
КАК ДА НАКАРАМЕ ЕДИН ПРИКАЗЛИВ ЧОВЕК ДА МЪЛЧИ 

Пътепис 

 

Алармата дрънчи в 5:30. Изсулвам се от леглото и отивам да пия кафе.  Толкова 

рано  не  знам  на  кой  свят  съм,  камо  ли  да  зареждам  кафеварката.  Кафето  е  готово  от 

вечерта,  само  го  претоплям.  Хвала  на  измислилия микровълновата.  След  половин  час 

съм  кукуряк,  облечена  и  с  готов  багаж.  Чакам  братовчед  ми  да  звънне  някъде  от 

предпланините на Стара Планина, че им остава половин час до Софето и да се мятам на 

метрото за към другия край на града. В 7 без 10 съм на Ломско шосе. Натоварват ме на 

каляската. Братчедът нервничи, че са ме чакали 15 минути, сакън да не му се наложи да 

походи пеша от Бъндерица до х. Вихрен. Между другото, тръгнали сме за връх Вихрен.  

Понасяме  се  по  магистралата.  Братчедът  започва  да  приказва  от  момента,  от 

който ме вижда и не спира до местоназначението ни. По пътя нищо интересно. Нямаше 

много  движение,  особено  преди  Банско.  Това  ни  обнадеждава,  че  народът  е  някъде 

другаде, а не на Вихрен. Прокрадва се предателската мисъл, че всички вече са горе, но 

аз съм оптимист. Минаваме х. Бъндерица и започваме да заничаме зад всеки завой, да 

видим  опашката  от  коли.  Късметът  е  с  нас.  До  х.  Вихрен  има  не  повече  от  20  коли. 

Паркираме  спокойно,  разтоварваме  раниците.  Обличаме  се.  Температурата  сигурно  е 

около  5  градуса,  но  Слънцето  приветливо  пече  и  обещава  един  прекрасен  ден  за 

планинарстване. Сипваме вода и засичаме времето – 9:30. Поемаме по пътечката. Бре, 

баирът  е  сериозен  още  в  началото,  а  мраморната  грамада  на  Вихрен  блести 

подигравателно отгоре така ярко, че скапва всяка снимка, която се опитвам да направя с 

жалкия си телефон. Още първите 10 минути разбирам, че няма да ми е лесно. Вървим 

заедно  с  братчеда,  жена  му  и  щерка  им.  Той  се  опитва  да  поддържа  темпото  на 

приказване, но слава богу, баирът все повече си казва думата. В заглавието, всъщност, 

нямах  предвид  него,  а  моя  милост.  Явно  ни  е  фамилна  черта  това  с  любовта  към 

приказването. Аз, обаче, съм обикаляла повече по чукарите от него и знам кога трябва 

да се мълчи.  

Баирът  изкарва  целия  софийски  смог  от  дробовете  ми.  Компанията  ми  дръпва 

леко  напред.  Аз  си  ходя  с  моето  темпо.  Хора  има,  макар  и  не  твърде  много  и  не  се 

притеснявам, че съм сама. Тук там намирам с кой да обсъдим качествата на наклона – с 

две ‐ три думи, за повече няма въздух.  

Най‐накрая излизам на равното от където се виждат Влахинските езера. Няколко 

човека  по  пътя  ми  казаха,  че  големият  баир  е  накрая,  но  нали  надеждата  умира 

последна – хубаво, баир, но чак пък толкоз, то и до тук не беше леко. Да знаете, прави 



бяха. Поглеждам напред и погледът ми се блъсва със страшна сила в мраморния склон 

на Вихрен. Честно да ви кажа,  тази  гледка ме впечатли повече от  това,  което видях от 

самия връх. Бяла каменна пирамида с отсечен връх, а „мравките“ пъплят там нейде във 

висините по склона ѝ. Не ми стигат думи да опиша това, което изпитах при тая гледка.  

В равното съзирам няколко крави – пълен пасторал, а отзад чукарът на чукарите. 

Няма  такъв  контраст!  Хапвам  набързо  парче  домашна  пица  за  презареждане  на 

батериите,  че  от  сутринта  съм  само  на  кафето  и малка филийка  с  кайма  пред  хижата. 

Един бърз поглед да не се навърта наоколо някоя каракачанка, желаеща да изяде мен 

или пицата ми.  

Тръгвам по последните 300 м денивелация. Ако някой знае какво е разстоянието 

по склона, да каже, че да сметна ъгъла на наклона. Дори и при толкоз зор мозъкът ми не 

се  отказва  от  навиците  си  да  прави  сметки  и  преценки.  Все  повече  народ  около  мен 

почва  да  окапва,  но  евала,  не  видях  никого  да  се  отказва.  В  последните  може  би  50 

метра  денивелация,  организмът  ми  изведнъж  реши,  че  вече  е  загрял.  Започвам  да 

дишам определено по‐леко. Възвръща се и желанието ми да приказвам. Намирам си и 

слушатели.  Точно  тогава  моите  хора  ми  помахват  дружески  от  върха.  Виждам  и 

металното нещо с  табелката. Порастват ми крила, но само на душата, не и на краката. 

