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„Разказвай ми за село- слушам те“ е инициатива на Френската театрална компания „Театър по пътя“, осъществена съвместно с Българската асоциация за алтернативен туризъм
БААТ и подкрепена от програма „Еразъм+”. В реализирането
на проекта взеха участие френски и български студенти, за
които, опазването на устните традиции в селските райони
е важна мисия.
Френската театрална компания „Театър по пътя“ създава
оригинални представления: т.нар. балада-спектакъл или разходки-приказки. Публиката преминава по избран маршрут сред
природата и селото в едно пътешествие, наситено с музика, и
приказки, вдъхновени от историите и фолклорните традиции
на местните хора.
За първи път „Театър по пътя“ са в България през 2018 и 2019
в село Добралък, община Куклен. Там те създават балада-спектакъла „Шепоти от родопски приказки“ като част от програмата на „Пловдив 2019 – Европейска столица на културата“.
През 2020 съвместният им проект с БААТ е одобрен по програма Еразъм + и те отново идват в България.
БААТ, Българска асоциация за алтернативен туризъм е неправителствена организация в обществена полза, създадена
през 1998 г. Сдружението обединява малки и средни туристически бизнеси в планините и селата на България. Организацията
е създател на марка за качество „Зелена къща“, която сертифицира малки места за настаняване, които предлагат гостоприемство с отговорност към природата и хората. През годините БААТ е гласът на малкия и среден туристически бизнес в
планините и селата на България, представяйки го в редица работни групи и работа с институции.
Проектът „Разказвай ми за село-слушам те“, се осъществи
на териториите на три държави: България, Франция и Италия. В България избрахме три родопски села, във Франция-два
селски района в областта Ардеш, и областта южен Тирол в
Италия.
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В България БААТ се спряха на село Орехово, село Косово и
село Дряново.
При избора си,се водехме от желанието ни да намерим три
села в Родопите, които са сравнително близо едно до друго, но
са коренно различни като усещане. Първото село, което избрахме е село Дряново, което е встрани от главния път и е истинско предизвикателство да достигнеш. То е запазило своя
дух през годините, не е популярно място за туризъм и местните хора са съхранили традициите, свързани с културата и
изкуството си - музика, занаяти и селски бит. В селото се потапяш в истинското родопско село, което, разположено на живописен склон, с лекота те потапя в скромния живот на своите жители. Хората са отворени и сърцати и споделят своите
традиции с посетителите.
Село Орехово, което е близо до главния път към основния
град в Западни Родопи - Смолян, е популярна дестинация за туризъм за българи и чужденци. Селото също има своя родопски
дух и е разположено в живописна местност. Селото е изпъстрено с къщи за гости и малки семейни хотели. Сред основния
поминък тук е туризмът и това няма как да не се отрази на
хората. Селото е добре развито, има работещи заведения за
хранене и през лятото е пълно с живот. Често българите си
почиват за дълъг уикенд или дори седмица тук, а местните жители предлагат редица услуги, с които човек може да запълни
дните си със занимания.
От село Орехово има маршрут с кола и пеша до село Косово,
което е третото село, което избрахме да представим в проекта. Село Косово, е малко и по-трудно достъпно от останалите. Там времето е спряло и само няколко реставрирани къщи за
гости и семеен хотел го оживяват. Селото е почти обезлюдено,
но архитектурата му те пленява и оставя без дъх. Избрахме
селото като автентично село с развит туризъм, много деликатно вплетен в атмосферата му и ненатежаващ.
За първи път през октомври 2020 година, ние, представители на БААТ, артисти от Френската театрална компания „Театър по пътя“, заедно с български студенти, посетихме селата
Орехово, Дряново и Косово. Жителите им ни отвориха домовете си щедро и ни разказаха истории и песни, анекдоти от
ежедневието си, скъпи спомени от миналото, разочарованието
си, обезлюдяването на селата и надеждите си за бъдещето на
селото. Срещнахме се с деца, с млади хора, с по-възрастни, чес7

то с най-възрастните в селото, и всеки един от тях ни запозна със своето село и със своята планина Родопи. Всеки разговор
беше записан, но всеки жител остана анонимен.
През юли 2021 отново се върнахме в Дряново, този път заедно с френски студенти. Срещнахме се с още жители на селото,
които на свой ред ни разкриха своя поглед и своите преживявания, свързани с живота в Дряново. За да подготвим баладата
-спектакъл, ние изслушахме всички дотогава записани истории
и песни, и избрахме откъси, с които да създадем представление.
За нас беше важно да пресъздадем емоциите и вълненията,които почувствахме по време на срещите си с жителите, да срещнем различите погледи относно живота в селото, да опишем
трудностите от ежедневието, носталгията по миналото,
отчаянието и надеждите за по-добро бъдеще.
На 10-и юли 2021-ва година случихме две представления в село
Дряново. Едно на площада, за всички жители, които не можеха да ни последват на разходката около Дряново и една балада-спектакъл в и около селото.
Дряновските баби, които много ни помогнаха в избора и подготовката на песните, за наше щастие, успяха да се включат
в представлението на площада.
Беше ни много трудно да си тръгнем от Дряново ! Влюбихме
се в това малко родопско селце, в есенните му планински гледки,
в лятната му прелест, в Дряновските баби и гостоприемните
му жители. Французи и българи, всеки се почуства като у дома
си в Дряново.Трите къщи за гости, в които бяхме настанени
се грижеха за нашето удобство и оставиха също незабравими спомени в сърцата ни: Елеонора от хотела -с разказите и
песните си, гайдите и веселбите в « При Слави », топлината
и грижите в « При Венци ». Не забравяме също и гостоприемството на кметицата!
Както и бижутата от синци, младежите и читалището!
Но това, което най-много не искаме да забравим, е вълнението в очите на Дряновци, когато слушаха историите си на площада.
Така се роди идеята за тази книжка. Искаше ни се да оставим материална следа от нашето пътешествие из миналото,
сегашното и бъдещето на село Дряново. Дълго мислихме каква
форма да ѝ дадем, и кои истории да изберем. Кои откъси да сложим, кои да пропуснем? Как да предадем на хартия песните,на
които ни научиха Дряновци? Как да вмъкнем природата, гората, планината около селото?
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Най-добро решение ни се стори, да запишем баладата-спектакъл, която представихме на 10 юли 2021. Да оставим следа
от картината, която ние изрисувахме заедно с жителите на
село Дряново.
Решихме да включим разказите от баладата-спектакъл такива каквито са: неподправени и необработени, в реда в който
ги включихме в баладата. Оставихме повторенията и записахме откъсите дума по дума, както ни бяха предадени. Така се
получи този „Сборник с балада от думи“.
Иска ни се, когато някой отвори страниците на тази книжка, да се наслади на кратко пътуване в Дряново, сред хора,
които с трепет и вълнение разказват за селото си. Прилагаме
снимки от представлението и престоя ни, защото пейзажите
и декора на село Дряново са неизменно свързани с нашата балада-спектакъл.
За десетте дни, прекарани в Дряново, не успяхме да се срещнем с всички хора, не можахме да се превърнем в жители на селото, но успяхме да усетим Дряновския дух, така свързан с планината, гората и песните, с миризмата на родопски катми и
боров мед.
Тази книжка няма претенция да описва Дряново във всичките му цветове, тя е картината, която ние успяхме да изрисуваме, през историите, които чухме. Тя е нашият подарък за
Дряновци с благодарност за гостоприемството им и щедрите
разкази. Благодарим отново на всички жители за възможността да се докоснем до техния край и до съкровените им истории.
Тъй като този проект е част от европейския проект „Екохоми“, прилагаме в края на книжката откъси от баладите -спектакъл в Ардеш и в Южен Тирол и избрани откъси от все още
неосъществените ни балади-спектакъл в село Орехово и село
Косово. Искрено се надяваме, че тези истории ще ви вдъхновят,
за да посетите отново или за първи път някое от gгореизброените местa.
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Съдържание:
1 ва спирка -

17 стр.

Животът в Дряново

2 ра спирка -

21 стр.
За работата в мините

3 ша спирка -

25 стр.
За изворите в Дряново
За обезлюдяването
За училището и детството в Дряново

4 ша спирка -

37 стр.

За животните
За горите
Седянките, празниците и песните в Дряново
Различни погледи към бъдещето на Дряново

5 ша спирка -

55 стр.
Из разходката - балада в община Саблиер, Франция
Из разходката - балада в община Вернон, Франция
Из разходката - балада в Вал Веноста /Сан Мартин/ Латч/
Вал Мартело/ Южен Тирол, Италия
Откъси от разговори с жите лите на се ло Орехово
Откъс от разговор с жител на село Косово

На площада, до хотела, започна нашата разходка
из пътищата и живота в село Дряново.

