
Легенди и предания за 
забележителности от 

всички категории  

 

Легенда за Лопушанскя Манастир 

 

Разказана от бабата на академик Близнаков от гр. Берковица 

 „Укье Диванисий бил калугер, разказваше баба Сева. Веднъж легна да спи, сънува ангел. Иде 

ангело, хваща го за ръката и го води.Води го на едно место, па му казва: тука копай, ще 

намериш пари. Земи ги тия пари и да построиш на това место манастир с църква с три олтара. 

Те това е местото. Свето е. 

Събудил се укье на утрото,гледа нема нищо. Сън. Ходи в църквата моли се.  

На другата нощ пак същото. Иде ангело, води го па натам. Копай! Пари ще намериш. Манастир 

построи! Църква с три олтара! 

Така три пъти.На третата заран решил укье Диванисий, взел копачката, па там. Познал местото. 

Копал що копал, по едно време ударил на нещо. Гледа делва с жълтици. Не са турски- по стара 

работа. Викнал укье брат си от Чипровскио манастир, фанали майстори и съградили църква с 

три олтара. После целио манастир. Това е Лопушанскио манастир. 

 

 



Легенда за Циганско поле и за връх Момина могилa 

 

Било ранна пролет. Един цигански табор поел  по пътя от Берковча (сега град Берковица) за 

Пирот. В него имало и една българска девойка, която циганите отглеждали от малка. Стар 

циганин я намерил в едно село,  плачейки  край умиращия си баща. Цялото семейство било 

изклано от турците. Циганинът взел детето. Малкото момиченце станало хубава мома. За нея 

циганите казвали, че денем затъмнява слънцето, а нощем свети по-ярко и от луната. Тя 

била  не само красива, но сладкодумна и обичлива, та млади и стари гледали да подхванат 

приказки с нея. Привечер циганският табор разпънал  шатрите си на една красива поляна над 

местността „Здравченица“ в берковския балкан. Мъжете напалили големи огньове, около 

които започнали  буйно веселие. Жените бързо приготвили храната и се присъединили  към 

мъжете. Скоро всички се понесоли в буен танц на поляната. буйна циганска веселба! Само 

циганите умеят да се веселят така истински, от сърце. Късно вечерта оттам минавала  една 

хайдушка дружина, която скоро се присъединила  към пируващите цигани. Байрактарят на 

четата започнал да се заглежда, в българската девойка, по чието хубаво лице 

играели  бакърените отблясъци на огньовете. За ужас на циганите, тя също започнала да 

отвръща на погледите му. Хайдутинът отишъл  при нея. 

Попитал я  защо живее при циганите. Тя отговорила, че, родителите и са убити от турците и е 

пораснала  при циганите. Казала още, че като умирал баща и казал, че има брат , който имал 

голяма бенка на лявата си гръд и да го дири по този белег. Едва чул тези думи, четникът 

разкъсал  ризата си и показал бенката. Братът и сестрата се прегърнали. Всички 

наблюдавали  трогателната среща между изгубените един за друг брат и сестра в продължение 

на толкова време. Хайдутите се радвали с радостта на своя побратим, а циганите се косели от 

яд. Байрактарят поискал от войводата разрешение да вземе девойката в дружината. Войводата 

се съгласил на драго сърце, но циганите не я давали. Един през друг започнали да викат, че тя е 

отраснала при тях и че в табора й е мястото да живее и умре. Братът пък се опитвал да каже 

колко дълго я е търсил из всички краища на страната, когато научил, че само тя е жива от 

цялото нещастно семейство. Настанала страшна олелия. Тъй като никой не отстъпвал, циганите 

измъкнали острите си ножове, а хайдутите — пищовите. 

