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За Ваня.  
Великденски разказ

На	 църква,	 деца!	 Надзирателката	 на	 отделе-
нието	 за	малки	деца	в	приюта	 запляска	 с	ръце	и	
подстриганите	 момиченца	 с	 чисто	 нови	 раирани	
роклички	се	строиха	по	две	в	редица:	най-ниските	
отпред,	 най-високите	 –	 отзад.	 Мъничето	 Сашута	
като	най-дребничка	се	озова	пред	всички.	Надзи-
рателката	Мария	Василиевна	я	хвана	за	ръката	и	
всички	момиченца	–	с	пелеринки	и	шапчици,	шеп-
нейки	помежду	си,	поеха	по	двойки	към	близката	
черква.	А	вътре	беше	толкова	хубаво!...	Безбройни-
те	свещи	блещукаха	ярко,	хорът	пееше	тържестве-
но,	дрехите	на	 свещениците	 сияеха,	имаше	шест-
вие	 и	 всичко	 това	 сладостно	 вълнуваше	 сърцата	
на	 богомолците	 и	 създаваше	 празнично	 настро-
ение.	 Малката	 Сашута,	 която	 само	 преди	 месец	
навърши	осем	и	заради	това	дълго	не	искаха	да	я	
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приемат	в	приюта,	защото	вземаха	само	от	седем-
годишни,	 с	 възхитени	очи	 гледаше	всичко,	което	
ставаше	 наоколо.	 Тя	 бе	 любимка	 и	 галеница	 на	
всички,	най-хубавото	и	жизнерадостно	дете	в	це-
лия	 приют.	 Родители	 нямаше	 отдавна.	 Живееше	
при	един	 стар	приятел	на	баща	 си,	 бивш	военен,	
сакатия	 еднокрак	 Михалич,	 докато	 едни	 добри	
хора	не	я	настаниха	в	приюта,	защото	старият	Ми-
халич	си	имаше	и	доста	собствени	внуци.	„Ей	сега	
службата	ще	свърши	–	помисли	си	Сашута	–	и	ще	
ни	заведат	в	столовата	да	разговяваме;	ще	има	яй-
чица,	 а	 майчето	 (така	 възпитаничките	 наричаха	
своята	началничка)	и	графинята	попечителка	ще	
ни	раздадат	подаръци.	Може	и	Михалич	да	дойде.	
Милият	ми	дядо!	Толкова	отдавна	не	съм	го	виж-
дала“.	 И	 сърцето	 на	 момиченцето	 затупка	 бързо,	
бързо	от	предстоящата	радост	да	види	приемния	
си	дядо,	когото	обичаше	така	пламенно.	

–	Христос	воскресе,	деца!	–	Воистину	воскресе,	
графиньо,	Ваше	 сиятелство!	Утринната	литургия	
беше	 свършила.	 Момиченцата	 се	 наредиха	 край	
дългите	 маси	 с	 наслагани	 по	 тях	 козунаци,	 кей-
кове	и	яйца.	Най-голямата	маса	в	средата	на	сто-
ловата	беше	отрупана	с	подаръци.	Красива	и	мла-
да,	в	чудна	лилава	рокля,	графинята	попечителка	
стоеше	в	края	ѝ	и	подпомагана	от	началничката,	
надзирателките	 и	 бавачките,	 раздаваше	 подаръ-
ците	на	децата.	 Всяко	от	момиченцата	 със	 силно	
разтуптяно	сърце	се	приближаваше	до	заветната	
маса,	покланяше	се	дълбоко	на	княгинята,	целува-
ше	ѝ	ръка	и	щом	получеше	подаръка,	се	връщаше	
на	мястото	 си.	 Дойде	 ред	и	 на	 Сашута.	Милото	ѝ	
личице	аленееше	като	вишничка,	сините	очи	блес-
тяха.	 Графинята	 се	 наведе	 и	 я	 целуна	 звучно	 по	
двете	бузи.	
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–	Виж	какво	съм	ти	приготвила,	хубавелке	моя!	
–	продума	тя	и	с	едната	ръка	нежно	прегърна	дете-
то,	а	с	другата	ѝ	подаде	една	прелестна,	скъпа	кукла	
с	руси	къдрици.

–	Ах!	–	широко	отвори	очи	Сашута	и	леко	преб-
ледня	от	възторг.	Дивната	хубост	на	куклата	сякаш	
я	омагьоса.	Сашута	не	смееше	дори	да	мечтае	за	та-
къв	чуден	подарък.	Възхитена	и	радостна,	 внима-
телно	прегърна	куклата	и	се	върна	при	другите	мо-
миченца,	без	да	усети	собствените	си	стъпки.	Тази	
нощ	момиченцето	заспа	с	куклата	в	ръце	и	сънува	
русата	главица	и	копринената	рокля	на	порцелано-
вата	си	красавица...	

–	Христос	воскресе,	дядо!	Колко	е	хубаво,	че	дой-
де.	Сашута	излезе	да	посрещне	дядо	си	заедно	с	ру-
сокосата	 красавица	 куклата,	 която	 не	 изпускаше	
нито	за	миг.	Сакатият	дядо	Михалич	с	парче	дърво	
наместо	крак	отрано	бе	дошъл	да	навести	Сашута	
и	ѝ	бе	донесъл	парче	домашен	козунак	и	червено	
дървено	яйце.	Сашута	си	хапваше	от	козунака	и	не	
спираше	да	му	говори	за	куклата.	После,	когато	ня-
маше	какво	повече	да	му	каже,	млъкна	и	тогава	за-
говори	дядото.

–	Вкъщи	е	такава	мизерия,	децата	обосяха,	всич-
ки	 са	 гладни...	 Немотия...	 Скоро	 няма	 да	 има	 нито	
залък...	 Ванюшка	 остана	 без	 палто,	 не	 може	 да	 се	
покаже	навън.	Дядото	се	замисли.	В	помръкналите	
му	очи	блеснаха	сълзи.	После	погледът	му	се	спря	
върху	гиздавата	кукла	на	Сашута.

–	Виж	ти,	дарили	са	те	като	госпожица,	ама	из-
лезеш	ли	от	приюта,	кой	знае	какво	те	чака	–	някак	
ядно	продума	той,	а	после	добави	съвсем	тихо:

–	Ванюша	кашля	така,	сякаш	буха	през	кюнец…	
Ами	да,	колко	може	да	ходи	без	палто…	Сашута	се	
умисли…	Представи	си	Ванюша	–	слабичък,	дребен,	
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как	кашля	и	си	няма	ни	палто,	ни	ботушки.	Поглед-
на	красивата	си	руса	кукла,	изведнъж	се	гушна	в	дя-
дото	и	се	разплака	горчиво.	

–	Деденце,	миличък,	златничък,	ето	ти	куклата...	
Продай	я	на	някой	татарин...	Деденце...	Виж	я	каква	
е	важна...	Ще	ти	платят	много...	Да	купиш	палто	и	
ботушки	на	Ваня...	Продай	куклата	и	му	ги	купи...	Не	
я	искам	тая	кукла,	деденце!	Не	я	искам!...	Не	я	ис-
кам!...	Наистина…	И	като	погледна	за	последен	път	
съкровището	 си,	 Сашута	 мушна	 куклата	 в	 дълбо-
кия	джоб	на	дядото.

1909 г.
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