше коприва, от която варяха силна и пита-
телна чорба. Херцег си спомня и жълтата иглика, която рас-
те край пътя; от нейните листа Хайрия печеше зелник. През 
есента крадяха тикви от селяните, печаха ги на големи пар-
чета, а семките сушаха на слънчевия покрив на Хайрииния 
бордей. Старицата му даваше да гризе и смуче хранителния 
корен на сладката ряпа и "чуканчето" на зелето. Природата 
сама се грижеше през лятото да облекчи някак си глада на 
градските бедняци. Херцег си спомня, че по време на 
войната имаше много мушмули и диви скоруши. През една 
от военните години сливите бяха родили като никога, и се-
ляните от Васин хан им дадоха да си наберат толкова, кол-
кото можеха да натоварят на една малка количка с дървени 



колелета. Във взет назаем от комшиите казан, свариха шест 
буркана петмез от сливи. В пъкъла на този казан, по чиято 
повърхност клокочеха мехури, сякаш се варяха грешници в 
големи мъки. Петмезът беше сладък и лепкав. 
 Все пак през военните години Херцег беше постоян-
но измъчван от неутолим глад. Всичко, което поглъщаше, 
ни най-малко не можеше да усмири глухото недоволство на 
младия стомах. Зимните дни донасяха еднообразна до 
втръсване храна: глетав хляб от трици и картофи, вечния 
качамак и рядката "айнпрен" чорба, която се готви от разре-
дено брашно и изпържени главички кромид с няколко капки 
мазнина, ако имаше. Омръзнаха му вечните баници от кар-
тофи, чието еднообразие не можеше да бъде преодоляно 
дори от изключителното готварско въображение на Хайрия: 
печени на парчета или "вити", винаги запазваха същия си 
блудкав вкус. Понякога с бой или подмазване си извоюваше 
правото да върти в двора на гостилничаря Хасан ръжена, на 
който се печеше овен; трябваше с часове равномерно да го 
върти и от време на време да го полива с бира, за да се за-
черви кожичката му. Щастливият избраник за тази свещена 
длъжност можеше да топи филии хляб, донесени от къщи, в 
соса - стопената лой, която капеше на черната ламарина. 
Мечтаеше си как някога ще стане достатъчно богат, за да 
купи и двата бъбрека, и овнешката опашка, която ценеше 
най-много. Хайрия от време на време миеше чиниите при 
този гостилничар, затова им позволяваха да си занесат в 
къщи овнешкото шкембе. Вечер в гостилницата ставаше 
опасно. Пияни войници стреляха с пистолети по паница. 
 Херцег с ококорени очи гледаше войната на възраст-
ните! 