Д ря н о в о

„ Ние сме тракийско племе рупци. Характерно за нас е, че
високо говорим и високо пеем. От София са идвали два пъти
през моя живот да ни записват. Имам една карта направена
преди 100 години. Цялатa област тука е рупченска. Ние сме Горен Рупчук, а Павелско и Хвойна са Долен Рупчук. Думата рупци
идва от „рупа“, което значи дупка в земята, римска галерия. “
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„ Нашата община откакто се помни човечеството се командва от Дряново. Лъки е миньорски град от 50 година. Не е
имало там нищо, нито село, нито нищо. Първият кмет слиза
от Дряново в Лъки и понеже не е било село, когато стават рудниците, работи от Дряновски печат няколко години. Вместо
да е в Дряново-кмета, там е, обаче работи от Дряновски печат. После почват рудниците, и то е по център място и става община, става село, става град. Иначе нашата граница на
Дряново е до Боровския мост, дето тръгва за Кръстова горa.
То Лъки е било Дряновска чорбаджия. “
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1 спирка

Спряхме се пред чешмичката на склона, заобиколени
от цветя и билки, в прегръдките на гората...
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Помолихме жителите на Дряново да ни разкажат какъв е
бил и какъв е днес живота в селото им.
„ Моята баба живя до 108 години. И нито е боледувала, умря
си от старост. Много се занимаваше с билки. На всяка манджа
билки слагаше. Тая билка дето я наричаме глухарче, тя не и викаше така. В много книги съм търсил това име, което тя му
даваше, но не го открих. Бабини крила, така му казваше. “
„ Аз много използвам тоя чай, има един чай му викат мащерка, той е много полезен и в яденето, в манджичката да го слагаш
е много полезно, във фасуля да го слагаш особенно е много хубаво,
и тоя чай, ако не може да спиш, ако имаш някви проблеми със
съня една чаша от тоя чай, то е като успокоителни хапчета
все едно, много е хубав и има един жълт кантарион също много
помага като имаш нещо по стомаха болка, тва онова много йе
такова, много е хубав, и червения кантарион, повече тука го
използваме него, червения кантарион, билки специално събираме, използваме, а има една билка, викаме и подбел, то е много
хубаво за кашлица, много хубаво, и е другото за кашлица което
има едно му викат връхчета, по дърветата растат, стават,
пролетно време се събират, май месец, това 3-4 в чая слагаш и
кашлицата преминава, тва е много хубаво, от антибиотика
много по-хубаво, след 3-4 чая и преминава кашлицата, много е
хубаво , ние сме го използвали и много сме доволни, ходили сме
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да береме, много, бабата на водеше, на моя мъж баба му водеше
на, да береме жълт чай, те ни го изкупуваха с чували, и много
беше такова, ходихме далече, ходихме с едно магаре, товарахме
чувалите и карахме щото ни го изкупуваха да взееме некой лев. “
„ Родена съм в Лъки през 1966 и живея от малка в Дряново.
Родителите и на майка ми и на баща ми са от Дряново и са се
занимавали със земеделие. Живея в къщата на родителите ми,
построена е като съм се родила. И цял живот живея тук. “
„ Три внучета имам, едно правнуче имам. И ги караме. Баба
дядо на село, тестенко да направим когато дойдат, е марулници, е петурки, е качамак, е клинче, нещо тикалници, компоти.
Мароники етова дето катми му викате вие, пекат се на сачка или на тефлонен тиган. Пък клина го правим единия клин с
тиква, а другия клин с картофи и извара. Всичко си е домашно,
маслото си е домашно, картофите са си домашни, изварата
домашна, всичко е домашно. Лелята моята има кравичка и от
там си я купувам. Си сваря млекото. Маслото си го избъркам,
бъркачак си имам. Сваря си извара. Правиме компот, сладки на
дъщерята на внуците. Правиме всичко, печени чушки. Каквото
можем правиме за децата да имат подкрепа. В това време младежа е доста натоварен.
Ние едно време може каквото такова, карахме три смени в
завода. Тука имaше четири рейса, сутрин, на обед, следобед,
вечер. Сега само един рейс има. Много малко хора останахме.
Само бабите.
Оставаше ни време. На смени ходехме в завода. Върнеш са
трябва да отидеш да окосиш да събереш сено за зимата, имаш
градини картофи трябва да си засееш, крава, козички, овце
глядаш, трябва да събереш сено за зимата, лятото може да ги
пасеш на къра, обаче зимата трябва в хамбара да има всичко.
Трябва да има сено, да има фураж. Едно време беше много трудно. Това три смени да караш, от нощна смяна да се върнеш и
да отидеш да копаеш, да се върнеш да си прайш всичко по къщи.
Вечером пак отиваш на смяна. Немаше време за телевизия, сега
от сутрин до вечер гледаме телевизия. “
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С гледка към селото и Лъки, прочетохме какво ни
споделиха за мините...
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„ …да живееш в Родопите и да не си направиш подземния
стаж е престъпление, над 90 процента от общината са работили в мината. “

Ми н и т е

„ Бях миньор, водех миньорска бригада, потомствен миньор,
баща ми е миньор, брат ми е миньор. Имам 15 държавни отличия
за изпълнение на плана, че сме изпълнявали петилетката, рекорди
сме поставяли. За мен е било удоволствие да работя под земята и
съм се гордеел, тъй като и баща ми е бил 30 г миньор, водеше бригада, аз след това поех неговата бригада, бях бригадир. От дете
съм ходил да любопитствам да гледам как работят и се запалих,
просто ме дърпаше, влечеше ме, аз съм отивал с желание...Бил съм
на 16 г. тогава.
Бригадата ми беше много сплотена и по една време бях ги събрал
една част интелектуалци – доктори, агрономи, професори, щот
се печели повече, добра заплата взимахме, водил съм бригада и до
30 човека, обикновено 10. Добри приятели, имаха нужда да си направят стаж, това да живееш в Родопите е престъпление да не
си направиш подземния стаж, над 90 процента от общината са
работили в мината.
78 г нашата бригада поставяме национален рекорд, поставихме
801 и 40 см проходка за 31 работни дни. Всеки божи ден 31 работни
дни без прекъсване със смяна на забой. Спечелихме слава, по-голяма
заплата, предприятието на по-голямо ниво, има изявена бригада,
от това по-голяма награда, е, и ордени, да! Да колективът стана
по-амбициозен, 79та бригадата я награждават с екскурзия Москва-Ленинград, а 80та индивидуално мен ме наградиха за Олимпиaдата в Москва. Тогава беше такъв режимът.
Еми какво да ти кажа, аз когато работих, с една дума казано,
хората бяха свободни и винаги събота и неделя, примерно аз съм
в отдела или групата, имам рожден ден, и когато имам аз рожден
ден, ги каня групата от 10-15 човека. Това беше живота. Канихме
се по рожденни, именни дни и на екскурзии сме ходили, на море сме
ходили. Профсъюзите плащат картата.
Когато примерно, в петък като свършим работа и си каня мойте хора. В понеделника на мен се случи нещо и няма да ида и вече
се разбирам с моя прекия шеф по какви причини…Или неплатен ще
ми даде или с връщане, ще ида един ден повече… Духа на разбиране
има. На работата е свободата, а сега няма такова нещо. Ония ден
едно момче, не можа да си изяде манджата, обадиха му се „тръгвай
веднага“. Е това, тогава го нямаше. Обаждаш се „не мога да дойда
веднага“ и се оправяте. Сега го няма това.

Сега…пари да имаш само… Сега е свободата на парите. Имаш
пари, хващаш хорото, водиш го. “
„ Първите 3 дена, самите скали те натискат, вътре атмосферата е друга. Когато минеш над 100 метра, инсталацията е вече
с машини, вентилацията нали и докато ти свикне мозъка, съзнанието на самия натиск, на самите машини вътре…обаче привикнеш ли вече.
Тези камъни излизат при нас. Това си е природно богатство.
Красиви са много, ценни са, търсят се. Те не излазат всеки ден.
Такива красоти може да излязат в годината един път. Това е станало, когато почвата се е размествала, та тогава сe получават
тези камъни. Това е много красиво, то затова идват и ги купуват.
Например излиза ти аметист, той е полускъпоценен, трябва
да знаеш. Имам тука вкъщи такива шипчета и пирамидки аметистови. Никой не ти забранява да си ги изнесеш, щото то е в процеса на работата и като излезне хралупа и да не е засегната от
бомбите, от взрива и тогава можеш да изкараш такива красиви
камъни, иначе ако са минали бомбите през него всичко е брашно. “
„ Еми рудник, тежка работа, ама съм доволен от нея, защото
накрая с хубав колектив. Примерно, 2 коли се съберем, 8 човека, ще
идем в Плевен на рожден ден или имен ден на шефа.
Ама сега, пак повтарям, ето сега моят син е лекар и сега с тази
епидемия, вика „разсипаха ме, татко!“. Снахата не съм я виждал 8
месеца, пък тя живее в Асеновград, виж колко близко. Имам предвид от напрегнатата работа… ми те са уморени. “
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3 спирка

Публиката се настани пред една много стара дряновска
къща, с гледка към долината. Тук избрахме да четем разказите за изворчетата в Дряново, за учлището, първо построено на високо, след това на площада, а днес-закрито. И
за къщите -построени с толкова труд, а някои от тях, днес
са празни.
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Колко много и колко сладка е водата в Дряново!

Во д а т а

„ Много чешми има тук в Дряново. По принцип чешма се прави
за хаир, правиш добро без да искаш нещо в замяна. Който пие вода
споменава, пише тази чешма е дарена от еди кой си.
Моят вуйчо и моята учинайка построиха чешма до нашата
къща. С надпис е. С две чешмички за вуйчо и за учинайка. С три корита е наредена, дълга е, дълбока, за да могат животните да пият
вода. Тази година ни е суша, няма много вода, реката не може да се
напълни. На чешмите има вода. Изворите не намаляват. “
„ Вода имаме. Преди като се оженихме нямахме толкова вода, но
тука от една местност прекараха тръби, водата дойде, пералня
си взехме... Нямаше вода. Наливахме с кофи. Даже съм ходила като
гледах децата ей тука насреща има една вода дето си извира, там
палехме големи казани, вряла вода да има и студена.Така сме прали,
там сме носили дрехи. Когато гледах децата някъде преди 30 – 32
години. Малко се подобряват нещата.“
„ Някаква такава традиция е, навсякъде е така с чешмите,
щото прекалено много вода имаме ние. Рекички малко, но изворчета прекалено много. В двора където пийте водата е изворна,
да бе ние не ползваме общинска нали имаме си обща вода нали с
канализация и така нататък, но ние специално си ползваме изворна вода без нищо. Буквално извира. Тука където е беседката,
там има чешмичка и там има резервоарче направено както нали,
както трябва, но е изворна водата без абсолютно нищо. Цялата
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къща е само изворна вода. Друга вода не ползваме. Няма животни,
няма какво да е замърено, няма рудници нагоре няма абсолютно
нищо, те са в другия край. Значи няма с какво да се замърси. Чиста,
от природата. “

П р ик а з к а з а д ел в а
м а лк а т а с п у к а н а

Разказвач - Рафаел Фор
Директен превод на български - Ивелина
Оригиналната история идва от Япония и е
адаптирана към селския контекст на южен
Ардеш. Нейният смисълът пасва също и на
българското село.
28

