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Към Родината
Не съм те никога избирал на земята.
Родих се просто в теб на юнски ден във зноя.
Аз те обичам не защото си богата,
а само за това, че си родина моя.
И българин съм не заради твойта слава
и твойте подвизи и твойта бранна сила,
а зарад туй, че съм безсилен да забравя
за ослепелите бойци на Самуила.
Да търсим, който ще, във теб сполука бърза
и почести и власт със страст една и съща,
страданието мен по-силно с теб ме свързва
и нашата любов в една съдба превръща.

В ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА БОЖИЯТА ВОЛЯ Е СИЛАТА
НА ЧОВЕШКАТА ДУША
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1. АКТУАЛНОСТ 			
НА ПРОБЛЕМА
2. ИЗ ХРОНИКИТЕ 			
НА КИБЕРНАСИЛНИЦИТЕ

Един от най-бруталните видове насилие е
кибертормозът.Специалистите го определят
като „чумата на 21-век”.Същевременно този
вид насилие най-малко се познава.Зачестиха
смъртните случаи на момичета, млади жени и
деца след кибернасилие, което налага да се
предприемат спешни мерки в областите: образование, превенция, възпитание и обществена подкрепа.
Съвременното общуване и новите технологии крият нови опасности.
Кибернасилието се изразява в оказване на
вредно /негативно психическо и емоционално/
въздействие върху друг човек чрез телефон,
интернет и други технически средства.Кибернасилникът проявява своята омраза като цели
шоков ефект върху жертвата.
Проявление на кибертормоза: пускане на
клюки и лъжи през социални мрежи и злостни
коментари / 56%/, обидни обаждания по телефон / 56 % /, заплашителни и вулгарни смс
съобщения /49 % /, пускане на неприлични и
фалшиви снимки по телефон и интернет /49%/.
Цел на кибернасилника: с разпространението на вредни и обидни слухове да дискредитира и злепостави жертвата. С този начин
на действие се влияе на личните контакти на
жертвата и се цели изключването й от социалния живот.
Повече от половината пострадали от този
вид тормоз не споделят и не търсят помощ.
Програми за кибернасилници в центровете за
превенция няма.Образователни програми за
защита от кибернасилие в училищата също
няма, въпреки високият процент на децата,
станали жертва на връстници-кибернасилници и проведеното изследване в три софийски
училища за вредното влияние на кибертормоза.Липсват познания, адекватни мерки и
действия от страна на полицията, прокуратурата и съда за този вид насилие.
Жертвите на домашно насилие, пострадали от кибернасилници живеят в хорър /ужас/ с
години.Те са изплашени, стресирани и с влошено здраве, поради ежедневните психоатаки, които агресивно се отправят от насилниците към тях.
Кибернасилието върху жертвата продължава и след осъждането на насилника по Закона
за защита срещу домашно насилие и издаването на съдебна защитна заповед.
Ето историята на една от многобройните
жертви на домашно насилие, пострадала от
кибернасилник:
„По време на брака ни денонощно ми звънеше по телефона, за да ме контролира и
проверява, изпращаше ми от 30 до 50 смс-и
с обидно и заплашително съдържание.Психотормозът с смс-и, обаждания и скандали на
тема ревност взе застрашителни размери –
пречеше ми на работата, на спокойствието,
на почивката, на контактите ми с други хора.
Не можех да понасям нервните му изблици и
кибертормоза, на който бях подложена и взех
решение да се разведа.Когато разбра, че го
напускам окончателно – освирепя.Тормозеше ме с денонощна кавалкада от унизителни
смс-и и обаждания.В продължение на седем
месеца ежедневно получавах от него по 30 и
повече текстови съобщения с обидно, цинично, заплашително и арогантно съдържание –
наричаше ме с най-обидните епитети от типа
„лека жена”, наричаше детето ми „педофил”,
наричаше майка ми „кучка”, обиждаше близките ми роднини и приятели и ги тормозеше с
обаждания и смс-и, разпространяваше за мен
клюки и клевети в интернет, обиждаше и адвокатите ми, искаше пари от мен и ме изнудваше
като ме заплашваше с публично опозоряване
и изхвърляне на имуществото ми.Консултирах
се с психолог. Изследвахме изпращаните от
него смс-и – лицето е с психически отклонения,

ЖЕРТВИТЕ НА КИБЕРТОРМОЗ
ЖИВЕЯТ В ХОРЪР

маниакално поведение, страда от зависимост
от алкохол /повечето смс-и са написани неграмотно и изпращани през нощта – от 22 – 04
часа, явно в нетрезво състояние /, агресивен и
зъл е, манипулатор, провокатор, има страхове,
опасен е за здравето ми.Заведох дело по закона за защита от домашно насилие за упражняваното върху мен кибернасилие – психическо
и емоционално насилие. Осъдиха го да не ме
доближава, забраниха му да ми изпраща смси и го глобиха.Кибернасилникът продължи
да упражнява същото насилие – изпращаше
цинични смс-и, обиждаше мен и близките ми
в текстови съобщения.Подавах жалби до полицията и прокуратурата, че кибернасилникът
не изпълнява съдебното решение и съдебна
заповед за защита и продължава да ме тормози психически и емоционално, заведох и ново
наказателно дело за няколко от обидните смси. Насилникът дойде в съда, призна си, че ги е
изпращал, каза, че се извинява, осъдиха го да

ми заплати обезщетение 1200 лева и приключихме това дело със споразумение. Кибернасилието продължи – хулеше ме, обиждаше ме
и ме тормозеше денонощно с смс-и.Заведох
още едно наказателно дело за същите прояви
на насилника – пак дойде в съда да ми се извинява и да се признава за виновен и след делото отново продължи да ми изпраща обидни
смс-и. Така продължава вече четири години.
Разбрах, че лудостта е нелечима, кибернасилието – също.”
Автор: Мариана Праматарова
+ хорър – от англ.език – ужас. В литературата – жанр, създаден за да изплаши публиката.Възниква в древния епос, фолклора
и приказките за злото, свързани с вампири,
демони, дяволи.Среща се в произведения на
Братя Грим, Ан Радклиф и др. По известни
хоръри: „Франкенщайн”, „Дракула” и др.