Завързала се жестока битка. Най-яростно от всички се биел млад и хубав циганин, който 

обичал  момичето и се надявал  то да му стане жена. Хайдутите неведнъж предлагали  на 

циганите да прекратят неравния бой и да се разберат с добро, но последните не искали и да 

чуят за това. За кратко време всички цигани били  избити освен най-стария от тях, който не взел 

участие в това безсмислено кръвопролитие. На другия ден старият циганин със сълзи на очи и 

неизказана болка в сърцето погребал на поляната всички мъртви. Затова тя оттогава и до днес 

носи името „Циганско поле“. А младият циганин, влюбен в българката, макар и тежко ранен, 

успява да забие нож в гърба й. Брат й я взема на ръце и я изнеся горе на височината. Девойката 

се мъчи цяла нощ и рано сутринта издъхва като стиска до болка ръката на неутешимия си брат, 

вперила жаден поглед в изгряващото слънце. Безкрайна била  мъката на хайдутина, току-що 

открил единствения си близък човек. Погребали  я с хайдушки почести. От тогава тази височина 

носи името„Момина могила“. 

Факти : Момина могила (1713 m) е връх в западната част на Стара планина, югозападно от град 

Берковица. В близост до него се намира хижа Здравченица, под връх Здравченица (1176 m), и 

връх Камара(1915 m). 

 



Чипровци 
Легенда за Емит войвода /Никола Николов – краевед/ 

 

Дълбоко в историята ни изплува величественият силует на една легендарна фигура, чиято 

съдба е била достойна да се претвори в песни и предания. Още по – необикновено е, че става 

дума не за чипровчанин, не за българин дори, а за един турчин с висок административен пост. 

В средновековната турска администрация е имало длъжност – емин /управител/. Макар и не 

много често се е срещало и личното име Емин. Отдалечеността във времето днес ни пречи да 

кажем, дали еминът не е бил Емин. 

Влюбил се турчинът в най –малката Стоянова щерка, красивата Елка. Както при много други 

случаи чипровчанката не пожелала да приеме исляма. Много са песните и преданията, когато 

момата, за да запази вярата, се хвърля от скала или намира друг начин за самоубийство. Елка 

обаче намира по – компромисен вариант. 

Разбира турчинът, че с дребни хитрини няма да спечели сърцето на красивата чипровчанка и 

прави големия избор на своя живот – щом Елка не иска да стане мохамеданка, той да стане 

християнин. Това решение за онова време изглеждало толкова невероятно (още повече за 

един бей), че щяло да се приеме (от Елка и околните) за поредната хитрина на турчина. В знак, 

че е решен на всичко в името на любовта, че готов да се откаже от титлата си и общественото 

положение, взема още по – драстично решение – да стане хайдутин. И това обаче можело да 

се изтълкува като нечиста игра. Но съдбата сама му поднесла удобен случай да осъществи 

замисленото. Получил турчинът височайша заповед да охранява парите, събрани от данъци 

през Берковската кааза. Арабската дума „емин” означава сигурен, верен, надежден. Какво ли 

обаче не прави любовта – верните неверни стават, и сигурните несигурни. 

Отишла дружината на Фалков мост, но не за охрана, а за да вземе парите. След първия си 

голям обир еминът станал Емит. Според една иманярска история седемдесет катъра поели 

пътя от Превалското поречие към Чипровския Балкан. И до днес още иманяри търсят пещера 

със седемдесет товара злато. Емит отново потърсил Елка в с. Славине и този път тя му 

пристанала. Някаква болка в крака или по-скоро нежелание да се върне в Чипровци я оставили 

в Пирот и там отгледала две момчета, а Емит продължил да хайдутува. След неуспешна за 

хайдутите битка в местността „ Кърваве баре” всички били единодушни, че причина за това е 

лошото въоръжение. Раненият Емит изпраща седем четника с коне и пари за Австро-Унгария да 

закупят нови пушки. Какво се е случило по пътя не се знае, но след време момчетата се 

върнали без коне, пари и пушки. Заварили четата разпусната, а войводата болен от чума. Емит 

бил настанен в една пещера и оставен на грижите на местен овчар. На раздяла войводата 

предал записките си  на свой четник и му поръчал да потърси синовете му, които по това време 

били в Букурещ. Върхът в чието подножие се намира пещерата днес носи името Емитова чука. 