„ Много тежко ми беше хората като си тръгваха… “

„ Дядото - „Почнах да строя таа къща. Това всичко е карано с
магарета.
Бабата - на ръка.
дядото- С магарета през таа сега дето тука ни правят път. И
това всичко е на ръка правено.
Бабата - на гърбовете, сули тия камене, сега не може да вървиме.
Дядото - И сме изкарвали пръстта оттука, тва всичко с камене е градено, тухли и не с пясък и вар ам с пръст умесена. Нямаше
тогаз аз като строх цимента, беше много трудно. Последствие
като се сдобих цимент допълнително съм наливал.
Бабата - Ся остана неизмазана, няма кой да ни помогне. Нямат
мерак сега младежда.
Дядото - Сега всичко съм си оправял, прозорци, врати си е моя
работа.
Ами, такава е. Като имаш нещо да та влече, разбираш ли, това
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е ли

Б

Обезлюдяването

„ Добре живяхме. Искаха, негови братовчеди, да ти кажа, идваха, абе слезите долу, много е по-хубаво, а той-моя, немаше мерак.
Той служеше в София и искаха да го оставят там, някакъв началник. Но той се не съгласи и каза, аз ще си отивам на село. А аз нямах мерак, мен ми беше желанието за тука. Майка, сестра, брат,
всичко ми беше тука. Лелите ми бяха тука и желанието ми беше
за тука, всичко си ми беше тука. И сега така си караме добре с
лелите ми, че нямам думи. Едно братче, им е баща ми, всичко дават
за него. Много хубаво си караме. “
„ Няма какво да се работи, затова даже избегаха в по-големите
градове и навън. Много хора навън избягаха, и кадърни хора. “
„ Много тежко ми беше хората като си тръгваха, да знаеш че
комшията ти утре изчезва от тук, няма вече с кого две думи да
си кажеш. Знаеш че махалата е била 40 човека, а сега останахме
двама, трима.
Няма кой, няма, с животни, с ниви да накараш някой млад човек
да се захване, няма кой. “
„ Заради работата си тръгват, защото какво да работят, предимно са някои в Лъки, някои са вече навън, отидоха в големите
градове, защото останаха тука без работа, ето сега в момента
тук има млади останали, но заради училище, пак ще ходят надолу
или ще останат в Лъки. Има такива периоди когато все някой
некъде си заминава, рано или късно, но основно заради училище,
заради децата или работа, сега има много хора пътуват в Лъки
на работа, ту в рудници, ту в цеха и това тях ги изморява и се
принуждават да си купят нещо надолу и да се изнесат. “

са чисто просто влечение за мене строителството не може да не
го правиш. Даже нощно време докато спя, мисля утре какво ще „
правя.“
Бабата - Карали сме живота така, инакива богати работи сме
немали при нас. Тамън сме изгльовали децата.
Дядото - Ама изобщо целия живот не сме виждали няквакви
трудности.
Бабата - мизерии.
Дядото - може да е било по-малко, но сме си доволни били. Доволни сме тука аз да ви кажа съм доволен изобщо от всичко от всичко,
от живота.“
Бабата „Че са не закачаш с никой, затова си доволен“ “

ла Гинка

Помашка песен от Родопите в ритъм 9/8
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Какво да ти кажа, навремето децата бяхме много културни, не са както сега, а сега -деца, дето знаят всичко… “

Уч и л ищ е

„ Задължаваха ни да пеем. И на персонала от детската градина
на никой му се ще да дойде да пее, ама щеш нещеш ще пееш, щото
ще те изпъдят от работа. И редовно съм идвала. Ходехме да пеем
по селата, градовете, навсякъде. Както сега имаме група, тогава имахме група, ама тогава задължително ни накарваха, щото
сме към детската градина, към училището, тука имаше персонал
и там имаше персонал и на задължаваха. Не може от селото да
ни изкарат, ама нас щеш нещеш ше вървиш. А сега си вървиме по
желание. „
„ Майка ми пееше.Аз започнах много по-късно. Същите песни
пеем като майка ми. “
„ И на училище ходих, ама училището беше по-отгоре отгоре.
Но до 8 клас съм учил тука. Гледаше се повече работата бе, момче!
Училището – каквото запаметиш.
Аз преди първи клас съм тръгнал с баща ми, с овцете. И нямаше
тогава модерни обувки, насосват ти едни цървули, и това е, немаше такива луксозни работи. И даже сме ходили с едни, антерии им
викахме, нема панталони, нема това-онова. Дреха, такава дълга.
Големи мизерии имаше, ама слава Богу, изкарахме.
Дали ми е било тежко? Тежко – леко, кой те пита!? Сега е живот,
децата си играят... Сега нема мизерии, тогава какви мизерии имаше човек...
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На 12 години съм бил аз, имахме 4 катъра, сещаш ли се какво са
това? Дедо ми ги товари, 4 катъра, към 2-3 часа през нощта, и
вика давай, то се съмва. Нямаше часовник тогава, петел имаше.
Пее ли петела и той вика давай, съмва се. Какво се е съмнало –
тъмно. Ама те бяха пекани катърите, товариш, пущаш и заминаваш! С жито ги товарехме например. Горе на нивата – вършеем.
Където сме посявали ръж, пшеница, овес. И вършеем, с катърите
вършеехме, веехме, да отделим сламата от житото, товариме ги
с жито след това и вика, давай, съмна се. Какво се е съмнало, дойда
тука при бабата разтоварваме катърите, а тя казва е – пеят
петлите. Е кое време е това – всички по тъмно става. А на сутринта има друго задължение, ще вършеем. “
„ Баща ми ми са четири души братя и тия четири души братя
живееха всички в една къща, и всички имаха по четири по пет деца.
От тая къща излизахме сутрин и тръгвахме на училище петнадесет или шестнайсет деца само от нашата къща, като тръгнем
по пътечката, докато идем до центъра, защото от нашата къща
фактически се сливат и други деца, други къщи, абе цял рояк отивахме на училище. Много деца. “
„ До 1920 година учителите са учили на тикла да се пише. 1929
правят тука първото училище. Ама то кой ще ходи и кой няма, ти
не можеш да ги убедиш. То като дойде един учител и те си мислят
че е някакъв извънземен, щото училището е било в някаква колиба
горе на Радина Бурчина.
Първите учители, аз като започнах, щото ние бяхме слети класове, 1ви ив3ти, 2ри и 4ти. Имахме една учителка от Асеновград,
такива спомени имам, днеска ти предава урока, утре та изпитва.
Незнаеш ли, на колене върху орехови черупки и нагоре държиш едно
дърво. А пък сега един учител ако така направи, майките ще го
побъркат. Ако не знаеш урока, лягаш на земята и по тялото ти
обяснява Север, Юг, Исток, Запад. До четвърто отделение сме
учили, нямаше повече. До 1944-а година, които учеха : до обед учиш
християнско училище, следобед мюсюлманско училище. Учиш турски, задължително е. “
„ Га бяхме по геометрия и алгебра, тука имаше дъскоорезница и
сега например по геометрия ще ни води учителя тамка да мериме
трупа и да направиме задачата и изчислиш .Пак по естествознание и отведе те на някаква ливада и за некакво цвете да пишеш,
на место те води. А не както сега на картинка го виждаш. “
„ Какво да ти кажа, навремето децата бяхме много културни,
не са както сега, а сега деца, дето знаят всичко. Те знаят всичко,
пък ние едно време бяхме по-кротички, представи си на занимания
като ходехме има само един учител на всички класове и муха да
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бръмне не са чуваше, такива бяхме културни и кротки. Пък сега
знаят повече от учителите и даже, и на бой, аз като слушам по
телевизията и направо страх ме хваща. Три деца съм родила аз,
и моите всичките имат по две. Голяма рода, но всички са навън,
тука в село няма никой.
Знаеш ли как ни наказваха много, тогава ни биеха по онова време
Имахме един учител знаеш ли как ни наказваше. Настъпва те за
единия крак, твоя крак настъпва, хваща те за брадичката, надига
ти брадичката, колкото може нагоре и така ни пляскаше. Пляс от
едната, пляс от другата, ще слушаш ами. “
„ Имахме една даскалица по география, с показалката и по главата. И така беше стресирала едно момче, четири дена, всеки ден
го изпитваше само на един урок, знае наизуст и само да излезе на
дъската и всичко забравяше. Само да я видеше и се напикаваше.
Сега щяха да я вкарат в затвора. Но така беше, имахме уважение
към учителите, а сега не им пука. “
„ Беше забавно преди, макар че бяха по-примитивни условията.
Караха ни на някакви бригади си спомням, билки да се берат, шипки също. Първи клас-едно кило шипки, втори клас-две кила. Трябва
да набереш, оле аз не мога и до ден днешен не мога да бера шипки,
боцкат ме, и за едно кило си спомням как съм ревала, майка ми се
връща от работа и вечер, за да си достигна нормата, идва да ми
помага. А имах съученички, които цели торби с десет килограма
беряха. Забавно беше, защото бях дете, всяка една приятелка ми
казваше: спокойно, аз ще ти сложа малко, и аз една шепа. Ходим си
33