СЮРРЕАЛИСТИЧЕН СЕАНС
Разказ
Беше жертва на домашно
насилие.От онези, невидимите за обществото и институциите, битите, хулените,
тормозените и унизените.
Една от стотиците хиляди
угнетени жени-жертви на домашни насилници, смачкани от държавната машина,
сдъвкани и изплюти, заболели от хроничен стрес след
преживяните унижения и
оскърбления.Отиваше на терапевтичен сеанс с психолог.
Оплакваше се от главоболие,
безсъние, раздразнение, а
хроничният стрес беше засегнал щитовидната й жлеза.
„Унижението е най-силното
човешко чувство с дълготрайни последици” – казваха
й психолозите и допълваха:
„Човек е едно цяло на три
нива – емоционално, умствено и физическо.Ако има дисбаланс дори само в едно от
тях, то влияе на останалите.
Не преглъщайте чувства като
възмущение, гняв и унижение – ще се разболеете”.
За домашни насилници терапия нямаше.Имаше
само за жертвите.Приближи
кабинета на психоложката.
Почака малко в антрето и я
поканиха да влезе.След рутинните протоколни данни,
психоложката й предложи да
легне на кушетката и й съобщи, че ще изпробват метода
на Джон Кехоу.Тя трябваше
да лежи със затворени очи,
да си представя и анализира
шестте пункта, които според
психоложката ще й помогнат
„да се изправи на крака”.

- „Паниката е най-лошия
съветник”.
Анализирайте
първото правило на Кехоу
– подкани я психоложката –
какво си представяте, какво
мислите?
- Не искам да си спомням,
не искам да анализирам –
каза жената, а сърцето й изпрати сигнал, че се съпротивлява с остър спазъм.
- Помислете, спрете, разкажете – говореше психоложката.
Жената упорито мълчеше
и не искаше да говори за преживяното.
- „Капитанът напуска кораба последен”.Какви асоциации имате? – продължи психоложката.
- Мисля си, че държавата
ни няма капитан и държавният кораб е заседнал в дъното
на тинята, а мишките отдавна са го напуснали – отговори
жената.
- Е, корабите плуват и когато са силно повредени,
нали? – настояваше психоложката.
- Явно говорим за различни кораби.Нашият кораб от
хилядолетия е под вода и е
на дъното на блатото, покрит
с тиня.
- „Направете
обективен
разбор на ситуацията”.Как
ще опишете Вашият случай?
– попита психоложката.
- „Лудост е да правиш
едно и също и да очакваш
различен
резултат”/Айнщайн/ - отвърна жената.
- „Не позволявай на отчаянието да те завладее”.Това е
четвъртото правило на Кехоу.
Как ще го коментирате?
- Той със сигурност не е

бил жертва на домашно насилие – каза жената.
- Иска да каже да не се
предавате и да не допускате
поражение, да мислите положително – допълни психоложката.
- Наистина не разбира какво е домашно насилие – повтори жената.
- „Без самосъжаления и
самообвинения.Направили
сте каквото сте можели да
направите.Създайте нова настройка.” – упорстваше психоложката.
- „Излишно е да се говори
за нещата, които не са направени, както е излишно да се
обвиняваме за минали действия.”- Конфуций.Чела съм
го.Казал го е преди двадесет
века – отговори жената.
- Да, но е казал, че нараняването трябва да се компенсира с доброта и справедливост – каза психоложката.
- Щом за двадесет века човечеството не е постигнало
доброта и справедливост, как
ще ме убедите, че сега ще го
постигне?”Висшестоящият е
скромен в думите и силен в
делата” - и това е мисъл на
Конфуций, но у нас такова
нещо няма – каза жената.
- „Запазете самообладание и знайте, че времето е
ваше”.Това е последната
точка от терапията на Кехоу
– каза психоложката – Как ще
я анализирате?
- Времето е костенурка.
Джон Кехоу е отживелица,
а Конфуций е сюрреалист –
финализира сеанса жената.
Мариана Праматарова
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- Тенко, тази среща с
кърджалийските почитатели на изящната
словесност се урежда вече цяла година,
но пък стана в найдоброто време и на
най-доброто място…
- Наистина е така, тук,
в Къщата на творческите съюзи, т.н. Керимова
къща, обстановката е
много приятна и предразполагаща към дълбоко,
искрено и свободно споделяне на нашите творчески пориви. Ние с Митко Бечев ходим вече 30
години из страната да го
правим, но тук се почувствахме особено добре.
Както насреща ни светеха плодовете на дърветата в този чудесен двор,
така светеха и нашите
сърца, готови за найтворческия обред – човечността.
- Ти, който си бил на
много големи четения
и поздравяван от найизвестните държавници и хора на перото, в тази камерна
обстановка се почувства прекрасно, както си личи. В такава
фаза ли преминават
вече литературните,
творческите
срещи,
изобщо?
- Досега те се движеха
с контекста на времето,
бяха изпълнени с една
площадна напомпеност,
но творците са едни са-

В

края на изминалата работна седмица Регионална библиотека „Н.Й.Вапцаров” и Арт-галерия „Дар”
предложиха на кърджалийци интересна творческа
среща с тандема Тенко Тенев – поет и Димитър Бечев –
литературен критик. Тенко Тенев е роден на 10 май 1951
г. в Ямбол. Завършва специалност „Българска филология“
във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ /1976 г./ и висше политическо образование през 1984 г. в гр. София.Член е на Съюза
на българските писатели. Носител е на награди от национални литературни конкурси, а стиховете му са преведени
на чужди езици. Участва активно в обществено-политическия и културен живот на града като общински съветник,
началник-отдел “Култура и вероизповедания”, директор
на дирекция “Социално развитие” , член на Управителния
съвет на Клуба на дейците на културата, председател на
училищното настоятелство в Професионална техническа
гимназия „Иван Райнов”, дългогодишен председател на ловно-рибарска дружинка, творчески секретар, а сега и председател на Дружеството на писателите в Ямбол. Автор е на
двайсетина поетични книги, сред които – „Спасена светлина”, „Мелодия за двама”, „Имена и съдби”, „Сияйно и тъжно”,
„Стъпки в небето”, „Самотата на времето”, „Олтар от
обич”, „Възторзи и горчилки”, „Мълчалив водосвет”, „Елмазите на вселената”, „Думи за приятели”, „Посвещения”,
„Слънчеви видения”, „Вечерен пейзаж”, „Бавни вълшебства”,
„ Песни за любовта и смъртта”, „Сребърни разпятия”.
Литературният критик и директор на ямболската Регионална библиотека Димитър Бечев представи творчеството на Тенев, определи го като една неспокойна душа,
улавяща и събираща елмазите на времето и битието ни
в поетични редове, опитващи се да съхранят частиците
човешка топлина и светлина. Определи стиховете му като

