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Вижте какво, едновремешното няма да го видят и децата ви дори!

 

По-хубаво ли беше? 

 

Да, по-хубаво. Честно!

 

Кога ти беше най-хубаво, кои години?

 

Ами,  като  бяхме  момичета,  като  дойде  Тодор  Живков,  обединихме  се 

всичките, мъже и жени и какво стана сега – жената работи с чужд мъж, мъжът 

с чужда жена – това не е добре! Не ми харесва.

 

Значи преди 1944- та беше по-хубаво? 

 

Ами, хубаво беше. Частно беше, всеки си знаеше семейството. Едно време 

едно момиче даде ли си честността, никой не го взема. Или вдовец ще я вземе 

или парясник ще я вземе. Не може ергенин да я вземе.

 

А сега?  

 

А сега – страх. Хем момчетата ги е страх. Хем момичетата ги е страх. Ти като 

идеш на заведение, то те е страх да си идеш. Например, майка ни нас ни 



завежда на вечеринка, пък бащата ни посреща. Събираме се, ама изпращат 

ни и ни посрещат. Сами момичета вървим, ама трябва да има човек.

 

Да не ви открадне некой, имаше ли такива, дето да ги откраднат?

 

Пак имаше момичета, ама по-таквиз, дето да не могат да се пазят. Ама като 

го натиснат какво ще прави.

 

А насила да се ожени за нея, да я открадне някой? 

 

А, имаше на средната ми дъщеря... дядото я крал за  хубост. Без да й даде 

гаранция сватята. Ама то  хубост. Вика „Ще те открадна, няма да ти дам да 

мръднеш никъде“.  Имаше,  тези, които  са  по-чорбаджия,  гледаха  да  е  по-

хубаво момиче, пък да е скромно, да работи.

 

Кога почнаха да се развалят отношенията, да се променят? 

 

Ами, сега като дойде вече комунизма. Обединихме се на едно. Мъже и жени 

всички работим общо. Как няма да се залюбваш!

 

А имаше ли хубави неща като дойде комунизмът?

 

Ами, имаше. Беше евтино. Всичкото беше хубавина и евтино. Но туй, дето ни 

събраха на едно и народа се развали. Те се мъчат да го оправят, ама няма да 

стане. Няма да стане никога, не могат да го направят.

 



Казваш, че имало всичко да си купувате, а имаше ли разнообразие? 

 

Всичко пък беше еднакво, сега втора употреба дрехи. Ама едно време беше 

наряд като през войната. Ние бяхме седем деца. Четири дъщери. Не е като 

сега по едно. Е, България как ще я завъдим, няма! И момичета и момчетата не 

се женят. Те се женят без брак. Роди едно дете и това е. Трябва да има брак!

 

А защо според тебе не раждат сега? 

 

Не раждат, защото развали се народа. Отиват, играят, ихооо, про...сти...утки, 

не мога да го думам...

 

А мислиш ли, че е защото няма пари?

 

Не е от туй. Всичкото е, защото всичките са заедно, на едно са. Всичката 

работа е тази. Защото не е днес при мъжа си. Едно време всеки отива на 

нивата с  децата.  После влязахме вече в ТКЗС -  то,  първо не щяхме,  ама 

влязахме.  То  щеш не  щеш....ще  влезеш.  Мъжете  правят  тъй,  тогава голи 

срещу слънцето, пече, той шета гол в ТКЗС- то как няма да видиш,  ще се 

хареса, хубаво е.

 

Ти беше против влизането в ТКЗС - то? 

 

Ние после влязахме. 56-та година. Ама си беше разпределено всичко там. А 

сега при туй правителство. Я сега влез в коя да е къща и да видиш, че няма 

нищо. През четири години да се сменят, това не е хубаво. Едно време ще 

седи, докато мре. Какво е това през четири години, обират хазната. България 



е по-зле от всички. Обраха я!

 

Значи според тебе трябва да дойдат едни и да седят...? 

 

Председателят, докато  умре там ще си седи, на стола. През четири години, 

през четири години – то нищо не остана в България! Как да ни дадат. Откъде 

да ни дадат. Аз имам 136 лв. пенсия и от дядото взимам. Дядото, докато беше 

жив,  и той ще вземе и аз ще взема, той с отрязан крак беше, и имаше. Пък 

сега като няма.

 

За сегашното управление какво мислиш?

 

Правителството  хубаво,  но хората не са хубави! Народа! Не е проблемът в 

тях. Всеки един отива –  отива в небрано лозе. Нали има една поговорка. А 

като заварва през четири години, какво може да направи.

 

Кое беше най-доброто дотук управление? 

 

Ами, те всичките партии се представят добре, ама България, народът не се 

представя.

 

Ти гласуваш ли? 

 

Гласувам.

 

Как решаваш за кой да гласуваш?  



 

Да ни оправи като Левски някой!

 

Какъв трябва да е тоя човек? 

 

Левски е бил, бягал човека и го слушали хората, и се обединили. Пък ние 

сега пак се разделихме. Едно време сме били три Българии, ние като учехме.

 

А Тодор Живков харесваше ли го? 

 

Как да го харесвам, като той направи работата, защото изпъди жена си, а пък 

краварка беше. Неговата първата жена.  Защото взе втора жена и народът 

почна по два пъти да се жени и той. 

 

Той подведе народа да почне да се жени по два пъти? 

 

Ами, как, той беше! Той си остави жената като стана президент,  жена му 

краварка, и той взел та я остави. Ама тъй сме чували като момичета.

 

А как би изглеждал добрият политик?