Вече близо две столетия се носи славата на турчина – хайдутин и народен закрилник приел 

името Емит. 

Вж и ГРИГОРОВ, Славко. Чипровски край: Легенди и истини. Монтана, 2012 

 

 

 



ПРИКАЗКА ЗА ТОРЛАЦИТЕ  

Легенда за Големия камък         
С. ЗАМФИРОВO 

 

 

Една от природните забележителности на с. Замфирово е Големият камък, който се намира в м. 

Булван, в североизточна посока, близо до парка на селото. Той е с приблизителни размери 2 м 

височина и 3 метра ширина, а като структура е варовик. Легендата за него разказва, че Крали 

Марко гребнал с ръка камъни от Балкана на Котя и ги разхвърлял и един от камъните паднал в 

Замфирово. Мястото е емблематично за селото, около Големия камък се организират много 

културни и спортни мероприятия, с прекрасна гледка към Стара Планина. 

 

 

Тодорините кукли  гр. Вършец 

 

Тодорините кукли се свързват и с народната легенда за красивата мома Тодора. Според 

легендата тя се обзаложила да стане съпруга на оня момък, който посред нощ се изкачи на 

високия връх и остави там знак от себе си. 

През една късна есен тя свикала голяма седянка в бащиния си двор. Наредени край буйния 

огън, момите прели и пели, а момците им чупели орехи и пригласяли на моминските песни с 

кавали и дудуци.  С песни, работа, весели припевки и закачки нощта неусетно превалила. 

Когато месечината се издигнала над планинските чуки, момите запели песента "Изгреяла ясна 

месечина", а ергените си зашушукали, сбрани на купчина, и накрая рекли: "Която мома 

изпреде най-рано куклата (къделята) си, на нея ще се падне най-хубавият момък!" 

Тодора пък рекла: "Не най-хубавият, а най-юначният!" Тогава девойките вкупом викнали: "Ние 

ще признаем за най-юначен оня момък, който посмее сам преди първи петли да се изкачи на 

връх планината и да забие кол на най-високата чука." 

Момците останали като попарени. Кой ли ще посмее да премине край Дърварското кладенче, 

докато песните на петлите не разгонят самодивите, що играят край него до късна доба. 

Подигравателни закачки засипали спотаените и засрамени момци. Само Тодора бързала да 



преде и под вежди поглеждала омърлушените ергени. Като изпрела къделята си, станала и 

рекла: 

- Тогава аз ще отида и никаква награда не искам. Ще забия хурката на чуката и веднага ще се 

върна. 

Занемяла цялата седянка пред Тодорините думи. А тя скочила и тръгнала в тъмната нощ. 

Стигнала на най-горната чука и забила хурката си на малката полянка. Когато успяла с мъка да 

забоде хурката си в каменистата почва, тя скочила да стане, но някаква невидима сила я 

дръпнала за престилката. Опитала се Тодора да се отскубне и с всички сили се дръпнала назад 

и полетяла в пропастта... 

Дълго чакали момите и ергените Тодора да се върне... Рано сутринта ергените тръгнали да 

дирят смелата девойка. Намерили забитата хурка и парче от престилката й, забучено заедно с 

нея в непрогледния мрак. Открили и тялото й в пропастта, изнесли го и го погребали на 

високата чука до хурката. Оттогава до ден днешен красивите чуки били наречени Тодорини 

кукли. 

 

Самотният бор -  местност „Ашиклар” над гр. 
Берковица 

 

Живял по тези места левент овчар. Той припкал пъргаво след стадото си, балканският вятър 

развявал гарвановия перчем около ваклото му лице. Момите и жените се молели Богу да им го 

пази, че неговата свирня вливала в душите им животворен балсам. 

Обичал Богдан лична мома Радойка. Сравнявали красотата й с цветята, от звездите по-ясно 

греела и като слънцето светела! Като тръгнела със стомните за вода, младите въздишали по 

нея, а старите скланяли глави пред красотата и скромността й. 