човешки благослов към неоскърбените бездни в човешката
душа, в която се върти вечната въртележка на обикновените човешки радости и скърби и като във вятърните
мелници на Сервантес се смилат в една безкрайна „ода на
житата“, оформят словесния хляб, раздаващ слънчеви видения за бъдещите бели дни и пътеки.
...Поезията на Тенко Тенев, допълни Бечев, е с отворени очи към доброто у човека, за което се съди със земната
мярка на обикновеното човешко сърце. В нея витае и болката за изгубената красота на грубите ни дни, но и зеленият
цвят на тихите човешки надежди. Защото самият той е
обрекъл душата си на едно светло очакване. Това е една поезия, задаваща въпроси към света около нас, към собствената съвест, към моралните устои на личността, усеща
шумоленето на самотно изтичащото време, което
безпощадно ясно си отива от нас. Но с преминаващото
през него пантеистично усещане за вечността на природата и космоса, с философското преосмисляне, с горчивоироничните съпоставки, водещи до особеното състояние
на нега, любов и смирение. Защото тъкмо в този загадъчен
и извечен човешки кръговрат се крие тайнствената метафизика на човешката душа. С този негов стихотворен, непреднамерен, човешки благослов към спасената човешка
светлина Тенко Тенев коленичи клетвено пред големия,
национален поетичен олтар, където поставя разпятията от болка, тъга, илюзии, любовта до поискване, красивата самота на очакването, но и пантеистичната идея за
вечното движение в света, стремящо се към съхраняване
на доброто. Защото „на сърцето пътят се отрежда” чрез
онзи още отдавна закътан в него слънчев лъч – сълза и песен в едно, но белязан с доверие в бялата пътека, в нестихващия бял извор и жаждата за висини.

„Одата на житата“ или предчувствие
за бъдещите бели дни и пътеки

Красотата на сърдечните
разпятия ни поддържа живи
мотници, в най-добрия
смисъл на думата, и това
не им носеше уют. Нашият занаят си е един
тъжен, самотен занаят и
не му приляга тази масовост, той се радва на
близкото и приятелско
съпричастие, на разбиране.
- Така както го описваш в стиха си „Не
обичам вече премиери”…
- Да, тези най-истински
срещи се случват в душите ни, когато молитвено и тихо идват приятелите, взимат чаши и
се радват, пият като от
извор, прозвънил в очите
пресъхнали. А след такива срещи ни става сладостно тихо и светло като
в храм…
- А в тази сладост и
мъка, радост и болка, красотата заема
своето централно и
напълно полагащо й
се място, нали…
- Да, защото тя е абсолютна категория, водеща
ни към божествената хармония. Затова казвам в
свой стих, че тя ми е нужна, за да премина прав
през света. И че благода-

рение на жаждата ни по
нея, животът продължава
да бие в тръпните вени
на изгрева и зеленият
цвят на надеждата винаги ще кълни.

С нейна помощ, вярваме
в това, дори и когато се
готвим да се слеем със
залеза.Направил съм поклон към нея във всичките си книги.

- Вярата в доброто
също има своята значимост в твоите поетични откровения.

- А изкуството, макар и да пристъпя на
пръсти, къде се нарежда в това наше житие-битие?

- Тя също ни е особено
нужна, защото, макар и
да е като нея шепа тишина и често да прорязва с
болка, умее да съхранява
глътката светлина в нас.
- И тъй като жената е
един праобраз на красотата, тя също заема
важно място в твоите
стихове…
- Да, защото тя е наистина в основата на всичко,
тя е маята, предизвикваща втасването, ставането
на нещата и винаги е проправяла в объркания ни
свят пътя на единствената вярна светлина. Като
сълза дочакана, тя споделя глада на душите ни.
„Просто – светла жена.
/Най-човешката
вяра/
във дългото ни мъжко лутане”. Тъкмо тя ни учи,
че можем да бъдем спокойни за утрото, щом сме
дали всичко от себе си.

- То също е един много сигурен начин да се
съхрани и светлината, и
надеждата, и вярата ни
в доброто. Дали е лудуваща пролетна река или
напевно шепнещ закътан
извор, то звучи като свобода, красота и спасена
светлина.
- По някакъв начин
си свързан с десетката, тази която изразява диамантената
сърдечна честота.Роден си на 10-то число, на 10 години си
станал член на Ловно-рибарския съюз в
Ямбол. В тази връзка
има ли нещо общо
между лова и поезията?
- Да риболовец съм от
1961 г., дори имахме едни
малки сини билетчета, а
ловец станах през 1984

г. И в риболова, и в лова,
както и в творчеството,
има много красота, самото движение сред нея е
нещо като докосване до
хубава жена, даже повече от това.В нашия уморен свят тези занимания
те зареждат по невероятен начин с енергията на
красотата и покоя. Особено в зрелия период на
ловеца, когато вече се е
отървал от своя хищнически нагон.
- Сребърни или златни,
разпятията
са
стрелите, идващи от
нашите вътрешни духовни пространства,
както
споделяш
в
свой стих…
- Като интуитивни хора,
творците долавят и обличат в думи тези сърдечни амплитуди, които ги
поддържат живи. Затова
е важно да назовават нещата така, както ги усещат, а пък който се нуждае от логични обяснения, може да ги потърси
от критиците, като Митко
Бечев.

Интервюто взе:
Лияна Фероли
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Отново
удря часът
за изпитание на вярата, Вапцаровата За тази вяра, която
съпровожда изпитата до
дъно чаша на болката и за
тази, която не умира, дори
и когато животът за дълго я
опровергава.
За тази, която е първото и последното убежище
на духа ни и която нерядко
мерим с мярата на насъщния.
Колко вълнуващо и колко страшно. Вълнуващо,
защото нейната нетлен-
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Удря часът на
Вапцаровата вяра
ност ни докосва мистично
с надежда, и страшно, защото същата тази вяра,
задушена в отчаянието и
в примката на житейското
въже, копнее за отсрочка.
Защото без живота тя би
се превърнала в материя,

в пръст и червеи. А когато си живял с излишък от
вяра, особено боли това
нетленно,
метафизично
усещане да търси своето
физическо оправдание по
един трескаво-методичен
и жестоко-логичен начин.

Но добре е поне, че скоро
след това следва отказ от
този абсурд.
Добре че вярата, както
при Вапцаров, отново идва
в съня, влиза тихо, присяда
и вперено пронизва мрака.
И може да не е тук и

сега, но е сигурно, че един
ден тя идва като нечакана
и неискана гостенка, като
пътница, идваща отдалече.
От там, където няма не
само залостени, но изобщо
врати.
Лияна Фероли