пеем си, носим си храната там да си хапнем на поляните и такива
като мен, дето не можеха да си наберат шипките пак си хапваха.
А пети клас трябва пет килограма на ден. Десет дена събираме.
Беряхме за стола тука в училището, защото готвачката ни правеше чай. Всяка сутрин задължително чай пиехме. Омръзваше ни
да пием чай, всеки ден-чай. “
„ Значи случката, която съм разказвал аз на моите деца е много
интересна. Аз имах много благороден дядо. Той работеше в селската воденичка, която е тук в началото на селището. Туй като
бях първото момче в нашия род и бях вече на шест годинки и той
ме вземаше с него долу, за да не правя пакости. И веднъж ме прати
до магазина да купя газ. Щот тогава нямаше електричество. Даде
ми едно такова шише. И той, обръщението му беше : синко, вземи
синко тази бутилка и иди в магазина, магазинера да ти я напълни
с газ, за да можем да си светим. И аз идвам тука в магазина, дал
мие дядо съответно някакво левче, той знае колко струва газта.
Обаче като влизам в магазина и гледам, че има в един чувал топчици, едни малки топчици. Първо поисках от магазинера да ми даде
топчица и с останалите пари да ми налее газ. И аз се връщам,
направих този пазарлък, връщам се на воденицата и си крия там
в една хвойна топката да не ми я види дядо, защото ме е страх да
не ми се кара. И му занесах газта и той : а, ама защо не ти е напълнил шишетo, тоя човек? Ами викам толкова дядо ми е сложил,
незнам. Обаче бързам сега горе да излезна, защото воденичката е в
ниското, а горе има една хубава ливада, там на онази ливада мога
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да си ритам, да си играя. И аз отидох веднагха се върнах, обаче
гледам с периферията на окото, че дядо вдигнал главата и ме гледа
и едно красиво се усмихна и викa : Ах калпазанино, разбрах сега,
защо не ти е пълна бутилката с газ. Но не ми се кара.Така по този
начин ни възпитаваха. “
„ Буквално съм израснал в гората. От малък обичам да ходя нататък с дядо да му помагам за сено или за нещо, или да обикалям просто някъде в гората. Най-обичах да ходя през лятната
ваканция да маркираме дървета. Ходят по3ма, 4ма човека, може
и по-малко, зависи и кой ще върши и колко работа. Има букви на
личното място, където ние маркираме. Дядо е от горското – това
е буква на даден човек, който я е купил. Ние трябва да я очертаем
и да кажем кои дървета може да реже и кои не - кои са законни. Аз
там като ходя пиша, дядо взима марката, отваря боя, сипва и слага някакъв парцал, топи в марката дял и удря дървото, а друг човек зад него мери с, „купа“ се нарича, един голям метър и примерно
дърво бук – той ти казва „Бук 20“ и аз го пиша. И като цяло това е
работата – те стигат 3-ма човека. Дядо е професионален лесовъд
и ги знае всичките дървета. Той е горски може би цял живот. “
„ Много е приятно да чуеш детски глас тука, детска глъч. Тука
през деня ако останеш, където съм аз тука, в селото много рядко
можеш да чуеш шум, много рядко можеш да чуеш глас, щото сме
малко, затворили сме се. А събота и неделя като дойдат деца отдолу, да ти е приятно да излезеш навън да ги случаш как се смеят
децата, как тичат, ей такива неща са хубави. “
„ Тука ми е много добре на мене, аз не искам в големия град да живея. С моя приятел си излизаме : даже не се караме…… няма какво
да делим….. Тука е чист въздух, работа. Не е пренатоварено. Не е
пренатрупано въобще.
Като излизаме, нашите никога не знаят къде сме. По принцип
имаме една дървена къщичка. Ние сме си я построили ама тя е паднала, ей там горе на един камък. . Ние си я построихме с един трион. “
“От мойто детство ще ви разкажа, баща ми беше овчар. Като
отидеме с братчеда на 15 май, от Герге нагоре има други местности, стояхме по 3 месеца и се прибираме на 15 септември за училище у Дряново. Бяхме 5 клас. Спяхме по колибите. “
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Овчарче
Народна песен, изпята и от вокалната група на
бабите на селото. Аранжирана е като блус, за
да добие различно звучене, с което да се изследва
различно музикално звучене, съдържащо се в използвания диапазон.

Ветре мори янино

Изпълнена от Сара и Невена (флейта)
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та

4 спирка

В гората край Дряново, по пътеката, по която минава овчарят, с изглед към ливадите, избрахме да споделим какво
ни разказаха дряновци за връзката си с гората, историите
за мечки, които чухме и носталгията по многобройните
стада, които някога сą се гледали в Дряново...
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„ Тука имаше 15000 овце майки… “

Ж ив о т н и т е

„ Имахме кашла горе на една ливада. Манастир се казва ливадата, сигурно манастир е имало. Като идеш на ливадата и като
погледнеш цъфналите цветя, все едно килим е разстлан.
Там ходехме за работа, ние имахме 16/17 декара една нива, царевица, картофи, фасул севахме. Пшеница, с катъри се вършееше. И
ние се хранехме с наше производство. Затова старите хора сега
са по-здрави, защото се хранехме без тор.
Тука в това село имаше страшно много животни. Първо беше
ТКЗС, после стана АПК.Общината плати. Тука имаше 15000
овце майки. И може би 130 крави. Сега сме много малко. Тея хора
дето се трудеха, един по един изчезнаха. И сега сме малко. Навсякъде имаше авгъли.
Аз съм бил 19 години пастир.
Разболях се и се лекувам с овцете. Имах си и козички, махнах ги,
но пак ще си намеря. Движение е това. “
„ Тука имаше стада. Дванадесет стада по 300 овце. И сега когато свърши храната, местехме стадата от едно място до друго.
И в една тежка зима, се наложи едно стадо да, обаче снега по-висок от човешки бой. Възрастните хора ме посъветваха да поканя
хората да се качат на покривите си да си изринат снега, защото
имаше опасност покривите да се срутят. Та за онова стадо да
си довърша. Тръгнахме, Двайсет души тръгнахме с лопати и правиме една пътечка и овцете се наредиха една зад друга, една зад
друга и километрична опашка се нареди от овце и хора. Стигнах-
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ме до едно място, не можахме да пробием да отидем до колибата,
тогава много трудно върнахме овцете обратно щото на другия
ден трябваше да продължим, върнахме овцете, на другия ден вече
продължихме и стигнахме. Много тежки зими, сега вече няма стада, снегът е по-малък. най-много вече 50 см. “
„ Значи имам спомени от преди, лятото по тва време узряваха
боровинките и с бабите ходихме, задължително с възрастен чвоек ходихме да си берем малини и боровинки, тогава имаше много,
сега вече няма толкова, за да си направим сладко компоти, значи
ние не сме ходили просто ей така на разходка, винаги беше свързано с нещо, ей така като ви казвам, да си набереме билки за чай
за зимата, да ги сложим да се сушат, гъби също, минавахме много километри, рано се ставаше, ходиш береш, но то приятното
беше, че ти докато ходиш, ти си говориш, с децата се закачаме, а
в самата гора, сядаш на ливадата, ядеш, прибираш се, това беше
едно време.
Понеже падаше много сняг имахме такива лагери зимни, януари
месец, всеки ден, всички деца от училище отивахме в планината
където карахме ски, по-големите учеха по-малките, ей тука наблизо, на герге даже по-късно направиха ски влек, отивахме палехме
огън за да се топлим, напарваха ни учителите чай, хапвахме си
сланинка и така беше. “

„Мечки много, добре е за природата, не за хората… “
„ Една мечка скочи, влезна в кочината и си изкара прасето, 150 кг
беше, на един комшия. Също мечка скочи върху кола, ей сега есенно
време, на предния капак.
Мечките са най-активни сега в мъглата, защото сега трупат за
зимата най-много храна, ядат сливи, дренки. Мечки много, добре е
за природата, не за хората.
Тука даваха един човек от една махала, дето мечката влизаше у
тях. Той седи на леглото, а мечката блъска да влезе у тях. “
„ По пронцип мечките са подарени на бай Тошо от Чеушеско за
резервата, обаче те правят такава голяма популация, че стават
страшно, много мечки. А по принцип където има мечки животните бягат, защото мечката е хищник. Въпросът е че сега тази полулация 200 квадратни километра покриват. А те нямат храна
сега, дръвчетата са по-малко. Сега в момента долу има поне 50
тона ябълки, има моркови, огромно количество палети стоварени,
всичко им карат само и само. „
„ Резервата за мечки го направиха ловен резерват.
Всеки ден съм в резервата горе. На нас ни е забранено да ловим,
има камери, как ще ловиш. Само чужденците дето идват с големите пари, те ловуват. Ние само сме работници. Ние гледаме жи40

Охо, в гората ходих, две крави имеех и ги ходих та ги пасех. Ние
така в селото се радеехме и ходихме да пасеме. И два месеца като
взема отпуска, събирам сено, събирам. И по цял ден ходим по гората. Ходим, плачем и пеем. Първо плачем, плачем, плачем и после
пеем, пеем, пеем. Жалко ми е, че съм останала сама, а после песента да са развеселя. Много обичам да пея. Това беше ми в кръвта
като момиче да пея, даже носия си бях направила да ходя в Смолян
да пея в ансамбъла. Обаче моят баща като каза, не може да ходиш,
ти си женско дете не може да ходиш навсякъде. И останах не отидох да пея, ожених се и свърши всичкото. Той не е бил прав, ама ние
тогава много слушахме родителите си, не е като сега, каквото
искат да си правят. Каквото ти каже родителя това правиш.
Много ми е хубаво да отида на планината, да се нахраня, да си
погледам, да си поплача. На гората като почна да нареждам, чува
ли ме, не ме ли чува, никой не ти казва. “
„ В гората преди много ходихме, сега ме болят краката и не мога.
Иначе преди на боровинки, на малини много сме брали. Две кофи
боровинки сме брали, те за очите са хубави. И къпини сме брали, и
малини сме брали. Сега сме си сели малини питомни.
Береме си борчета, вариме си боров мед. Боровия мед го правят
хората. Ние го вариме. Май месец береме връхчетата, да пуснат
жълто, да пуснат восъка, горчивото. Изцеждаме го, само водичката остава. Вариме водичката, за да може малко да се намали, след
това слагаме захар, за да може да се сгъсти и опитваш, като вземе
да не капе от нокътчето ти, готов е. Сипваме го в бурканчета,
варим ги и готово. Много е полезен.
Даже да ви кажа писата, ей такива топчета стават наслоява
се от самото дърво, става като дъвка, моята дъщеря много обича
и и събирам борова дъвка и е полезна за всичко. Оная купената
дъвка за какво е полезна, а тази като ти дъхне и е много приятно.
Природата живот ни дава. Виж това е чист въздух.
У мене като дойдат хора отдолу, като седнат на леглото или на
дивана веднага им се приспива. Това е от чистия въздух, от природата. Гората ни пази. “