Тези години били черни за българите. Тежък живот живеели нашенци под игото на турците. 

Плащали и за земята си и за въздуха дори. В Берковица вилнеел зъл и омразен бей. Той 

отвлякъл в харема си красивата Радойка. Минали години, но нито разкошният живот, който й 

предложил беят, нито слугите, грижещи се за нея, могли да я накарат да си смени вярата. 

Тежката мъка по род и любим поболяла красивата българка. Беят обявил, че търси лекари, 

баячки, знахари от цялата страна, за да й помогнат. Обявил и огромна награда за успешно 

лечение. 

Младият Богдан бил внук на билкова лечителка, която му била казала лек за всички болести. 

Отива той при бея и му заявява, че може да излекува жена му, но условието било да види 

очите на болната. 

Лекувал я овчарят два дни. На третия тя станала все едно не е боледувала с месеци - здрава и 

весела. 

– Казвай, овчарю, какво искаш - злато монети, злато накити, златни украшения, скъпоценни 

камъни, коприна, сърма? 

– Нищо не искам. Само си ми дай Радойка! 

 Беят се разгневил, но се сдържал, па продумал: 

 – Ела утре и си я вземи!  

На другия ден Богдан отива да я прибере. Турците му я дават мъртва. Той грабнал мъртвото 

тяло и се заизкачвал по Балкана – горе на най-високата бикова ливада. Още на идната пролет 

там се появил младият самотен бор. 



 Източник: Легенда от Берковския край на Геройко Милчев 

Издателство „Берковско родолюбиво общество” 1998 

 

Среща се и легенда за самотния бор и Гюлин камък от Видинския край, описана от  Шепот от 

вековете. Легенди от Видинския край,  Георги Попов, Кръстьо Джонов.  

 

 

 

 

 



КОНЯРСКИ КЛАДЕНЕЦ 

 

Вървейки по билото на Берковския Балкан, на изток от връх Сребърна се стига до малка 

красива поляна и кладенец с много студена, бистра като момина сълза вода. Той винаги ще 

спре пътника, ще го напои със студена вода, ще го ободри и ще уталожи жаждата му.  

Легендата разказва, че край този кладенец от стари времена е минавал стар римски и турски 

оживен търговски път от Берковица за Пирот. По него се движели тежки кервани, натоварени 

със сол и други изделия на берковските занаятчии, които разкарвали по всички краища на 

Римската и Турската империя. 

Веднъж керваните стигнали уморени до кладенеца. Била ясна, прохладна нощ. Милиони 

звезди обсипвали небесния свод. Керванджиите пуснали конете на почивка и не след дълго се 

отдали на дълбок сън. Но измъчените от тежкия товар, трудния път, силната умора и жажда 

коне се напили със студена вода до насита и умрели през нощта. На сутринта керванджиите 

намерили своите добри приятели мъртви. Нещастните колари останали без най-добрите си 

помощници. С горещи сълзи на очи те закопали побратимите си. 

Слухът за гибелта на конете се разнесъл сред населението на околността и споделената мъка и 

горест, кръстили кладенеца с името „Конярски кладенец”. Това наименование и днес е 

запазено с цялата си нещастна история. 

  
Вж и Милчев, Геройко Легенди от Берковския край. Берковица, 1998 г. 

 

Царската дупка 

 

Югоизточно от Лехчево, на левия бряг на река Рибине върху естествено защитена скалиста 

тераса са развалините на градището Костадин – местността е известна сред местните като Цар 

Костадин и Костадин камик. Значителни са паметните знаци от римското владичество в района 

на с. Лехчево. Те са свързани предимно с името на римския император Константин I – Велики, 

който е царувал от 306 до 337 година в продължение на 31 години. На югоизток от с. Лехчево в 

местността „Рибине”, където тече р. Рибине, в една красива и природно защитена долина се 

намира местността „Цар Константин”. Тя представлява от три страни отвесно отсечена скала 

висока около 60 м, повърхността на която е равна и заема площ от 8 до 10 декара. В района 

Калето, на южната отвесна стена на скалата се намира „Царската дупка”. Тя представлява 

издълбано в скалата елипсовидно помещение, широко около 4 м, дълбоко 3 м и високо 2,5 м. 