Мая Вапцарова на 70 години
Все още е епоха на дива
жестокост и все още борбата
за свободата на душите ни
продължава
Затова е време социалното и
лиричното, миналото и бъдещето
да си подадат ръка. А творците
да се включат активно в това
обединено духовно съживление
Мая Вапцарова е родена на 7 юли 1944г. в
Банско. Завършила е кинорежисура в класа на
Мак Карой и Сабо Ищван в Будапеща. Носител е
на орден “Св.Св. Кирил и Методий” І степен. Авторка е на няколко книги и на повече от 100 документални и игрални филми, някои от които са
посветени на нейния близък сродник-поет, като
“Ти помниш ли”. Дебютът й в киното е посрещнат
с много голям интерес на международния екран
и печели „Златен дукат“ на кинофестивала в Манхайм. Нещо, което по-нататък не се е случило с
нито един български филм.
Напоследък, обаче, племенницата на големия
наш поет Никола Вапцаров обръща своя творчески и изследователски взор към най-древното
минало на страната ни и най-вече към това на
Източните Родопи. Затова преди няколко месеца при гостуването си в Кърджали по покана на
Регионална библиотека „Н.Й.Вапцаров” тя представи не само книгата си „Просяци”, но и филма
си „Надбягване с времето”, както и албума си
„Докосване до сътворението”, оформен с нейни
текстове и снимки на Евгени Коевски. Той разказва и показва родопските свещени мегалити, мистичните скални ниши и други неразгадани знаци,
издълбани по скали, тераси, долмени, всички
наподобяващи някаква тайнствена азбука и космически карти, точките от които и днес намират
своите съответствия с някои съзвездия. Неотдавна Мая Вапцарова и нейни съмишленици-творци
дадоха в гр. Първомай старт на учредяването
на творческо обединение за хората на перото от
Южна България. То ще се казва „Арда, Тунджа и
Марица” и си поставя за цел да работи по международни културни програми за творчески срещи,
издателска дейност и други прояви, събиращи
усилията на южните творци за духовно съживление.
- Госпожо Вапцарова, вашата битка за миналото сякаш е един вид продължение на

Вапцаровата вяра за бъдещето…
- Наистина започвам тази битка за миналото
ни, за автентичността на нашите родови корени
с предварителната нагласа, че това ще ни отведе
към бъдещето, което заслужаваме. Разбира се,
че има и връзка с най-важното, което е искал да
ни каже Вапцаров и което се съдържа в смисъла
на думата „вяра“, макар че основният код от едноименното му стихотворение още не е разгадан
от нашето съвремие. За някои вярата е религия,
за други - морал, за трети - проста житейска мъдрост. Изобщо константата на живота, нашият
духовен отпечатък.Макар че никой не знае какво е точно: чувство ли е, състояние ли е. Не знам
дали някога ще разберем какво означава това
усещане, което изстрелва чак в Космоса. И заради което „човекът би влязъл във взривна ракета,
самичък би търсил в простора далечна планета”.
- Това ли ви изстреля и в толкова далечното
ни минало? А може би и болката ви по настоящето?
- Да, и двете неща. Моето любимо стихотворение от Вапцаров е “Епоха”, защото все още е
епоха на дива жестокост... Но във всичко, което
е написал Вапцаров, прозира основният въпрос
– този за “хляба” на свободата. И за това, че този
хляб на духа, без който човекът не би преживял,
ще продължава да захранва човечността с вярата в доброто. Дори и днес...
- В която разстрелите на поета продължават, дори гробът му бе поруган…
- Това не е случайно.Случва се сякаш, за да
ни напомни, че не е важно как си умрял, къде си
погребан, дали си убит с един изстрел или с два,
дали си паднал на лявата или на дясната страна.
Важно е вместо гроб да имаш памет-ник, да си
погребан в душите на хората. Не случайно това
се отнася и за Исус, и за Левски.
- Значи Вапцаровата борба „за хляб и свобода” продължава под една нова форма…
- Тя си е все същата, за свободата на нашите
души, само че с различни средства. Затова, така
както в поезията е време социалното и лиричното
да си подадат ръка, така и миналото и бъдещето
трябва да го направят. Иначе все ще стигаме до

печалния извод на Вапцаров, че живеем като в
дълбоката бронзова ера. Но проблемите не са
извън нас, те са вътрешни – в умовете, сърцата
ни, в съзнанието ни. Затова сме преминавали и
още минаваме през толкова изпитания, за да се
научим да ги преодоляваме.
- И вашият индивидуален път на търсене
на изхода преминава през следите, оставени ни от траките по нашите земи и в обединените творчески усилия?
- Може да се каже и така. Чрез филмите си аз
се опитвам да търся разрешението на проблемната връзка минало-настояще-бъдеще в дълбоката древност. С голямо вълнение и очакване се
отправих към изследването на тракийската цивилизация, защото ме вълнуваше какво е открила,
какво са знаели нашите прадеди много повече
от нас, защото имах усещането, че това тяхното
важно древно познание днес ще ни бъде много
нужно.И вероятно разковничето се крие в това,
че при траките не е имало роби, че всеки един
от тях е имал някаква своя мисия, допринасяща
за добруването на всички.Днес носители на тази
духовна свобода са творците и те са призвани отново да я съживят.
- Ехото на миналото, разказано от родопския вятър и родопското слънце, оживява
във филмите ви с особена мистична красота и с огромно родолюбие. Това ли е вашият начин да се събуди поизтънялата ни
духовна памет?
- Радвам се, че сте открили такова послание
във филмите ми. Наистина това е, което ни е
липсвало толкова дълго време. Може да изглежда невероятно, но тъкмо тези древни знания, закодирани върху тракийските мегалити, могат да я
събудят. Пък, кой знае, може и да са оставени с
такава цел. За да знаем, че точно оттук, където
живеем, е тръгнала човешката цивилизация.
Че тези места са били избрани съзнателно,
защото само в тях връзката между планетата ни и Бога-Слънце никога не може да се наруши, затова и човешката сърдечно-съдова
система прилича на космическия строеж. Че
тук е духовният център на света.
Интервюто взе: Лияна Фероли
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Лунен календар за юли 2014 - ІІ част от Димитър Стоянов

Смъртта на
българското
село

В България има над 160 обезлюдени села, а 10 са
закрити само през миналата година, показват данни на
Националния статистически институт.
Едва на няколко километра от живописните плажове
на северното ни Черноморие, в едно такова село Божаново живеят 5 души.
На няколко километра от румънската граница, то изглежда като на края на света. А времето там сякаш е
спряло.
Китно бунгало, пригодено за кметство, е единствената обществена сграда. Няма магазин, нито аптека, автобус до селото не ходи.
"Никой не ти пречи, всеки за себе си отговаря", казва
Атанас Бойчев. Селото е огласяно единствено от овцете
на дядо Атанас - многократно награждаван за трудолюбието си по време на комунизма. Макар да са над 200,
той се грижи сам за тях.
"Аз съм почнал 62-ра година. И до днес слънце не ме
е огрявало в леглото. Спокойствие и силна храна. Туй
прави здравето на човека ", категоричен е той.
Атанас и съпругата му Иванка са единственото семейство в Божаново. Докато той е във фермата, тя върти
къщата и се грижи за китната си градинка. Почти всичко
си произвеждат сами. Само хляб им носят през ден.
"Тъй сме добре, изкарваме си дните и годините. Обичаме се. Аз тъй казвам, не знам той вече, той дали ме
обича", откровена е Иванка. Атанас бърза да допълни,
че ако не я е обичал, е нямало да живеят толкова години.
Малко по-надолу от Бойчеви е най-възрастният жител
на Божаново - 82-годишната баба Митка, която е прекарала целия си живот в селото. Сега децата и внуците й
са по градовете.
Населението на почти обезлюденото село някога
е надвишавало 400 души. Сега макар и само петима,
местните се радват на неповторима идилия.

ЕКОСЕЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПРЕДЛАГА
ПШЕНИЦА ОТ KHORASAN
Древната пшеница на фараоните открита в египетските пирамиди
Реколта 2013 г.
Пшеницата е произведена в екоселището от родови имения Васил Левски до село Славейково, община Елхово, област Ямбол. Не е третирана с химически препарати и торове.
Земята, върху която е сята, беше целина - не е обработвана последните 25 години и не е
натровена с пестициди и други химикали. Намира се в самите граници на еко селището от
родови имения.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПШЕНИЦИТЕ
Един от предците на съвременната пшеница е камутът (Пшеница от Khorasan). Той идва
от Египет. („Камут” всъщност е древна египетска дума за „пшеница”.) Зърната му са подобни на тези на пшеницата, но са по-големи. Отличава се с около 40% по-високо съдържание на протеини от пшеницата, по-богат е на витамини и минерали, лесносмилаем и с
приятно сладък маслен вкус. За разлика от други зърнени храни той е с ниска степен на
окисляване и запазва голяма част от високата си хранителна стойност дори и след смилане
и обработка. Богат е на магнезий, калий, цинк, желязо, фосфор, селен, манагн, витамин В1
и В6, както и на витамин Е.
Камутът е дива пшеница, изключително лесна за отглеждане и непретенциозна по отношение на почвата, като може да вирее много добре дори върху бедни каменисти и ниско
плодородни почви. Добивите от нея почти не се влияят от наторяването, което кара производителите да не използват изкуствени торове.
Тел. 0877 309 954; 0888 693359
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(От бр. 13)

инж. Ради Панайотов
Излиза, че буквите от кирилицата ограничават и въображението на художниците; нещо,
което вече повече от хилядолетие е останало
незабелязано от тази извънредно чувствителна
порода хора, а пък латиницата предлага къдекъде по-широк простор за творчество! Ето как
разбираемият човешки стремеж да се прави
впечатление и да се привлича вниманието на
околните от страна на отделни индивиди, или
най-вече поради техните заблуди, дават поводи за разговори и публикации, които, приемани радушно от “свободните и демократични”
средства за масова информация, добавят нови
струйки дим към разрастващия се градоносен
облак на тази невероятно мащабна манипулация. Все пак, би си казал непредубеденият
гражданин, това са изказвания на специалисти
в своята област! И колкото повече такива мнения се извеждат на преден план, толкова повече те ще придобиват меродавност.
Не само такива “новоконформиращи се” би
следвало да се запознаят с книгата на д-р Тачо
Тачев “Беседи за българските азбуки”, в която
се разглеждат езиковедските, техническите, художествените, ергономичните и всякакви други
изисквания и характеристики, с които трябва да
е съобразена една азбука. И съвършенството
на глаголицата и кирилицата се заключава не
само в съобразяването им с тях, а и с това, че
тези две азбуки още дълго време ще могат да
се ползват за извеждането на правила за писмовност на всеки един език.
А ето какво “надробиха” научните работници.
Вестник “Македония” от 27.09.2000 г. публикува
интервю с двама най-отговорни ръководители
от Института по български език при Българската
академия на науките. Думите им всъщност
сами “вкарват вълка в кошарата”. Тези учени
споделят, че от филологическа гледна точка
въпросът изобщо не заслужава да бъде разглеждан. Многократно обявяват въпроса за политически и по този начин почти в прав текст ни
заявяват: “Нас не ни закачайте!” Декларират, че
не са специалисти по компютърните въпроси
(та тогава следва да се консултират с такива!) и
се скриват зад паравана на чистата наука, в кулата на която те е най-добре да бъдат оставени
на спокойствие. Смятат също, че английският
език имал “девавилонизираща функция” и че
“с навлизането на компютрите и Интернет тази
функция се увеличавала” (тук, види се, разбират и от компютри, и от Интернет!). Също, че те,
езиковедите, не ратували за закон за езика, тъй
като езикът сам възниквал, сам се развивал,
сам се пазел (!) и не можел да бъде “командван”. И останалите засегнати в това интервю
въпроси могат да бъдат охарактеризирани чрез
израза за огъня и горещите кестени. Нацията
ни е застрашена от унищожение, а нашите
езикови корифеи дълбокомъдрено ни занимават с въпроси от рода на: отношението между
езика и “модерния икуменизъм” в рамките на
Християнството въобще!
Как да не се създава и “управлява” език, когато Светите братя Кирил и Методий извършиха
поредната писмена реформа в българския език.
(Изрично следва да подчертаем – поредната
и необходимата; защото и преди това не сме
били безписмовни, но за това ни се внушават
повратни представи!) Кирил и Методий сътвориха от говоримия език негова висша книжовна
форма, която от своя страна издигна още повече народното съзнание. Направиха преводи, които някои смятат за по-художествени от
оригиналите. Създадоха оригинална българска
книжнина. Доказаха в Рим пред целия свят правото на равностойна употреба на българския
език в богослужението и той беше обявен за
четвърти свещен световен език! Но при понататъшните разглеждания ще се види колко