Г о ри т е

вотните и ги храниме. Идват, стрелят, вземат трофеи и плащат на Горското стопанство. Хиляди лева. Ние ако убием, ще ни
вкарат в затвора. Елени, диви кози, диви кочове. Мечки няма, махнаха ги. Ако имаш пари, отиваш при директора и казваш, искам да
убия този елен. Плащаш и го убиваш. 400 животни има. 8 декара
има заградена площ, хранят ги на хранилка. “
„ Мечките са под всякаква закрила. Тотална закрила, но мечки
тук има много. В Родопите са най-много. Много пъти съм срещал.
Желателно е да се не срещаш. Иска си самообладание. Ти като
си на пост за лов и чакаш дадения дивеч и мечката ти излиза изневиделица, то е забранено да се отстрелва. След това си иска
майсторлък да я убиеш, щото ще те нападне. То първо на първо
нямаме право да я стреляме, после тя е опасен дивеч. Тя няма да
тръгне да те напада, от най малкия шум се плаши и се скатава; променя треакторията, обаче ти като си на пост за лов и си
много дисциплиниран, както трябва и да бъдеш, и да не те усети.
Тя може да те усети от миризмата на парфюм, цигара пушиш ли.
Това на пост за лов е забранено.
Обаче ако си много дисциплиниран или пък ако кучетата я гонят,
тя може да ти излезе на 4 метра. И тогава какво правим не знам –
самообладание. Правиш й път, да си мине. Дано да имаш времето,
да я видиш отдалеч – или ще я свиркаш – някакъв шум и тя сменя
треакторията. То много мечки има в Родопите. По статистика
от преди 6 години 60 мечки има. Сега трябва да са сигурно 300,
защото една мечка ражда през 2 години по 2 минимум, понякога 3
и се размножиха много, и като ги забраниха да се отстрелват… “
„ Животни не гледам, градинка няма. Като почивам съм на барчето. Кафенце, биричка. Дърва събирам друго нищо. Не ми и трябва, за кво ми са. Ходя да работя. Продават свинско, еленско, И ти
може да си купиш ако искаш. Плащаш, слагаш си го в багажника и
тръгваш. “
„ Един ден, през лятната ваканция, като се разхождах в гората
и видях една мечка, после продължих по пътя и видях един глухар. Знаете ли какво е глухар ? Пиле, като дива кокошка, но малко
по-различно. Тя по принцип се убива зимата. Ами аз не съм ги виждал много де, ама тати вика че е много интересен. Щото мъжките
се качвали на върховете на дърветата, на тея иглолистните и
пеят. И те по тоя начин намират женски. И после слизат долу и
нещо като сватба правят, сватбуват. “

Колко са красиви са горите около Дряново !

„ Много трудности съм прекарала в моя живот и на 32 години
съм останала вдовица. И живота съм го изкарала, трудно, трудно,
ама докарах до тук, работих в завода в Лъки.
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„ Когато бях млада, се събирахме на седенки и на попрелки.
Знаете ли каква е разликата ? “