В дъното на това помещение се е намирало издялано каменно легло, на което според 

преданието, е почивал цар Константин. Легенда, предавана от векове на векове и от уста на 

уста, гласи, че дълбоко под повърхността на Калето, в рамките на укрепената скала, която носи 

името на Цар Константин се намира обширно подземие, което служело за монетен двор за 

сечене на монети за нуждите на императорската хазна и за работилница, в която се 

изработвали сребърни и златни украшения и накити за царското семейство и придворните 

големци. Преданието говори, че в това подземие се намирала изящно изработен златна 

статуетка в цял ръст на царица Елена, седнала в златна колесница с конски впряг. На около 600 

м от скалата Цар Константин, се намира оброкът върху Еленина могила. При разкопки на 

могилата е разкрито ритуално погребение - предполага се, че това е било погребална могила 



на жената на виден военачалник от тракийското владичество. Родствените корени на 

жителите, населявали в далечното минало района на село Лехчево имат тракийски произход. 

Редица археологически паметници, открити в този край потвърждават правилността на това 

основание. Характерни за селото са тракийските могили - гробници, които макар и все още 

непроучени, напомнят за тракийските предшественици. 

 

Легенда за „Стовци или наричан още Разчепати 
камък’ 

 

Върхът  се намира в северното подножие на Широка планина (дял от Западна Стара планина) и 

е уникална природна забележителност. Намира се на 866 м. надморска височина западно от 

село Смоляновци. 

За самия връх съществува стара легенда. Някога там имало воденица, наричана „Хайдушката“. 

Имало и кладенец, който позволявал отглеждане на животни. Коне, кози и стадо от 100 овце 

населявали красивата местност. Всяка сутрин един овчар огласял тишината с меден кавал. 

Другар му бил черен овен с вити рога. Една сутрин, щом чул кавала, овенът се затичал към 

пастира. От радост така се засилил, че съборил човека в пропастта, и той полетял след него. 

Последвали ги и стоте овце. Оттогава местността е кръстена Сто овци, а през годините за 

благозвучие започнали да я наричат Стовци. 

Това е легенда, но истина е, че още римляните са оценили стратегическото място на върха и си 

построили на него наблюдателен пост. До ден днешен има останки от крепостни стени. По-

късно на това място е имало раннохристиянски манастир, от който също има останки. Местните 

хора още помнят, че се е наричал „Йоан Предтеча“.  За тоя манастир и за твоето име се пази 

летопис и в архивите на Св. Синод-София/ сп. ,, Духовна култура, кн.5-6 от 1972г.   През 1850 

година в манастира било открито килийно училище. Кога е разрушен до основи, историята не 

казва. Но жителите на Смоляновци всяка година го посещават на Разпети петък,  берат здравец, 

момичетата правят венци, които ги слагат на главите си, а възрастните се връщат със спомените 

за ,, Стоовци’’ на чашка ракия и  вино до свечеряване, момите пеят а момците играят.  

  

Вж и ВАКОВ, Горан Г. Село Смоляновци – кратка история, близки, предания, лични спомени. 

Смоляновци, 1983 

 

ЛЕГЕНДА за Челеби Осман бей 

 

Отличилият се със своите жестокости над българското население,  Челеби Осман бей, около 

1828-29г., получил от султана званието,, спахия’’ и правото да притежава земя заедно с раята, 

която да му я обработва. Той избягал далеч от мястото, където е вършил зулумите и намерил 

незаета от други спахии земя тук. Привлекла го красивата панорама на Широка планина, 

чистият въздух, голямата тишина и спокойствие. 