Опитът да бъде заменена
кирилицата с латиница
Езикът и писмеността като
обект и средство за психотронно
въздействие
Невежество, престъпно
съглашателство и продажност
подпомагат противниците
на българския дух
смешно е това определение, тъй като църковната догма за триезичието е формулирана чак
в началото на VII в.(!) от севилския архиепископ
Исидор. Това са цифром и словом две изречения, които, повтаряни и налагани с бруталност
в продължение на столетия, се приемат за височайша истина. Исидор пише: “Три са свещените езици: еврейски, гръцки, латински, които
най-много блестят по цялата земя. На тези три
езика Пилат е заповядал да бъде надписът на
Господния кръст.” А простата истина е, че по времето на Исус Христос Палестина, и в частност
Юдея, е римска провинция, в която въпросните
три езика са били официални. Друг е въпросът,
че всеки език по своята същност е свещен и има
място на Земята, стига това да не е за сметка на
който и да било друг.
Да, въпросът е политически, и то не от днес, а
е такъв по самата си природа и същност, и векове
наред е решаван от царе и държавници със закони и укази. Тогава как щеше да изглежда днешният свят, ако Кирил и Методий бяха се занимавали “само с наука” зад стените на манастира
“Полихрон” в малоазийския Олимп?
Как да не се “управлява” език, когато за всеки е
видно, че (каквито и други роли да е играла) преди години цензурата у нас не допускаше излишни
чуждици, да не говорим за вулгарни и улични изрази, от които гъмжат днешните издания и предавания? За какво саморазвитие, самоопазване
и самоконтрол на езика да говорим днес? Как да
не се “създава и управлява” език, когато у нас и
около нас – върху снагата на българската нация,
постоянно биват измисляни, “сътворявани” и “отглеждани” нови нации и езици?!
Нима не се поучихме от безкрайно дългата
верига от печални последствия в резултат, например, от премахването от българската азбука
само на една буква – Ѣ (е-двойно)? То даде ход
на разделянето на източните и западните говори,
за които тази буква се явяваше свързващо звено;
което от своя страна улесни целенасоченото влияние и доведе до езикови промени, даващи на
заинтересовани политически фактори аргументи за обосноваване на наличието на македонски език! А защо македонци, сърби и колко други
още славянски народи бягат като дявол от тамян
от буквата Ъ, въпреки че този звук съвсем ясно
присъства в речта им?
Кои тогава, ако не нашите литератори, езиковеди, учени и политици, са най-призвани и отговорни да създават, съхраняват и бранят езика и
писмеността ни?! Значи врагове могат да посягат
да ни вредят и чрез тях, а ние сме готови да приемем, че езикът е нещо независещо от нас и разсъждаваме как да изпълним техните лъстиви предложения! Гледаме да не би случайно да засегнем

тяхното самочувствие с нашата по-древна история, култура и държавност, и все правим отстъпки, опитвайки се да спечелим снизходителното
им благоразположение! Повече от двадесет години не бяха ли достатъчни, за да видим кой, за
какво и колко държи на нас?!
Как другояче да охарактеризираме почти ежегодно извършваните езикови и писмени “реформи”, освен като масирана психотронна диверсия?!
Във военната терминология съществува понятието “електронна война”. По същия начин,
но много по-изтънчено от преди, действа съвременната цензура. Опитайте се, например, да
откриете в “Интернет” страниците на доц. д-р
Димитър Дунков от Института по славистика
в гр. Залцбург, Австрия. В тях той разкрива конюнктурно променливите становища на споменатия проф. Ото Кронщайнер. (Документи,
сведения и писма с електронните им адреси
публикува вестник “Нова Зора” от 19.09.2000 г.)
Върху тези страници ще откриете съобщението, че те все още се “конструират”. Какво друго
да си помислим, ако не, че това е новият печат
на цензурата и че доц. Дунков е бил “посъветван” да оттегли материалите си? Същите той
е изпратил до Президента на Републиката и
Министерския съвет, до Българската академия
на науките, Висшата атестационна комисия към
Министерския съвет, до всички университети
в страната и институциите по присъждане на
държавни отличия, научни степени и звания, и
почетни титли. Отзвук – никакъв. А с оглед на изнесеното в пресата, съвсем сериозно трябва да
се усъмним дали нашите специалисти по езика
въобще са чели трудовете и публикациите на
австрийския професор (например за така наречения македонски език) или само преповтарят
подхвърлени, внушени или “разпоредени” им отзиви за тях.
Цензура се упражнява и чрез целенасочен
подбор на материалите за публикуване. В цялата тази кампания за обработка на общественото
мнение се включват и статии от българи, живеещи в чужбина, за чието съществуване могат да
се породят съмнения. Как точно те не могат да
направят сравнение между съвършенството и
лекотата, с която се пише на кирилица, и трудностите, свързани с ползването на латиницата?!
Човек остава с впечатлението, че средствата
за масово осведомяване дават мило и драго за
материали, насочени срещу кирилицата и аргументиращи в полза на латиницата като едва ли
не неотменимо условие за приобщаването ни
към Европа и Америка, и приемането ни в НАТО.
(Продължава в следващия брой)
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„БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЯ”
– том ІІ, и представянето й са наистина обещаващи, но и двете неща подвеждат, видно от
писанията на взелите отношение в електронната мрежа, които обаче още не са чели самия труд. Но всъщност тези реплики могат да
бъдат обобщени по-скоро като пожелание „на
добър час” в изпълнението на една такава отговорна мисия и няма как от подателите им да
се изисква повече. За съжаление обаче, техните очаквания няма как да се сбъднат.
Веднага трябва да заявя, че съм изненадан
от проф. Пламен Павлов, който със същото си
по значение участие в поредицата „БЕЛЕЖИТИ БЪЛГАРИ. СВЕТОВНИ ИМЕНА ОТ НАШИТЕ ЗЕМИ” направи поредната си изключително сериозна научна, творческа и организаторска крачка в разкриването на истинската българска история. Сега обаче завоят в обратна
посока е направо шокиращ! (Нещо подобно
изпитах, когато преди години изведнъж почти
изцяло беше подменен редакторският състав
на вестник „Монитор”, който си „позволи” да
публикува доста материали за българското историческо битие преди 681 г., и то специално
тук – на Балканите, както и за това, че сме първите християни изобщо! Същото май се случи
и с вестник „Родово имение”.)
Настоящата „Българска национална история” като заявка представлява огромен проект. Първият том е два пъти по-дебел от втория и разглежда древната история на Балканския полуостров и културата на траките. 450-те
страници на втория обаче могат да удовлетворят само българомразците; дори не и българоскептиците и българоотрицателите, защото е
струпана огромна фактология.
Какво тогава да очакваме от следващите 14
тома, след като фундаменталният въпрос на
българската историография е опорочен?
И след като няма средства за функционирането на БАН, може ли да се отрече правото на
въпрос: кой обезпечава работата на новосъздадената Българска академия на науките
и изкуствата (БАНИ) с нейните Национален
център по българистика и Научен институт
по българска национална история, от името на които излиза въпросното издание? Да не
говорим за другите звена, които също би следвало да са вече налице в едно такова уж-национално научно формирование.
Читателите на издадения труд със сигурност ще се почувстват във вихъра на информационен тайфун, при което обаче не могат да
се идентифицират тези, а само отрицания на
всички известни такива. Липсват академичен
стил и тон. Липсва последователност. Липсва
повествование. Липсва послание. Да не говорим за величие и гордост . . .
Все пак става дума за НАЦИОНАЛНАТА,
т.е. НА/РОДНАТА НИ ИСТОРИЯ/ЛЕТОПИС и
тя би следвало да е четима и за подрастващи,
и за техните родители, и за любознателни, и
за чужденци дори. Аз поне не можах да открия
потвърждение на твърдението, че е съставен
един „увлекателен разказ” и с чиста съвест
заявявам, че „социалистическият” ни исторически многотомник и следващите изследователски трудове от същия калибър са далеч
по-сполучливи. Тук най-вече имам предвид
„История на българския народ” под редакцията на покойния вече проф. Георги Бакалов, която все още е в процес на издаване.
Но май най-добра народопросветителска
и душевъзвисяваща работа върши някоя
„малка книжица” – като Паисиевата. Доказва
го буквалното разграбване на „ГОЛЯМАТА
КНИГА НА БЪЛГАРСКИТЕ ВЛАДЕТЕЛИ” на
издателство „ПАН” с автор Станчо Пенчев,
която от няколко месеца, без реклама и шум,
е на челни позиции по продажби. Просто защото купувачът, още преди да стане неин чи-

