
Най-близо до ВМРО бях в края на 70-те. 
Сашо Шерифа, приятел, самоук каратист 
и художник, притежаваше един том от 
съчиненията на Ванче Михайлов. Огромна 
книга, колкото вестник, със зелени корици 
и златни букви. По онова време съхранява-
нето на една такава книга можеше да 
промени биографията ти необратимо, но 
Шерифа не беше от плашливите. Освен 
това беше напред с материала – негови-
ят дядо е бил войвода в организацията, а 
моят – обикновен четник. Но най-много 
му завиждах за значката на ВМРО. Не бях 
виждал такава. Най-отгоре стоеше черве-
но знаме със „Свобода или смърт”, под 
него манлихера с щик и бомба лимонка. И 
надпис – „За заслуга към поробената роди-
на Македония”. Най-отдолу завършваше с 
череп. Свирепа работа. Героична.

А и ние умирахме да си разказваме геро-
ични неща от семейния фолклор. Всички 
случки с дядовците ни бяха такива – с 
много пукане, фукане и засукани мустаци. 
Само че в този том не пишеше нищо за 
тях, а беше пълен с герои. 

Един ден измолих разрешение да взема 
книгата вкъщи. И понеже една тайна не е 
тайна, ако не я разкажеш, още вечерта я 
показах на баща ми. Човекът пребледня, 
взе я и не ми я върна. Чувах го как кашля в 
кухнята цяла нощ. На сутринта влезе в 
стаята ми, остави книгата на леглото до 
мене и каза: „Веднага да я махнеш, че ще 
изгорим всичките”. Не го каза като запо-
вед, а като молба. Години по-късно научих, 
че бил на оперативно наблюдение чак до 
1968 година. Младежки грехове и пуста 
любов към ВМРО.

Явно много го бях стреснал, защото 
оттук насетне спря да говори по тази 
тема, колкото и да го разпитвах. А кога-
то след година-две почина в ръцете ми, 
последните му думи бяха: „Не се занима-

вай с Македония.”
Каменоделец на паметника му беше 

Мечкаря. Стар поборник на организация-
та. Придвижваше се с два бастуна, защо-
то краката му бяха свършили в Белене. 
„Знаеш ли - пита ме Мечкаря, - че твоят 
дядо щеше да предизвика война с Гърция?”

И се смее. Не, не се смее, ами се залива 
от смях. А сме на гробището. Усещам, че 
случката няма да е героична.

През октомври 1925 година Гърция напа-
да България. Няколко дни преди това гръц-
ки войник влиза на българска територия, 
защото решил, че нашите граничари 
копаят окоп. А те копаели кладенец. Ска-

рали се, гръмнали го. Гръмнали и офицера, 
който дошъл да го прибере. И започнала 
война, въпреки че в историята е остана-
ла като „Петричкия инцидент”. По това 
време България няма редовна армия. Гър-
ците навлезли, превзели няколко петрички 
села и се канели да завземат града, когато 
отпор им дали доброволци от ВМРО от 
цяла Пиринска Македония. Един от тях 
бил дядо ми. Били се два-три дена, докато 
дошла заповед за прекратяване на огъня, 
защото от Обществото на народите 
били изпратили комисия. А какво можеш 
да направиш, ако си на война, без да се 
биеш? Естествено, да пиеш. Отишъл 
дядо ми в близкото село, купил една дама-
джана с ракия и започнали. И както си 
седял в окопа, изведнъж скочил, теглил на 
гърците една майнина и вдигнал пушката. 
Едва го укротили. Взели му оръжието, сло-
жили го да спи. Но посред нощ се чул 
изстрел, дядо ми извикал: „Убиха ме!”, и 
паднал в кръв. Офицерите от двете 
страни едва укротили пукотевицата. 
Като се съмнало, се разбрала причината. 
Дядо ми все пак успял да стреля, но поне-
же било тъмно, не видял, че отпред има 
камък. Куршумът рикоширал и окървавил 
героичната му пияна глава.

Защо ви ги разказвам тия неща? Ами 
защото цяла седмица слушам за героични-
те напъни на патриотите да уволнят 
един човек с турско име. И защото се 
сетих за горкото ВМРО.
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удостоверяващ основателната причина.
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Горкото ВМРО

Цецка Цачева забрани на депутатите да правят снимки с мобилни телефони 
в пленарната зала. Шефката на парламента обаче не каза дали ще стигне до 
даскалски похвати като събиране на устройствата при прилагането на забраната.