По това време малкото ни селце се намирало  в местността Цера- Градището, населявано от 

придошли тетевяни-угърчинци, към които се пресъединило разбягалото се преди това 



население, пръснато по колибите в околността. Те издигнали на бея малък хубав сарай с много 

одаи и миндерлъци. Насреща бил конакът. Заживял си щастливо той с най-младата от петте си 

жени – Садифе, с верния му телохранител Ибро Черкезина, със слугата на Садифе – евнуха 

Селим и арнаутина Фихри/албанец/, на когото  била зачислена кобилата на бея. Хубава била 

Садифе- висока, черноока, белолика. Хубав бил и Черкезина, но най-хубава била кобилата на 

бея- арабска порода, купена за 500 златни лири  заедно с кончето на Одринския пазар, на която 

направили още по-хубав яхър. 

Тук беят бил кротък и мъдър човек, прехвърлил вече шестдесетте. Усмирил и успокоил 

местното население, което покорно заработило не многото му имоти, които той често 

обикалял с любимата си кобила. В свободните си дни ловувал по бърдото над  селото, а 

кобилата му пасяла по орниците край село. И оттогава бърдото станало ,, Челеби’’, орниците ,, 

Османски’’.  Долът , където арнаутина Фихри поел и къпел кобилата и пиел студена вода, и до 

днес се нарича ,, Арнаудски кладенец’’. Седловината над тях, между Челеби бърдо и Широка 

планина, на която са били заселени няколко семейства каракачани, които говорели влашки и 

отглеждали много овце за държавата и до днес носи името ,, Влашко поле’’.  

Но една само мъка имал на сърцето беят, че все още си нямал рожба от Садифе. Той превърнал 

това свое желание в гневни упреци към младата си жена, че даже заглеждал и 

друга-  дъщерята на чорбаджи Йонко кехая. Разбрала това Садифе, натъжила се, чувствувала, 

че без дете няма да се задържи дълго при бея и скрито плакала. Веднъж, когато беят заминал 

по работа при мюдюрина на Берковска нахия,  когато Садифе се наканила да затвори 

кепениците на прозорцитъе, съгледала на двора Ибро, които отколе копнеел по две неща- 

жената и кобилата на бея, но се спотайвал, защото беят не се шегувал. Тя го повикала при себе 

си и споделила болката си, че беят искал дете, но възрастта му вече не му позволявала да 

изпълни съпружеските си задължения. Той прекарал нощта с нея. 

Но Селим усетил каква е работата и клопнал резето.Седифе и Ибро, замрели в тишината 

отвътре разбрали всичко. 

На сутринта Ибро заплашил Селим да не казва на бея, но когато се върнал беят , той се 

усъмнил, че Селим го е издал и решил да се спасява като взел със себе си кобилата му заедно с 

кончето от яхъра и изчезнал. Плъзнали раите, мухтарят,евнухът и арнаутинът из района, 

претърсили навсякъде,  съобщили и по другите села но нищо. Минало време и една вечер 

Селим издал тайната пред бея, за да му олекне на душата. Беят още по се разбеснял, станало 

му черно пред очите, а на Садифе още по-черен животът. Разгневен беят разпитал Садифе и тя 

му признала за греха си, но му казала, че го е сторила заради него....никой нямало да разбере, 

а така щял на хвала да бъде, че дори и на преклонна възраст беят има наследник. Той само 

възкликнал:”Ашкколсун бе , жена! Нека видят тия гяури, че Осман бей е ербап мъж и да им се 

затворят устата”. 

Но един ден беят разбрал, че Ибро Черкезина се е появил  и се заканил да го посети. Беят 

познавал налудничавия Ибро, уплашил се събрал багажа си, взел си жената с малкото дете и 

загромолял с две талиги по пътя за Голяма Кутловица, уж си отивал за байрама, и не се върнал 

вече. Пропаднал му планът тук да изгради джамия и извика ходжа, а селото станало господар 

на имотите му. 