С едя н к и т е

„Любе, любе, първо любе“ песента. Когато имаше много сняг към
Могила имахме обор с овце. Преди навремето имахме много овце
над 200. Сега имаме само 5-6. Там имаше голям сняг преди 3-4 години
и с баба ми гледахме през прозореца дядо ми не можеше да си дойде.
И тя пееше тая песен. От там съм я запомнила. В нея се пее „яла
седни пак при мене“ тоест че й липсва. И той си дойде. Текста й е
„ Любе любе първо любе, яла седни пак при мене, яла седни пак при
мене, враня коньо.“
„Когато бях млада, се събирахме на седенки и на попрелки. Знаете ли каква е разликата ? Отиваме примерно при теб всички да
ти помогнем да сортираш картофите или да си изчепкаш вълната, това е меджията, попрелкa. А седянката е: всеки си носи своята работа и седи там, една веза, друга плете, всеки прави нещо
нещо. Това е седенка, седят и си говорят, жените. На тия седянки се допускат само ергени, които са гаджетата на тези млади
момичета, а на попрелките там вече пак се събират жените да
говорят нещо там това ти онова ти, но там се допускат всички.“
„Не, нямаше жени. Нямаше такива работи. Жената в къщи, да
гледа децата и да готви. Сега вече жените ходят в кръчмите, мъжете не ходят.
Хора се играеха. Не се е танцувало, за да се танцува трябват
жени. Като се напием и има музика сме играли хоро. Емоции имаше,
но с жени допир – не. Вие сте се родили в такова хубаво време бе,
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момчета. “
„ Много ми е мерак той. Виж как стана нашата. Негова сестра
дойде на един мой братовчед. Дойде на братовчед и те дойдоха те
сега нали ги вращат от мъжка страна към женска страна и от
женска страна към мъжка страна. Трябва да дойдат, заедно да си
пуснат път да си ходят. Незнам сега как е. Една седмица ще поканят женската страна да иде на мъжката. И от мъжка страна
дойдоха на братовчед ми, дето дойде сестра ми. И аз като дете,
аз бях малка, убиторченко в салона и моят като ме видел, малко
така нахакан, и той казал, ти ше си, край ти ше си ми в очите
докрай до живота си все, и от тука насам после той, общувахме
си, заедно учихме, убивиждахме са, харесахме се и стана работата.
Оженихме се. Макар да беше той неуволнен, той ходи в казармата
нали ви казах, две години съм го чакала. Нали ви казах. Нема проблеми. От същото село. Той беше горе на бърчина, пък я бях долна
махала. Ама се харесахме като дойде сетра му и са харесахме, вземахме са и се събрахме. 51 години семеен живот. Немало е проблеми,
навсякъде, сме ходили, на почивки.
Едно време имаше тука на района голяма врътка, виенско колело,
с четири стола, по двама души сядат и други има с такова ги въртят, и плащат всичко, ръчно. И тогава да ви кажем оня моя беше
касиер, и ние искахме с една моя приятелка да седнем на един стол
да се извъртиме, пък той беше касиер и оная, онова момиченце докато седне, аз седнах и моя се мушна до мене, седне до мене а пък
знаеш ли как беше тогава, щом те видят че сядаш на врътката с
момче, значи всички гледа то ще е. “
„ За невестите от едно време, знаеш ли че аз съм Джурковка
и като бях на моята сватба, немаше превоз, пеша сме ходили с
музиката с всичко чак в Джурково, с коне с мулетата, с всичко и
от там чеиза го товареха на мулета. Пеша сме ходили не само аз,
всички. Чеиза товареха на мулета, пак имаше музика. “
„ Пък една млада булка са я качили на мулето и там сега вече върви и плаче и свекърът и казва, слизай от мулето щом ще плачеш, а
пък тя рекла, а аз ще си плача, а вие си карайте. “
„ Пък моята дъщеря тя пак се ожени тука в селото. Седем катъра товарихме чеиз. 5, 6 юргана, одеяла, дюшеци, чинии, каквото
ти дойде на ума даваш на дъщеря си. На сватбата ядене и пиене,
хора и веселба. “
„ Беше пътеки тука, нямаше ни улици, ни нищо. Аз като се ожених идваха моите родители от там. Дойдоха като родих първото, момичето, интересно беше тука, дойдоха цял рейс 25-26 човека. Всички мои лели, вуйни, баби дядовци.И тука на района горе
спря автобуса. Тука надолу я имаше тази пътечка от училището,
сега нали е циментирана, има и стълбички надолу, а тогава беше
една тясна пътека. Нашия обичай беше така, нали като идваш на
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родилка, на бебе правеха баници, правеха други неща, всички носеха
едни тави, завити с такива мисали. Правим такива пити, гущение за бебето, че е дошло. И тогава моите родители не харесаха
селото. И майка ми вика „Как можа да минеш 10 града, да дойдеш в
това село, което нали не си заслужава, но такъв ми е бил късмета.
Сега по-малко се посреща бебето, ние тогава бяхме по-така..С
течение на поколението все по-малко се случват такива неща.
По-младите по-не обръщат внимание да се занимават с такива
неща. То вече няма и млади да ти кажа...(смее се) и бебета няма.
Тука правиме пити за бебе. Пити се казават и се казва Смидал.
Нещо от питите го натрушаваме, слагаме му орехи, смлени, стафиди, захар, масло...и става много вкусно. Даже може да го правиме
и от хляб. За да бъде бебето здраво, щастливо. Това се казва бебе
и правиме курбанче, за бебето, за майката, две курбанчета така.
Месо, където се надробява, вари се в един казан и така се посреща.“
„ Много празнувахме Енйовден, Гергьовден. Съдържателни празници Тука имаше много хора, население. “
„Най-много слушах майка ми да пее, когато готвехме, нещо като
правехме и тя викаше: „Хайде тази песен”, тя много обичаше да си
пей и аз си пея, но баща ми пък свири на саксофон и затова може
би, защото имаме такава музикална жилка, корен, де да знам, навсякъде около мен всичко се пееше и свиреше. То едно време се събирахме на седянки и всичко пееше, нямаше телевизори и оттам съм
учила. Целият род си пееше, като се събирахме на Нови Години, на
празненства, всички запяваха и пеехме, така и аз пея. “
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„ На Еньов ден се пеят Еньовденски китки. Слагаш си под някоя
роза. Всякоя си слага китка в един бакър. Ти си слагаш в бакъра
китката, надписана с някакво конче я слагаш, после да си я познаеш. И така да преспи и на сутринта събират се жени и запяват
някакви песни и наричат например, на тебе да ти се падне лека
кола, сватба и вадят китката. Това което са нарекли, ако ти извадят китката ще се случи. Китката е от най различни цветя,
горски, всякакви. На листчето нищо не се пише, то се нарича. На
8 ми юни го правим това Еньовденски китки така се казва. Има
две три жени, които знаят всичко и те наричат да си здрава или
къща да си купиш или кола. И те теглят китките.
А билки ние береме на Гергьовден. Билки за здраве и ходиме тука
в едно дере. Там има много здравец. И на Гергьовден каквито билки
събереш демек е лечебна. За бебета да ги къпиш с онази водичка
от билките или ти да си полееш косата. Агне трябва да имаме
да хапнем на Гергьовден. На чучкана се казва дерето, дето много
става здравец. На Великден също децата като боядисат по едни
кори яйца и като се съберем и се чудим какво да хапнем. Едни хубави питки правят. “
„ Много празнувахме Енйовден, Гергьовден. Съдържателни празници Тука имаше много хора, население. “
„ Едно време два дена празнувахме 1ви май, а сега младежта харесва дискотеките. Едно време ние колко по-весели неща правехме
от тях.
Градинка имам, и на стан ткаем, плетиво със синци имам, с игла
ги нижем, седне ги плета.От едно време се ниже с мъниста. Ние
от препребабите имаме направени неща с мъниста. Бабите са ни
научили от малки. “
„ Навремето мен ми е разправяла сестра ми, зад оня връх живееше и стан имаше, и е чувала през нощта да се преде на стана.
Самодива може да е била. Те сега спят в другата стая и чуват в
другата стая се тъче на стана, а няма никой. Отиват и стаята
е празна. Моята етърва също ми разказва, чувам, че на тавана
се ходи, а никой няма. И и казали ще направиш една питка и ще я
оставиш за тях и повече няма да ги чуеш. Казали и че са самодиви,
таласъми. “
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Родопска песен, изпълнена от Невена и Невена с
акомпанимент от Феня на акордеон, имитиращ
гайда.
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„Какво ще е Дряново след 50 години? Ако имахме вълшебна пръчица как бихме могли да го променим? Дряновци споделиха с нас
надеждите и отчаянието си..
„ Какво да ти кажа, навремето децата бяхме много културни,
не са както сега, а сега деца, дето знаят всичко. Това вече го нема,
сега всеки гледа някого да окраде. Тогава бяха честни хората, възпитан народ, културен народ. Тея зарази дето сега върлуват, тогава нищо никога не се чуваше и редко човек преди 80/85 тогава
почиваше. Сега е много трудно и още по-трудно става за нашите
деца.
България свършва, на всеки един, това трябва да му е пределно ясно. Строят магистрали, а хората умират, нямат какво да
ядат, как да се лекуват, а те крадат пари и строят магистрали.
Те първо ликвидираха селскостопанството. Сега ни внасят отвънка храна. А то е отрова. Виж колко време плодове и зеленчуци
по пазарите не се развалят, а като ги минеш през водата стават
на каша. “
„ Нема млади хора, всички избегаха, 100% пенсионери. След години
няма да има хора, всичко ще изчезне. Тука съм роден, ама след известно време няма да стоя тук. Кво да правя като няма хора, с кой
да дойда да правя моабет. Кафе да пия, като няма хора. Тука има
празни къщи, никой нема.
Едно време беше хубаво, ама сега не е. Едно време тука беше училището, ама го продадоха и стана хотел. Тука имаше 200 ученика, деца, фурна, магазин, сега има две барчета. Имаше всичко, сега
нищо. Всичко закриха. Доктор, зъболекар, сега кво има, хора нема.
Само пенсионери, и аз съм пенсионер. Нищо интересно няма. Едно
време имаше кмет, сега е наместник кмет. Отива си бавно и сигурно. “
„ Тука в нашето село се събираме лятото, зимата тука в пенсионерския клуб, събираме се, едни плетеме, други плетеме гривнички
и занимаваме се просто, докато работи пенсионерския клуб,събираме са и си изкарваме много весело приказваме си, говориме си и
така, имаме певческа група, които имат златни медали няколко,
даже и дечица имат, млади дечица много, едно има свири на гайда,
те също имат медали, имат големи награди, да, да аз имам внучка
която също е осми клас и учи в широка лака за певица, да, мойта
внучка, на дъщера ми. “
„ Аз по принцип съм лесовъд, за мен гората е безценно богатство и аз съм наясно, че ако я няма гората няма да ни има, и така
съм от младежките си години, аз съм израстнала тук, ходила съм,
и така ми харесва, просто това е една как да ви кажа професия,
която съчетава полезното с приятното и целта е повече хора да
го разберат за да може да се тръгне в друга посока, трябва да го
оценяваме и да не се сече така безразборно, защото по този начин,
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това което имаме се загубва, а трябва да го пазим някъде. “
„ Няма да има село след 30 години. Така си го представям за жалост. Като децата така моите ми дават малко кураж. Аз имам
две дъщери, които си живеят в Пловдив, двете си имат къщи там,
ние си стоим тука с майка и защото е спокойно, харесва си ни.
И им викам, деца, като се изгубим ние с майка ви, тая къща ще се
срути, няма да има кой да я подържа. Дъщеря ми скочи. „ Ей, тате,
няма да е така, аз тая къща ще се върна и ще си я подържам “.
Драго ми стана като ми каза така. Хубаво ще е да я крепят да я
подържат, защото в почивните дни могат да идват да отдъхнат,
защото тука е спокойно, долу живота в града е динамичен.
Ако имах вълшебна пръчица ще си върна фурната, детската
градина, ще си върна училището, медицински пункт, зъболекарски
стол, първо хората разбира се. “
„ Смятам че тука по нататък ще се развие действието тука.
Отсреща един братовчед тука се вдигна и от Пловдив вземаха
къщата. И мислим че, всеки петък събота и неделя да може да останете да видите, от трите фирми няма места, със записване
става. И мислим след известно време ще се развие нашето село.И
конна езда може да се направи тука. Нашият братовчед прави и
той къща за гости и смята и той да прави нещо, смятам че ще се
развие нашето село. Искам да се развие. Къде ти, нашите внучета, децата да дойдат, да се разтажат малко, да видят къде сме
живяли, как сме карали. Добре живяхме. “
„ За тия, които живеем в Родопите, всичко е свързано с планината. Тя е част от мен. Много често ходя в планината. Три пъти в
седмицата ходим с жена ми в планината. Обичам да снимам. Имам
си две кучета, два кокершпанъола, взимам си ги, водя си ги на реката. Между другото това обогатява. В процеса на работа откривам пеперуди, които не ги познавам. Това е обща култура, която
човек трупа в процеса на практикуване на хобито си. В нашия район има една много рядко срещана пеперуда, все по-рядко срещана :
Червен аполон, за нея казват, че е насекомо, което обича чистата
среда. Голяма пеперуда, много красива пеперуда. Във Витоша вече
я няма.
Това, което ще бъде в Дряново след трийсет години зависи от
това, което ще се направи днес или утре. Струва ми се, че ще е
малко по-населено. Хората, които идват тук остават много доволни и после започват да си търсят да си купят имот. “
„ Усещането сега е, че заради хотела идват супер много хора, с
които се запознаваме и затова селото не е някакво скучно, винаги
има какво да правиш, с кого да си поговориш, хората са добри – не
са заядливи или да пречат с някакви неща. Има някои, ама то няма
как, сега! “
„ Абсурд да се върнат тука внуците или правнуците. В големите
градове животът е много труден. Тука животът на село е спокоен.
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Тука нема като излезеш от къщата и ключа веднага като в града.
В Дряново след 50 години няма да има нито един човек. Тука в
това село има 32 къщи абсолютно празни. “
„ Сринато. Няма да остане нищо, всичко ще се срине след 50 години. Ако сте живи елате пак след 50 години. Виж какви села има
нататък бе човек, всичко е закрито. Няма да има нищо тука бе
момчета. Аз съм на 75 години и съм един от най-оживените хора
тука. Имам 6 внука, слушай ме какво ти казвам 6 внука и 3 правнука.Няма да се върнат.
С магическа пръчка нищо не може да промениш. Кво да промениш. Те са възрастни хора на 85 години, той едва ходи, какво ще
промениш? “
„ Да променя нещо с вълшебна пръчица? Ми аз лично. Ами не знам,
то всичко е идеално тук. Аз какво да му добавям. Може би да е попросто.
Малко като едно време да няма толкова технологии и такива
телефони … Аз съм тинейджър, ама не ги закачам телефоните.
Обичам да карам колело и самата обстановка в селото. Старите
хора едно време е било задължително да пеят и да свирят. А сега
не е, щото е по отпуснато положението, тогава е било по-стегнато. Така е по-добре, да е стегнато е по добре. “
„ Тия поляни толкова народ не може да бъде, месото се вари в
казани. Ся вече нищо не става, колкото вървим напред нещата
позатихват. За жалост… аз много пъти просто ей така си мисля
да сме малко по земни. Да не се надценяваме, аз съм еди кой си или
това съм, всички сме едно. Еди кой си има примерно хубава рокля,
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примерно, хубава прическа. Ми нека, жив и здрав да си, направил
си, купил си. За какво трябва да му завиждат на тоя човек. Стъпни си малко на земята и ако искаш стегни си, с извинение, задника,
поработи малко ти и го постигни. Просто да няма тая завист,
ама има я. “
„ Ако има младеж, който иска да се върне, с най-голямо удоволствие ще го посрещна му помогна. Ще му дам хитри наставления, ще
му обясня какво трябва да знаеш, за да живееш на село. “
„ Не, никога, не мога да си представя живота си без музика, аз
само когато спя, не пея, болна, здрава, винаги пея, това ми лекува
душата. Музиката е душата, въздуха, всичко. “
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„О, пастире...“ текст на песен на Албин Винсен, открит при събирането на истории във Франция
Ти, пастире на нашите планини,
дали ще си последният трубадур,
който възпява земите ни ?
Музиката и песните ти огласят планината
И носят радостни вълнения в душите ни

Ти, пастире на нашите планини,
дали ще си последният трубадур,
който възпява земите ни ?
Музиката и песните ти огласят планината
И носят радостни вълнения в душите ни

Напред към върховете
Следвайки стадото си
Разлистваш Голямата книга
О, прекрасно богатство !