 

Ами то политици има много,  но народът не сме. Чуе от теб, той го казва на 

друг.  Трябва  напред,  напред,  да  слушат  хората.  Едно  време  карнобатска 

област имаше един милиционер. Като рекат, че идва милиционерът и всички 

момчета се страхуваха. Сега  във всяко село има, ама полицията ги е страх.

 



Има ли престъпления в селото?

 

В село сме добре все още. Спокойно сме.

 

Ти в града ходила ли си? 

 

В Карнобат. Сега в Бургас ходя при дъщерята. Ама, от няколко години не съм 

ходила.

 

А в София ходила ли си? 

 

В София съм ходила.

 

Би ли живяла в града? 

 

А, не, не!

 

Кое не ти харесва? 

 

Защото в града бягаш все на работа. Сега много трудна е вашата работа. 

Децата като се оженят, деца на градината, на работа ли да  ходят или не. Туй 

работата е най-важното. При Тодор Живков имаше работа.

 

Тука хората какво работят? 

 



Нищо няма да се работи.  Има само тука язовирът горе.  Имаше тук преди 

шивални, всичко се затури. Имаше ресторанти, всичко се събаря.

 

Как е по-добре държавно или частно да са нещата?

 

Държавното е по-хубаво

 

Защо? 

 

Да е еднакво като идеш в магазина. А не като влезеш да е различно. Сега 1 и 

70, на друго място 1 и 60.  А преди всичкото беше еднакво.

 

Сега може ли да си позволиш повечето неща?

 

Сега не се купува.  Нямаме избор.  Какво да си купиш. Едно време имаше 

сборове, панаири имаше, събираха се роднините. Сега на втори братовчеди 

не се познават. На какво да се събират. Няма нищо. Ние панаири едно време 

в Карнобат цяла седмица. Децата ще ходят, купуват продават. Сега къде да 

се видят. Специално на леката кола да  й туриш бензин – без бензин тя не 

върви. Ама и не можеш да идеш – те са на работа. Не знам как ще я правят 

тази работа.

 

Как ще станат нещата занапред? 

 

Няма да се подобри. Па, де да знам. Но тъй като гледам телевизията…

 



Какво трябва да се промени според тебе? 

 

Народът трябва да се промени. Всеки да стане тъй като мене чувствителен. 

Да  се  уважават –  добър  ден,  да  си  приказват,  да  не  буйстват,  да  се 

обединяват.

 

Защо сега не са така обединени? 

 

Туй ми е чудно и на мене, защо сега стана.

 

Дали от училище, дали от родители? 

 

Родителите  какво,  баща и  майка  как  няма да  те  възпитат.  Всичкото  е  от 

училището. Едно време като идем на училището, ама не се сърдиха майки и 

бащи, сутринта ноктите трябва да са изрязани, слагаш ги на чина, което има, 

чука с дряновата пръчка. И което има, идат и ги режат майките и бащите. А 

сега....„ама, той детето ми удари с таквоз!“. Ами, той е учител. Трябва малко 

дисциплина да има. Те, сега учителите изобщо не ги смятат. Защо ги няма 

децата,  майките  са  им на  работа.  Кога  си  доождат  –  вечерта.  Па, детето 

заспива.  А  учителите  много  ги  слушахме.  Сега  учението  много  трудно  за 

децата. Не трябва да е така. Аз така знам. Ти като се скараш, ще ти мине. 

Оженвате се, като идеш ти с мъжа си най-напред ще свикнете с характера си. 

Няма да му забелязваш, може да се разсърдиш, но трябва да свикнеш на 

характера.

 

Сега не правят компромиси, карат се развеждат се? 

 



Абе, ще си свикнете дома. Туй, дето се залюбват с другите, това пречи.

 

Сега гледат много сериали и там се случват такива неща. Ти гледаш 

ли телевизия? 

 

Нищо не гледам. Само новините гледам и хората. Аз три имам телевизии.

 

А вестници четеш ли?

 

Аз само пенсионерски чета. Сега ги купувам, сега донася дъщерята, донасят 

и чета. 

 

Кое слушаш и четеш – политиката, какво става по света? 

 

И  по  света, и  тука.  Интересно  ми  е.  Все  гледам  дано  се  оправи  нещо. 

Постепенно.

 

Като влизахме в ЕС ти беше ли „за“ да влезнеме? 

 

Какво беше то!?

 

Знаеше ли?

 

Знаехме, щом ще влизаме. Влязахме.

 



Ти как си го обясняваш ЕС? 

 

Ами, те тогава думахме Америка, Америка била богата, ама работа искала. Аз 

виках, ше дойде Америка, ще идем, ама ние трябва да работим. Абе, ние не 

разбрахме, какво е това Америка.

 

А Русия не е ли по-добре? 

 

Тя мина и замина. То и туй ще мине и ще замине.

 

Ти коя страна по света най ти харесва?  

 

Която дойде,  към нея сме, защото другата няма да се върне. Тодор Живков 

няма да се върне – в секи отива напред.

 

Ако можеше би ли искала да се върне на Тодор Живков времето? 

 

Не може да се върне.

 

Ами, ако можеше? 

 

Сега е хубаво, частно, работят си хората. Но сега няма работа за хората. По-

добре работа да има за народа, да не се бие. Да не ходят циганите. Тогава 

имаше за всичките цигани работа. Сега няма и те правят...

 

Тука имате ли в селото цигани? 



 

Нямаме. Само един. И го държат ей тъй!

 

Кой го държи? 

 

Милицията, кой да го държи. Трябва да слуша. Да не краде, да не ни е страх. 

А сега непрестанно ни лъжат. Сега по телефона.