 

КАПИТАН ЗЛАТКО ХАЙДУТИН  

 



Знайно е, че когато на "гости" му дошъл Осман бюлюбаши, Златко го посрещнал като смирен 

християнин и лоялен поданник на султана. Нагостил го, дал му постеля и завивка, че и бъдурче 

с ракия му предложил. Но не се задоволил с предложеното бюлюбашията и посегнал на една 

от снахите. Не се стърпял Златко, измъкнал един кол и с няколко удара му "светил маслото". 

После хванал шумака. Широка била гората, все ще намери място за оше един прокуден от 

робията. Дълго обикалял от дол на дол, от скат на скат и накрая се спрял в пещера под връх 

Була. Обосял и огладнял, най-после намерил убежище каквото търсел. Доядяло го само, че 

забравил да вземе оръжието на Осман-баши и започнал да крои план откъде да си набави. 

Предрешил се, започнал да тропа от вратник на вратник и да врачува на лековерните хорица, 

за които знаел това-онова отпреди, та му било лесно, а бъдещето на всеки виждал като да е 

начертано пред него. Само оръжие не виждал никъде. 

Намерил го там, където най-малко очаквал - при вдовицата Велика. Съжалила го тя, дала му 

дългата пушка на мъжа си, а заедно с нея барут за всички такъми за правенето на джепане. На 

нея такива неща, дето биели на ачик, не й трябвали. Имала си пищов барабанлия за всеки 

случай. 

Както си скитал из върхарите, една привечер Златко видял дим да се вие в падината под 

Каишов връх. Ха да побегне назад, ала нозете му го дърпали напред. Приближил се с тихи 

стъпки и що да види- седят деветима, топлят ръце на огъня и лакомо лапат картофи, вадени 

направо от жарта. В един от деветимата познал Найден Факира от Заселе- несретник и беглец 

от душманите също като него. Престрашил се, приближил, ама преди това напълнил цевта на 

пушката с джепането, дето му дала Велика. Седнал край огъня и разказал от игла до конец, 

всичко както си е било Ама хайдутите вяра не хващат. Извадил войводата ятагана, изсвистяло 

острието му току до Зарко. Той не помръднал дори: "Ако се мре, от свой човек барем да е!" - 

помисли си. 

-Хайде, дружино, ставай и клетва да му приемем!- и като се обърнал към Златко добавил: 

-А ти помни, че клетва до гроб се дава.Който клетва погази, добро няма да види!...  Така Златко 

станал хайдутин. От най-храбрите и достойните. Tова той доказал неведнъж. Когато били на 

войводина поляна в Зимевишкото землище, се получило известие, че на следващия ден 

наблизо ще премине товар от хазната, изпратен от Видин за Цариград, придружаван от елитен 

аскер на османлиите. Взел със себе си Златко десетина момчета от дружината, намерил сгодно 

място и наредил да приготвят "капана". Под негово ръководство насякли клони и сложили 

върху тях камъни. Така сгласили стореното, че само с едно дръпване на кола всичко се 

срутвало. Мястото отдолу- теснина. Двама по двама можело само да се върви. 

Когато се задала хазната, хайдутите притаили дъх, изчакали да мине и последния товар през 

клопката и отприщили грамадата. Стонове, див рев и молби, отправени към Аллаха, огласили 

клисурата. В това време налетели останалите хайдути да помогнат на Златковата група и що да 

видят-хора, камъни, коне и товар се валят в една обша кървава каша. По-жалостивите 

отвърнали глава да не гледат. На някои им прилошало.  

-За поганците-поганска смърт!-изрекъл, сякаш за извинение Златко, а войводата се приближил 

до него, както при първата им среща, хванал го здраво за лакътя и продумал: 

-Право дело си сторил, хвала ти! За тези изедници и тая смърт е малко... Милост към тях не 

трябва да познава сърцето ти, Златко! Нека ти е златно името и с гордост да го носиш, с гордост 

да те споменуват внуци и правнуци... 

 

 