Говориш с билките
С цветята и птиците
Твоята самота
Е населена с вечност
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Т е р з и йч е
Репетиция на песента преди представлението.
Изпълнение на вокалната група, Жентиан флейта, Невена - флейта и Феня - акордеон.
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Други ба лади
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Из разходката -балада в община Саблиер, Франция
„Когато задружно вършехме някаква работа , казвахме че
правим Бойради. Имаше бойради за жътвата на житото, за
балирането на сеното, за всяка работа, която изискваше повече хора. Бяхме млади, помагахме на другите и те ни помагаха.
Бойрад- това значи да вършиш нещо заедно и доста бързо. За
един ден или най-много за два трябва да си помогнем, да се поизпотим, след това отиваме при другия съсед. Не си плащахме,
разменяхме си време, никой не се чувстваше прекаран, е понякога може би, но не за дълго. Така правехме, споделяхме времето
си. “
„На вечеринките пееха, отиваха в хамбара да се постоплят
и там всеки запяваше по една песен , така беше спомлням си ,
Мариус свиреше на акордеон. Но не мога да си спомня през коя
година беше.
Дали бяха добри музиканти ? Не зная, бяха се научили да свирят в училище и на нас младите ни харесваше. Някой засвирваше на акордеон, друг на хармоника и така започваха. Но дали
свиреха музика като истински музиканти ( смее се) Не зная! “
„Навремето ни казваха: „Вие сте Фламандци, идвате от север, не говорите нашия език, не вярваме че ще останете, вие
нямате смелостта на нашите прадеди.“ Но моят мъж ме успокояваше: „Ние сме чужденци, конто пристигат в гостоприемна
страна, трябва да се държим добре с хората.“
Най-близкият ни съсед, беше добър човек и много добре ни посрещна когато пристигнахме през 1980. Той си хапваше много
консерви и беше изравнил една консервена кутия ,а на нея беше
написал 1980 и я беше закачил на едно дърво пред тях. Обичаше
да казва : „Аз се завърнах към живота отново след 60 години.“
Той беше последният останал човек в тази махала преди да се
настаним там. Точно този човек ни убеди да останем. Казваше: „Не може да си тръгнете и да ми причините това, вие върнахте живота тук. „Той беше щастлив, че отново има хора,
които да живеят там. “
„Днес вече няма канали за поливане, всичко слиза надолу, никой
не спира водата. Преди всеки си имаше своят канал за вода.
Докато имаше вода в него, имаше, като спреше през лятото,
спираше за всички, но продължаваше по-дълго от сега. Хората,
които имаха земя по-нависоко отваряха канала, после тези
отдолу, И колкото повече вода взимаха тези отгоре, толкова повече оставяше за тези отдолу, защото водата слиза , но
каналчетата отдолу бяха добре направени.Беше по-добре отколкото сега с тръби. Преди казваха, че тези канали са мръсни
канали, но не беше точно така. Водата беше много хубава, но се
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смесваше с мръсните канали отгоре, като във воден резервоар,
така беше. “
„Днес като пуснеш телевизора и ти говорят само за Ковид.
Само ни пълнят главата с глупости, то е ясно. Трябва да внимаваме да не го хванем и толкова. Трябва да продължим да живеем. Обаче много ни раздели тази болест, но сигурно няма как,
страхуваме се един от друг, страх ни е просто и това си е. И
всеки гледа подозрително другия. Много ни изненада този Ковид, не бяхме свикнали така да се пазим. Дори и тук при нас в
планината, хората идват по-рядко, казват може да те заразя,
може това, може онова и никой не идва. Откъде да знаем дали
не идва от… дали не се разпостранява с компютрите, защото
е плъзнало по целия свят. “
„След 50 години, ще има много хора тук, няма да е застроено
като преди, но ще има хора, Има с какво да се занимаваш тук,
има от какво да живееш. Представям си, че някой ден, хората
ще се завърнат да живеят тук, но първо ще трябва отново да
се научат да обработват земята, мисля, че ще минат няколко
поколения преди това да се случи. “

Из разходката -балада в община Вернон, Франция
„Във Вернон имаме много извори и винаги сме имали много
вода. Преди във всяка махала имаше поне един извор със студена и прясна вода.
Изворът беше нечия собственост, но водата беше за всички.
Такъв беше законът преди, трябваше да има вода за всички. И
въпреки това, понякога трябваше да се носи вода много отдалеч. Едно време жените носеха вода в меден съд, който наричахме „Ферра“, беше заоблен отдолу и те можеха да го носят на
главите си. Някой хора имаха дъждовни цистерни, но водата в
тях не беше много чиста. Чак през 1958 ни прекараха вода вкъщи. Много бяхме доволни.“
„Тук започвахме много рано да танцуваме. Спомням си, че имаше една дискотека с пикап малко по-нагоре. А през деня беше
магазин и кафене. Там танцувахме валс, танго, пассо, жава и
полка.“
„В заведението на Вернон, се събираха много млади и красиви
момичета. От мен да знаете, това с красивите момичета се
случва на периоди както е и с наводненията. Аз се появих много
късно там, всички момичета бяха много по-големи от мен, а в
последствие малко по малко“ изворът пресъхна“. Преди това
всички мои съседи се събираха там.“
„ Танцувахме целите неделни следобеди в заведението, идваха хора от всички околни села. Нямаше такива забавления при
тях, ние бяхме по-напред от тях в това отношение. „
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„ Тук дискотеката си беше направо институция!“
„ Аз съм роден в Италия, пристигнал съм във Франция с майка
ми и двамата ми братя като съм бил на 6 месеца. Идвам от Горна Сона, близо до Белфорт. Работех в заводите на Шоб, произвеждахме платове, на 15км се намирах от заводите на Пежо.
През 1940 трябваше да се преместим, защото германците
пристигнаха през Белфорт в Мюлхаус Колмар и ни принудиха
да си тръгнем. Заедно с брат ми и още няколко души, пристигнахме с колелета в Привас. Бомбите хвърчаха около нас, ние се
криехме с други бегълци, но в Привас имаше и много войници , и
нямаше как да останем там, тогава бях седемнадесетгодишен.
След това прекарахме известно време в Ларжентиер в един
лагер за бежанци, но там ни даваха пари без да работим и ние
се махнахме. Намерихме си работа по гроздобери при частници в околността. Беше много сурово време, трябваше много да
внимаваме. Но имаше поне кестени за ядене.
След това работих за един човек, който търгуваше с плодове
и зеленчуци. Започнах да се срещам с едно момиче от Вернон и
на 19 години се ожених за нея.
Не бях роден в Ардеш, акцентът ми беше различен, но не ме
гледаха с лошо око.
В днешно време, младите,които пристигат не говорят местния диалект, докато на мен ми беше лесно, защото в диалекта
има много думи близки до италианския и бързо го научих. Защото през цялото време продължавах да говоря на италиански с
родителите си и дори сега на тези години, понякога сутрин се
събуждам с италиански думи в устата, а си мислех , че вече съм
ги забравил.“
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“Наводнението през 1958! О, да, спомням си го много добре, защото го преживях. Имаше големи праскови пред къщи и водата
се качи до короните на дърветата, беше някакъв ужас. Баща ми
слезе, за да затвори вратите, но после дълго не се върна, беше
успял да се качи в хамбара на сеновала по една стълба,а майка
ми мислеше, че се е удавил. Чичо ми отиде да провери какво става, но от торта водата беше станала черна на цвят. Ужасна
паника настана. Кравите не се бяха удавили, защото баща ми
беше успял да ги отвърже и през цялото време плуваха в хамбара. Мислехме, че къщата ще потъне, всичко се случи толкова
бързо.
Преди да започе наводнението, кокошките започнаха да кудкодякат, бяха усетили, че водата се покачва, а ние-нищо не
забелязахме. Докато премина от единия до другия край на къщата, водата ни беше заляла. Заля ни като вълна, с огромна
скорост. Много беше страшно. Когато водата се отдръпна,
навсякъде имаше дупки, дърветата бяха изкоренени, все едно
титан беше минал от там. Не можехме да излезем от къщи,
беше неописуем ужас.”
“За мен реката е най-вече място, където да играем и да се забавляваме, през лятото, когато не сме на училище. Без да правим глупости, трябва да се отнасяме с уважение към реката,
все едно , че е човек като нас. Миналото и по-миналото лято
намирахме умрели риби заради горещината. Заради глобалното
затопляне, водата беше почти стигнала до дъното. Като порасна, още незная как, но бих искал да се грижа за опазването
на реките.”
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Из разходката -балада в Вал Веноста /Сан Мартин/ Латч/
Вал Мартело/ Южен Тирол, Италия
„Родена съм в Латч през 1934. Като дете бях много любознателна и обожавах музиката. Родителите ми имаха ферма, както повечето хора тук в долината на Латч. Тогава всички говорехме наш немски диалект, преди да започнат насила да ни
правят италианци. От 1920 до 1939 изпратиха италианци да
ни управляват. Фашистите така ни тормозеха, че повечето
хора започнаха да си напускат къщите. Спомням си че баща
ми казваше „ Не, няма да си напуснем дома, не може да напуснем
Шолл и земята си.“ Ако се съгласяхме да си тръгнем, ни обещаваха, че ще получим разни неща в замяна. На някои хора предлагаха да отидат в Криме, и там да имат по-големи ферми, докато
при нас, фермите бяха малки, земята беше надробена, имахме
един къс земя тук, друг малко по-далеч. Около Латч беше така,
но казваха, че ако се съгласим да заминем, може да ни дадат голяма ферма с много земя окоłо нея. В същото време от пропагандата ни предупреждаваха: „Хората от Южен Тирол, които
останат тук, ще трябва да станат италианци, ще трябва
всички да се преместят в Сицилия. “ И баща ми се възмущаваше
„ Но какво ще правим в Сицилия,почти до ботуша? Нашите
деца вече говорят италиански, ние почти не ги разбираме. “
И в края на краищата баща ми избра Германия. Пропагандата го принуди.
Да, да, така беше през 1941. Когато хората около нас зами61