Българското Било
Българското Било отново е заето от чужденци,
от български граждани, но небългари по тяло и
дух, от българомразци, от българоотрицатели,
българоскептици, българоотцепници,
българопродажници и чуждопоклонници
тател, интуитивно усеща, че именно в нея ще
намери онова, за което писах малко по-горе. И
рисунките, и още първите думи електризират
сетивата и чувството за ИСТОРИЧНОСТ: „Найстарата история на българите, записана някога във Волжка България, започвала с думите:
„Българин значи мъдър, знаещ човек”. Така са
смятали и всички древни народи, с които са
общували и воювали нашите прадеди.”
Единството на коментирания тук академичен труд е разкъсано от напълно самостоятелните – бих казал – студии на историци и археолози (без да изключвам лицата с други специалности; какъвто съм и аз самият), писани
в различно време и със сигурност с различна
цел и в различен контекст. При това не малка
част от авторите вече не са между живите и
аз се съмнявам, че те самите биха желали да
видят такъв краен резултат от своите изследвания и творчески усилия. Като цяло томът е
придобил вида на сборник доклади от конференция.
По съществото на представената информация читателят ще установи, че е отречена
връзката ни с народите от Далечния Изток. Отречен е дори специално досегът ни с китайците. Отречени са и връзките ни и със Севера, и
с Юга. Отречена е връзката ни с Волжка България. Историята на волжките българи „Джагфар Тарихъ” е обявена за фалшификат. Както
в случая с „Веда Словена” трябва да повярваме, че един-единствен човек може да състави
три тома по 400 страници с времеви растер от
десетки хилядолетия и многопланови връзки
с наличните писмени свидетелства и артефакти. И най-сетне: отречена е също древната,
изначалната ни връзка с Балканския полуостров! Само някъде по средата на така очертания периметър, от другата страна на Черно
море, е описано едно гъмжило от народи, които така са се били помежду си, така са се размествали и размесвали, така са чергарствали,
че не е останало нищо относимо нито към Аспаруховите, нито към днешните българи. Да
не говорим за равнище на бита, за градежи,
стопанство и култура, а още по-малко за наука
и други постижения на духа. Да вземем дори
само Българския календар: налице е само
една квалификация в предговора по отношение на точността му – „бомбастично твърдение”! Нима, например, за тези наши историци
не е предостатъчно „термоядрено бомбастична” гениалната идея нашите царе да получават календарни прозвища според годината на
възкачването си на престола? Така се създава
една непоклатима хронология, която дава въз-

можност за съотнасянето й към всички лица,
събития и отношения както в държавата, така
и спрямо други държави и техните календарни
системи. От хилядите обобщаващи страници
за същността на Българския календар в една
наша национална история следва да има отделна глава за него. Но и пренебрегването е
метод за омаловажаване и манипулация.
Подобно е и „постановеното” за „Именника
на българските канове” (въпреки че в него очеизбождащо пише „князе”): „Получената 165-та
година едва ли е свързана с конкретно събитие, но дори и да е така, споменът за него се
е изгубил безвъзвратно.” И тук съставителите
не са искали да се задълбочават, защото ще
трябва да пишат за Европа и Балканите, а не
за далечните азиатски простори. А това е извън тяхната историческа концепция.
На Кубратовата България наистина е отделено доста място, както се изтъква от самите
тях, при което обаче Кубрат е представен като
„цивилизационен продукт” на Византия, добил
по този начин познания и опит за изпращането му като „юпи” или „агент за влияние” отвъд
Черно море, за да създаде там държава под
чужда диктовка и контрол. (Ситуация от напълно съвременен тип: както се казва, елемент от
повтарянето на историята, но с нарастваща
доза пародийност.) Та този „проект” наистина бил успешен, но не става никак ясно като
как така в писмените източници тази държава
фигурира като „Старата Велика България”? А
след смъртта на Кубрат всички се разпръснали както при строежа на Вавилонската кула
или подобно на „кратковременните формирования” на Александър Македонски и Атила.
Едно също така подронващо самочувствието впечатление при прочита на „новата” ни
история е, че упорито продължава утвърдената вече „технология” на тълкуване на археологическите артефакти – всички украшения,
съдове, одежди, оръжие, всякакъв инвентар и
прочее, които са ползвали нашите владетели и
техните поданици, са или подарени им от други в знак на дипломатическа куртоазия, или са
поръчани в чуждестранни работилници, или
(най-вече) са заграбени като плячка при военните им набези . . .
А какво да кажем за факта, че е пропуснато
публикуването и коментирането на картата на
Светите Евсевий и Йероним, на която черно на
бяло в края на ІІІ и началото на ІV век пише:
„Мизия, тук и България”?
(Продължава в следващия брой)
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Надя Янкова