Правя опит за финален спринт, но не ми се получава. Бавничко стигам догоре.  

Вятърът  е  леден.  Обличам  якето,  което  само мъкнах  по  баира,  че  и  полар  натъпках  в 

раничката.  Изминавам  последните  два  метра  до  връхната  точка.  Е,  след  3  часа  и 

половина  съм  на  върха.  Гледките  са  страхотни.  Който  е  бил  там  знае.  Направихме  си 

снимки.  Младежите  от  Благоевград,  с  които  се  окуражавахме  по  пътя,  ни  услужиха  с 

трибагреника,  че нали и ний сме патриоти. Празник е  (шести септември).  Трябва да  го 

отбележим. Особено на такова място. Взех си едно малко камъче за спомен. Малко и не 

баш от върха, да не намалявам височината му.  

Плановете  са  да  слезем  от  другата  страна  към  Премката  и  ако  има  време,  да 

отидем до Кончето и да се върнем към хижата през Казана. До сега си мислех, че такъв 

наклон нЕма, ама видях и по‐  голям. Слизаме покрай веригата. Тук там е удобно да се 

държиш за нея, но по‐често ползваме пет опорни точки – ръце, крака и четирибуквието. 

Засичаме  се  с  една  приятна  двойка,  която  се  кани  да  спи  на  Кончето.  Младежът  ни 

обяснява  къде  има  еделвайси.  На  Премката  те  продължават  нагоре  към  третия  по 

височина  връх  в  България  ‐  Кутело,  а  ние  гласуваме  имаме  ли  сили  за  още  баир  към 

Кончето  или  да  слизаме.  На  картата  пътеката  към  ръба  изглеждаше  равна,  но 

действителността  винаги  поднася  изненади.  Печелим  с  3:1  срещу  братчеда,  защото 

жените имаме повече разум.  



Слизаме по не много стръмната пътека. Кеф. На сърцето е леко в пряк и преносен 

смисъл. Дишането е нормално. Мога и да се насладя на пейзажа, а не само да гледам 

къде  да  стъпя. Мярвам мястото,  където  според  обясненията  на младежа  трябва  да  са 

еделвайсите.  Не  се  надявах  особено  да  ги  намеря.  Малко  катерене  и  си  намирам 

страхотно  място  с  изглед  към  Казана.  Правя  няколко  снимки.  С  риск  да  подаря  на 

дупката  телефона  си  се навеждам да  снимам някаква  туфа. Дебна облаците да  скрият 

Слънцето,  за  да  снимам  северната  стена  на  върха.  Почвам да  обикалям наоколо и  ха, 

намирам първия еделвайс. Доста е спаружен, но на тоя баир и аз се спаружих, та едно 

цвете  ли.  Тръгвам  обратно  към  пътеката  и  тогава  намирам  още  няколко,  в  доста  по‐

приличен вид. Викам семейството и те да дойдат  да видят. Стана ми едно такова много 

мило  –  да  видя  нещо,  което  познавам  само  от  картинките,  най‐вече  по  одеялата  в 

хижите, да знам, че съществува някъде близо до мен, а в същото време вероятността за 

среща да е толкова малка. Пак номерата на моя вечно пресмятащ ум. Извикахме и една 

двойка, почиваща си наблизо, да ги видят. Останах да се уверя, че няма да ги откъснат. 

Изглеждаха свестни, ама знае ли човек кои са любителите на хербария. 

След  още  много  снимки  и  малко  похапване  на  още  пица,  шоколад  и  ябълки 

преполовихме  слизането.  Имах  време  да  отворя  и  картата  и  да  видя  кое  какво  е  от 

заобикалящите  ни  върхове  и  чукари.  Казанът  е  страховито  място  –  лунен  пейзаж  с 

преспа,  която явно е вечна. Видях и кое е Джамджиев ръб. Някой си  търсеше наскоро 

компания за качване на Вихрен по него. Майко мила, какъв камънак.  

Стигаме разклона с табелките, от който сутринта тръгнахме по другата пътека за 

върха.  Колената  ме  болят,  но  странно,  стъпалата  не  ми  се  подбиха  въобще  въпреки 

всичкия  камънак  и  8  часовия  преход.  Финална  снимка  на  моя  милост  полегнала  на 

камъка с надпис Казана. Полегнала е Тодора, ама тя беше отсреща (вр. Тодорка). 

Историята  приключва  на  салатка  и  кюфтенца  в  хижа  Вихрен  някъде  към  18  ч. 

Страшни кюфтета! Минаваме да видим и Байкушевата мура и пак сме на път.  

В 21 ч. съм на изходната точка – метростанция Ломско шосе. Слизането от колата 

е трудно – тия колена все едно не са моите. За два часа седене са се вкочанили напълно. 

И  за  да  се  върна  и  в  началната  точка  на  тази  история  –  ако  искате  да  накарате  някой 

приказливец да  помълчи поне  за 4  часа,  качете  го  на  як  баир.  Вихрен  е  едно  чудесно 

място за целта.  

 

 

Майя Вацкичева 