наваха,спомням си, че ги изпращахме до гарата. Махахме им с
ръка и те започваха да плачат. Спомням си ги много добре.Тези,
които си заминаваха с влака, отваряха прозорците на влака,
плачеха и понякога запяваха носталгични песни, възпяващи родината. И ние тогава запявахме с тях. “
„Започнах да свиря на цигулка като бях в училище. Но работата вкъщи беше много трудна- селска работа. Ръцете ме боляха
чак от толкова работа. Когато започнах да доя мляко на 13
години, тогава вече ръцете започнаха много силно да ме болят.
Навремето никой не беше чувал за синдрома на карпалния нерв.
И тъй като никой не знаеше нищо по въпроса, ме оставиха да
доя кравите и да работя на полето, защото работа имаше
много. Имахме седем, осем крави и се наложи да зарежа цигулката. Все още си я пазя, искаше ми се да я подаря, но не успях. Не
е хубаво за цигулката, ако не се свири на нея, а аз не свиря. Някога, първата мелодия, която научих да свиря беше една стара
народна песен „ Тиеф Дрим им Бохмервалд „ ( Дълбоко в Бохемската гора). “
„Чували ли сте за Карнерите? Не! Сега ще ви разкажа за тях.
Навремето тук в Южен Тирол имаше Карнери. Думата Карнери, значи народ, който върви. Наричаха ги също“ Тези, които
преминават“.
Като номади, те обикаляха. Всъщност името им идва от
Карн, което значи ръчна количка. Пренасяха багажа си с ръчни колички, и по пътя спяха в количките. По-късно, Карнери се
превърна в пежоративна дума, защото тези хора бяха много
по-различни от другите. Музиканти, търговци, които все са на
път, и живеят по пътя.
Отначало Карнерите са стигали до Уберетш, а по-късно са
се спирали там, където са си намирали работа. След време са
започнали да се движат целенасочено, някои са започнали да се
занимават с търговия. Търговските пътища са минавали през
Австрия, после през Брунико в Южен Тирол и са завършвали
във Виншгау.
Карнерите са спрели да се движат със започването на войните, с Третия Райх и с така наречената Опция, заради която
повечето хора от Южен Тирол се преместиха в други немски
територии. По време на войната е било невъзможно да се пътува.
А след войната, икономиката се раздвижи,имаше голяма нужда от работна ръка и Карнерите се установиха и си намериха
постоянна работа. “
„Вкъщи се събирахме в хола на фермата. Ако някой можеше да
свири на акордеон, засвирваше, а ние започвахме да танцуваме.
В песните, които пеехме се пееше за момите и за планината.
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Тези вечеринки ги наричахме Хуангерт, което значи вечер, която сме прекарали заедно в танци и сладки приказки. „
„А забелязахте ли колко е оживено нашето село, когато се
събират ябълките? Има повече трактори отколкото коли! В
Латч е едно от най-големите ябълкови полета и най-голямата
плодова кооперация.“
„Когато тук започнаха да се отглеждат ябълкови дръвчета,
изведнъж всеки квадратен сантиметър се покри с плодово насаждение. Докато не се превърнахме в една индустрия. Не става въпрос за земеделие, а за индустриално земеделие . Незная
как се стигна до тук! Сигурно заради пари!
Много хора сме, които не сме съгласни с тази система, особено когато се заговори за торове и химични препарати, но какъв
е изходът- незнам!“
„Днес лифта свързва горната и долната цаст на планината, но въпреки това, Ландлерците, тези които живеят в долината,тоест: хората от Латч,смятат тези, които живеят в
Сан Мартин, за затворени и странни хора. Не им се доверяваме, не можем точно да ги определим, защото са много хитри.
Животът при тях е много труден и те от много рано трябва
да се оправят сами. И до ден днешен като погледнат надолу
към нас в долината и казват“ Ех, на тези селяни от долу им е
толкова по-лесно!“ и все още продулжаваме да се наричаме: тези
от долу и тези от горе. Не е враждебност, но не и приятелство. Открай време си е все така. „
„Докато хората могат да се из хранват тук, ще има бъдеще
за земеделието. Младите ще продължат след нас. Но как ще
продължат не ми е ясно. Може би по друг начин,може би с друг
метод на отглеждане, или с друга икономическа структура, незная. Или може би ще им се превърне в хоби в най-лошия случай.
Такава май е модата сега,чувам че на други места така се случва. Но може би хората ще продължат да работят все пак в
долината. Ние обичаме да казваме, че хорада от южен Тирол не
се отказват лесно. В Австрия, близо до Лиенз, в източен Тирол,
много хорą се отказаха. А в Тренто, долините са изоставени и
почти празни.
Тук при нас има много малко изоставени ферми. Ако някой не
успява да се справи, някой друг поема фермата му. Почти всеки
къс земя се обработва у нас, освен може би земите, които са
изоставени от преди 100 години. „
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Коклко е хубава нашата Ардеш
Текст на песен на Албин Венсан
Колко е хубава нашата Ардеш
И благодарение на теб, о селянино,
На твоя труд, на твоите дела
Тя е тъй омайна днес !
По хълмове и висини
Дишаме с пълни гърди
И чистият въздух на уханна природа
Ни носи щедра наслада,отмора!
До бликащото изворче
Ни чака приятен хлад
Утоляваме пареща жажда
и тръгваме смело напред.
Зелени стръкове, цветя
Красят безкрайния простор
И с птичите песни в клонака
Всичко е тъй прекрасно !
Когато овчарят в планината
Своята любовна песен засвири
Всяка муза му припява
И земята затрептява.
Когато потта се лее по челото
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И умората ни обгърне
Стига само да погледаме този пейзаж
И отново намираме сили.

Скъпи жител на Севените
Майсторе на този пейзаж
Днес мъката ти е голяма
Усилията ти са били напразни.
За работата си не чакай ти отплата
Нужна е огромна любов
Много търпение и скромност
За да бъдеш ти възнаграден
Защо трябва да изоставяме
Нещо постигнато с толкова труд
Ще получим за наша беда
Нищо различно освен презрение
Слънцето грее за всички ни
Но в сърцето на нашата истина
Има тъй истинска радост,
Която никой друг не познава
За вас , които обичате Ардеш
Събудете се вече, време е
Може би сега се подготвя
Зората на новата пролет.
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Откъси от разговори с жите лите на се ло Орехово
„Баба Гина, от Орехово, баща и е най-възрастният пчелар рокер, на 100 години си почина. Та, тя ми разказваше как музикантите са свирили на един орех и затова Орехово се казва така. “
„В това село е имало над 2000 души жители. Имало е страшна
икономика. Не случайно са му казвали Малката Америка. Тук
са идвали да търсят препитание от Златоград от Мадан от
Смолян,шивачи, обущари, дърводелски работници, страшно
много животновъдство е имало. Над 12 хиляди глави добитък.
За съжаление, говорим в минало време, но пак е постижение.
Имало е собствена духова музика, която всяка събота и неделя
се е свирела на площада. Събирали са се, танцували са, обменяли
са информация, това е как да ти кажа, все едно, местния парламент. З абави са си правили, тука отсреща има един голям орех,
под него са си правили вечеринки, забави. Тежък е бил живота,
с много труд са си произвеждали храната, но в същото време
са намирали достатъчно време за културни и развлекателни
моменти. Имало е една трупа, която е изнасяла представления
в читалището, първото килийно училище в района с поп Ной е
тука. Това са неща, с които се гордея “.
„Тука са били големи тракийски центрове. И когато траките
са търсели къде да си построят центровете, те са търсели
водата. Защото водата е живота. А тук водата е прекрасна,
отличничката на България. Ние дойдохме заради билките, за да
си правим фабрика за билкови извлечения и като не стана, не си
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подвихме краката, а останахме и намерихме друго да правим.
Като отпих от водата и казах, тази вода е много хубава и от
там дойде идеята да си направим фабрика за вода. “
„ 50 деца бяхме в един клас. Имаше учителки от други градове
идваха и ни учиха. Тогава беше леко, не като сега. Сега е много
тежко учението.
Бяхме много щурави, луди, много играехме, по цял ден играехме
вънка децата. “„
„И всяка сутрин правехме физзарядка. Имахме големи печки за
отопление и всякой трябва от вкъщи да си носи дърва, за да се
стопли цялата стая. И ходехме с торба на училище. И в торбата с учебниците две филии хляб. На голямото междучасие изяждаш си филиите сух хляб и водица пиеш и това е. Ако у вас
малко си по-заможен слагат и сланинка или намажат с масчица
и чубрица и това е. “
„Бъдещето на Родопите за мен са млади хора, които се връщат тук и развиват туризма. Има доста възможности за
туризъм тук, различни видове за всички почитатели:духовен,
природно ориентиран, тук има много видове, които са запазени и ги няма никъде другаде в Европа. Духовен-заради всичките
тракийски светилища. Повечето от тях са на такива места,
които предлагат няколко елемента едновременно, елемента на
трекинга, на историята. “
„Все повече хора се чувстват твърде натоварени от урбанизирания начин на живот. Условията тук са перфектни за едно
завръщане към природата. Има огромен потенциал. За земедиелието : потенциалът е огромен, климат, почва, биоразнообразие и природните дадености.
Аз имам една теория че проблемът на света е, че техническия
и научен прогрес не вървят наравно с духовния. Те трябва да
вървят в синхрон.
Родопите могат да се превърнат в един оазис, за всички, които търсят духовенство и допир до природата.
След 50 години си представям че хората ще се движат пеша
основно, защото ще са много изморени от тези прекалени
удобства в нашия свят. Закодирано е в нашето ДНК да имаме
нужда да вървим и да сме свързани със земята. “
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Откъс от разговор с жител на село Косово
„Имам 200 овце.
Няма други хора с овце тука. Има един човек само с крави.
Паса ги по Балкана. Всеки ден ги пасем. Зимата ги храним вътре, като падне снега, защото тука пада по един метър сняг.
Не е както на полето, тука в Балкана по-трудно се гледат овце.
Вчера три нагли вълка,три, даже ми нахапаха една овца. Ама
знаеш ли колко нагли, че не искат да се махат. На 15 метра
тука застанали, че ги гоня стоягата, а те не искат да бягат.
Ами то работата си е работа, ама то ми е приятно да я работя тази работа. Сабалян като стана, пия кафе, сядам, доя
си овцете, правя си сирене,млякото си вариме, пускам овцете,
карам млякото продавам.На обед пак излизам не мога да стоя
тука. Ако нямам други занимания, документи да оправям,по-ми
е приятно да си отивам с овцете. Младите хора и да искаш да
ги пуснеш с овцете няма такива.
След 30 години ще буде пустош. Те строят къщи ама не, за
да гледат животни. Идва тука петък, събота и неделя да се
наспи тука на чист вуздух, наяде се и неделя вечер си тръгва.
Ето гледам ги тези виладжии, я заколи ми едно агне и неделя вечер ги няма. Едно време тука всичко се е косяло, хората с ръчни
коси са ги косили, сега всичко е баир. За да има хора, трябва да
има животни, ама кой ще ги гледа тези животни? Тази работа
иска мерак. Ти за да бъдеш овчар трябва да имаш висше образование. Ти ако си висшистка и дойдеш тука ще ме гледаш като
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овца. Като го нямаш отвътре не става. Аз на моя чобан всеки
ден му правя обучение, ама не става. Като вземат да се агнят
овцете, отагни се овцата и след малко не знае това агне коя му
е майката. Аз от триста овце, събуди ме в 12часа и веднага ще
ти кажа на това агне коя му е майката. То си е дарба. Аз от
малък съм с животни. Сега толкова трудно стана, земя трябва
да имаш.
В София звъня в Министерството да ги питам за субсидиите, казват следете в Интернет. Викам овце ли да гледаме или в
Интернет да следим. “
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