
ПИРИН УЛТРА 2017, Състезание по планинско бягане 22.10.2017 -  Трето 

място жени 70 КМ, 15 ч 03мин 

 

КРАСИВО, ДИВО И ЩАСТЛИВО... 

 

Това са емоциите,които разтърсват сетивата ти, докосвайки се до Пирин... 

Превземаш планината, но всъщност тя превзема теб. Преминава през сърцето ти, през 

мислите ти, през всичките ти брони, сваля ги неусетно една по една, докато накрая 

застанеш лице в лице с нея. Сам. Всъщност срещу  себе си. Тогава разбираш. И ти се 

иска всеки да го разбере... 

Стартирах  демотивирана, с лична драма, в чужд град, с познати лица около мен, 

но всъщност непознати хора.. Предстояха ми битки – с планината, с времето, с мен... 

Тепърва щях да разбера как ще завършат... 

Градът, още несъбуден, ни изпрати – 145 зъзнещи луди глави. 

Иначе, добре че се вслушвам – на техническата конференция организаторите ни 

наплашиха ( и с право, както се оказа в последствие) със студ, мраз, сняг  и дядо 

коледа, та реших да се презастраховам и се екипирах както никога досега. 

Приятно, плавно изкачване по развиделяване към х.Демяница, където ни чакаше 

баница и куп други екстри. Оттам продължихме към езерата и портите – кротки и 

величествени, обвити в мъгла и великолепие, а ние  посрещнахме изгрева с 

нетърпеливо очакване за тази топла светлина, попиваща с всеки един лъч в 

благодарните ни клетки.  Неумелите опити за селфита даже не развалиха разкоша... 

Картинка бяхме – не тичащи състезатели, а застинали като японски туристи  - Христо 

беше с тежък апарат, с Овчарски се въртяхме като кифли, Тошко, Марто и останалите 

около нас също спираха да се полюбуват на това, до което ни стигаха очите... Снимките 

нямат нищо общо с действителността обаче. Просто няма как да вкараш всичката тази 

неопитомена, сурова и дива красота в кадър...  

Вече спускахме от голия връх към х.Пирин през една елфическа гора с обрасли с 

мек, зелен мъх, камъни. Направо ти идва да полегнеш на тях и да се сгушиш в 

спокойствие .. Отстрани на пътеката, провиращата се река (вече знам къде са снимани 

рекламите на Пиринско), игриво и щедро вихреше бистрите си води... Междувременно 

телефонът ми умря от студ, рестартираше се, пращаше съобщения, обади се, блокира, 

направи си клипчета в джоба...  



Катериш към следващия връх, дишаш мраз, мяркаш тук-там лилави акита (явно 

катериците бяха на боровинкова диета), надяваш се да не завали, от време на време 

пресмяташ храна, вода и другите горива за двигателя, но изправяйки се горе, всичко в 

главата ти млъква, сякаш никога не е било.  Очите ти жадно поглъщат хоризонта пак и 

пак, и искаш поне за малко да останеш там. Или едно твое аз да остане завинаги...  Тоя 

простор ти преобръща душата. Грабва те, завърта те безмилостно и те подчинява на 

първичното без да успееш да кажеш гък. Виждаш орлите и осъзнаваш, че всъщност си 

над орлите. Но и над егото. Не само твоето... Единствено студът те кара да се осъзнаеш 

- няма как,   палиш каляската и тръгваш надолу по серпентините през бодливите 

храсти... 

На х. Беговица ме посрещна детска глъч – сладурите бяха обрали меда за 

състезателите, защото слагаха капани за мечки. Даже ми обясниха какво ще правят с 

мечките като ги хванат (не ви трябва да знаете) . Всички бяха изключително 

услужливи, а след една божествена супичка ми поникнаха крила-а, и като полетях 

надолу, изпуснах отбивката на пътеката на трасето и врътнах едни 4-5 км бонус. 

Срещам туристи и ги питам „Други бегачи като мен видяхте ли?”, а те ми се радват 

„Не, давай, ти си първа!”.  Да се смееш ли, да плачеш ли...  Тука вече се вкиснах и като 

се върнах в правия път, тичах по-скоро на инат, отколкото с кеф..  Неусетно вече 

драпах до средата на последния баир.  Напук на всички земни твари, и най-вече на мен, 

го изкачих.  

Но на билото, на Спано поле, потта ми замръзна. Буквално. Тъкмо настигнах 

Стефан (той май ме помисли за мираж), заваляха снежни кристали и почти веднага след 

това задуха толкова силен вятър, че не гледането, а направо дишането беше почти 

невъзможно. Та драпаш си едва дишащ от студ, навел поглед надолу и мяркаш една 

мравка как си се разкарва най-безцеремонно и в този момент осъзнаваш, че има живи 

същества, които живеят тук постоянно и направо се чувстваш като кифла..  На всичкото 

отгоре бях озверяла от глад. Изядох почти цял шоколад на екс, но за разлика от 

миналата година, когато  точно на същото място, шоколадът ми се топеше в ръцете, 

сега щеше да ми счупи зъбите. Пръстите ми бяха премръзнали и гризех направо от 

блокчето, което вече беше побеляло от сняг. Хиляди мразовити игли се забиваха в 

лицата ни, нещо като безплатна акупунктура, и правеха преживяването изключително 

екстремно, но по своему красиво. Така де, всяка гадост си има своето очарование... 

Голият връх пред нас тепърва го доказваше... Тъкмо вятъра спря, и се спусна мъгла. 

Станахме по-внимателни. Иначе рискувахме да изпуснем маркировката. А там изгубиш 



ли се, може да се луташ с часове. Никак не искахме да затрудняваме планинско-

спасителна служба… Сигнахме края. И на изкачването, и почти на приключението. 

Предстоеше ни спускане по прословутите гигантски морени надолу, през езерото, и на 

х.Вихрен стъпихме преди смрачаване. Чух името си с аплодисменти на входа на хижата  

-  изненадващо и зареждащо  - с близките на Стан разменихме поредна доза емоции, 

чек в столовата и тръгнахме. Вековната Байкушева мура остана зад нас в полумрак, 

изтъкан от обещания, трупани през последните часове. Че ще запазя това усещане, че 

ще го предам, че пак ще се върна... 

На финалното спускане в Банско се върнахме в реалността. Смесицата от неон, 

миризмата на топла храна по улиците (в ресторантът на хотела съпругът ми беше 

спретнал за ламята гала вечеря), и сигурността на града, те въвежда плавно и славно 

към жадувания финал.. 

Пресичаш линията, но  отдавна вече си спечелил. Спечелил си възможността да се 

насладиш на онова усещане за чистота. И в себе си, и около теб.  

Прехвърляш часовете назад. Има едно състояние, един повтарящ се кратък 

момент, в който нищо не преследваш и нищо не те преследва. Там не тичаш, а летиш. И 

душата ти плаче от щастие. 

Пожелавам ви го. 

 

Мая Танева 

 


