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От малък Ицо риташе в квартала,
след топката търчеше като хала
и тъй разбра, че без отбор не става,
не може никой сам да побеждава.

ДЕТСТВО

Едничък той си знае що е сторил,
с какво, кога и как се е преборил,
и как заобиколен път избра
към място във любимата игра.

Отсъди някакъв пишман-специалист:
„От туй момче не става футболист“,
а той в отбора детски на „Марица“
бе влязъл и играеше с петица.

Уви, неумолима бе съдбата.
Повторно го лишиха от играта
и рухна в мрака неговият свят,
преди да бъде още осъзнат.
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Помогни на Христо да стигне до 
топката, без да се среща с онзи, който 

му казва, че не става за футболист.

Kъде се е скрила Златната топка?

Залепи фланелката на „Марица“ (Пловдив).
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„ХЕБРОС“

Животът често шанс повторен дава
на онзи, който шанса заслужава.
Така се случи с Христо – и героя
във „Хеброс“ Харманли намери своя.

Най-важното обаче бе разбрал:
в играта трябва всичко да си дал.
Не се скатавай, сили не пести –
единствено така печелиш ти.

Не само си го каза, но го стори,
играеше отлично за отбора
и слух до София достигна чак,
че в „Хеброс“ имат талантлив юнак.

Дойдоха да го видят. Провериха
и работите му се уредиха
тъй, както той си бе мечтал:
Стоичков – юноша национал.
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Как се нарича треньорът на Христо в „Хеброс“?

Залепи фланелката на „Хеброс“ Харманли.

Kъде се е скрила Златната топка?

Дойдоха да го видят. Провериха
отите му се уредиха

е мечтал:
ов – юноша национал.
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НАЦИОНАЛ

Kъде се е скрила Златната топка?

Преди да почне първа тренировка
го обзаведоха с екипировка.
Това завинаги му стана спомен скъп –
екипът с името България на гръб.

Но Ицето, нали си е такъв –
с характер буен и гореща кръв, –
катурна в първия контролен мач
с бутонките противников играч.

Червен картон получи незабавно,
отстъпи на скамейката безславно
и чу закана люта от треньора
да го изхвърли мигом от отбора.

Горкият Ицо нищо не отрече,
а само мънкаше: „Аз няма вече“,
и слава богу, всичко се размина –
остана си във новата дружина.

Но този неприятен епизод
остави му урок за цял живот:
с червен картон отбора си предаваш,
срещу врага по-слаб го изоставяш.