Храм за
покръстване

С леля Ценка тръгнахме нагоре по стръмната
уличка към мястото, където е била Марин
Поплукановата къща, върху чиито основи на 17-и
юли 1967 година е построена модерна сграда-музей,
посветен на Левски.
Рано сутринта преваля дъжд, набързо и слабо.
Небето се сниши оловеносиньо, да те дострашее да
го гледаш. А после се разведри. Слабичък слънчев
лъч проби, след него друг, трети, дорде пак светна
слънцето.
Бързам да стигна до оная къща с трите кьошка,
дето е на Драсовите, а оттам покрай сокака, та у
Величкини.
Слънцето набрало сила вече се смее в червените
мушката и невени, протегнали главички през
високите дувари и като че ли ме поздравяват.
„Добро утро, како Марийо!”...
„Добро утро и добре ми дошла”, отвръща Мария
Сиркова през времето и пространството. „Чакам
те, макар да имам много работа, аз без работа не
оставям ни ръцете, ни ума си. Имаш да ми приказваш
ли нещо, то и аз имам да ти хортувам, ела и не се
озъртай, че като се озърташ - по-лошо” – поздрави
ме Мария, чух гласа й.
Бързам, а гаче тъпча на място. И ако ме види
Бошнака Хюсеин чауш, как ли ще се оправям?
Мария Сиркова също е бързала. Чух я да казва и
разказва...
„Скрих дрехите на Васил под роклята между
фустите. Чалмата му я опасах около кръста си. А
камата и револверът ги мушнах в куп треволяк,
надянат в бухча на ръката ми. И как се не сещам?
Ако ме срещнат хората на Бушнака, ще им река, че
съм лозето чистила, онова на Кайряка. Ако знаеш
какво ми е на душата сега? Ама ще вървя, щото
по Величкиното момиче е заръчал дрехите му да
занеса. . .
Тогаз, когато го видях за първи път у дома с мой
Николча, ми се предсави като търговец на локум
и шекер. Не знаех, че светец влиза вкъщи, светец
дето няма равен на себе си. . . А думите му? Никога
отпосле не съм чула таквиз слова, хем прости,
хем истинни. Сладко думаше, а сърце ти само се
разтваря да ги попие.
От този ден насетне неговият живот стана наш.
Носех го в сърцето си и колчем пъти идваше, толкова
пъти то се свиваше. . .
Щом скръцне малката порта откъм горната
уличка, знам той е. И не усещам кога е изправил
напета снага в трема. Толкова тихо и леко пристъпя.
Ще поздрави, а сините му като метличина очи, ще се
засмеят, колкото и уморени да са. И тогава усещам
светлината, която изпълва дома ми, оная светлина,
която се появи, откакто той започна да идва у нас.
Не искам да ме види облечена как да е. И бързам
да наметна елечето, кадифеното, дето Николчо
ми го купи от панаира, бродирано с жълта сърма.
Приготвила съм всичко. И тръгвам да му принеса
да хапне, жаждата да си утоли. Ще вдигне паницата
с ошава и ще я пресуши. Бързам и кайвето да му

поднеса. Стискам подноса, филджана играй у ръце
ми, толкоз голямо ми е смущението, като знам, че
пак е тука. . . Защото, уж обикновен чиляк, пък носи
нещо в себе си, дето те кара да благоговееш пред
него.
Знам, че ще го намеря да пише. Пише винаги,
когато е у нас, а пламъкът на свещта си играе по
стената с приведената му фигура. Знам гладен
и уморен е, дълъг път е извървял дотук. И не го
притеснявам. Ще чакам дорде ме усети. Ей го и сега
пише. Гледам широкия му гръб, силния му врат с
равнопостригана руса коса и мълча. Дано не ме
усети. А той ще се обърне, ще ме сгълчи усмихнат.
Като го гледам колко дълго пише, сърце ме мъчи
да му помогна, да го отменя. Но не би. И тъй дни
и нощи. Цели две години. Животът ми беше станал
друг.
Снова нагоре-надолу, пренасям дрехи, книжата
му, бягам ту до Драсовите, ту до поп Кръстьовите,
уж с жените им по къщни работи да се видим. Пък
то неговите заръки да им отнеса. И всяка от тях
криле ми пришива, сила ми дава и литвам, ако ще
би цял кордон заптии да имам насреща си. И така
е. Щото помагам Нему, най-светлия, най-умния, найчовечния от Бога даден и щото обрекъл се е жертва
на България, а това се не случва всекиму. Той е САМ
и ЕДНИЧЪК.
Един ден гледам, моя Колчо ухилен до уши, току
се върти около мене, иска да ми каже нещо, ама не
знае сигур как да го подхване. А на лице му драга
усмивка. Седя у разбоя, ръце ми бягат по нишките и
го не закачам. А той весел и го не сдържа:
- Марийо, помниш ли Големия Христо, де? Той
хабер на книга изпратил до мене... ама и за тебе
драснал нещо, пише де, че съм имал таквази булка,
като тебе.
- Каква, бре Колчо?
- Безценна, Марийо, безценна...
- Я стига си се щуросвал – срязвам го уж сърдито
– ами върви да кажеш на Тюфекчиева да дойде, че
Дяконът надвечер ще пристигне.
Оставам сама и пак не мога да дотъка. За него
трябва да се погрижа. Стаята му да проветря,
леглото му да застеля...
А оная светлина меката, бялата, дето я усещам
най-силно, кога Дякона е при нас, е все така гальовна.
Остава дори, когато го няма. До злокобната нощ
срещу Стефанов ден, когато фъртуната свири из
коминя, а ние с Николча сме се сврели на одъра
до огнището и в съня си срещам висока, цяла в
бяло жена, която ме пита де е Васил и скоро ли ще
дойде. Върви с мене по сокака, пък по едно време
гледам и не верувам на очи си. Жената не е друга,
а наша Величка, а зад нея куче с лице на Марина.
И се смесват двете лица, наслагват се. По едно
време Величка отваря уста да каже нещо, пък чувам
гласа на Бошнака. Изведнъж лице й стана страшно,
дори не смеех да го погледна. Вместо очи, кървави
рани, черна кръв капе от тях, локва кръв правят
на пода и в нея писма и окови. Сепнах се, скочих

РЕН
У
Т
А
Р
ЛИТЕ
ТОВ
Н
А
В
К
"
Д"
ПРЕХО
уплашена, сърце ми ще изфръкне. Божичко, черно
предчувствие ме споходи. Плача, иде ми да вия. А
Николчо кат ме гледа сънен, не разбира уплахата ми
и по коса ме милва.
Ох Боже, Божкице-е-е, да бех знала, че неколко
деня по-късно щяха да го хванат на първа ранина
в ханчето на Латинeца, главата си щях да отрежа и
в погански ръце да я хвърля. Само да избяга, да е
свободен, то не би...
Подир туй всичко се обърна надолу с главата.
Почнаха арести, побоища. А мене, като че ли Господ
Бог ме запази, с пръст не ме пипнаха, а такъв страх
бях насъбрала, остави се и все за него...
Моят Николчо, като виде, че Левски, Латинеца
и Никола Бакърджийчето ги прекарват вързани из
града, треска го затресе и дорде не го отнесе, не го
и остави.
Половин година, че и три месеца отгоре, след като
Дякона Левски го обесиха, се спомина и мъж ми.
Помня една вечер, съвсем отслабнал, изнемощял,
с тих шепнещ глас ме повика при себе си. Седнах на
одъра, хванах ръце му, разтривам ги, а те леденици.
Държи ме той, сили се пръсти да ми стисне, ама не
може:
- Простено да ти е Марийо, добра жена се случи,
безценна, но да ме послушаш... То... моята веке се
виде... и млъкна. Затвори очи, силом въздух пое и
продължи. Млада си, ако некогаш сърце ти пожелай,
то да знаеш... Николча да вземеш и никой друг. Щото
той... .последен е бил... с него там в хана. На един
дъх го изрече и глава му клюмна. Дума повече от
уста му не чух. Подир два деня затвори очи и заспа
завинаги.
Думата на Сирков, дадената, удържах. Венчах се
повторно за другия Николчо, но сетне и него загубих.
А от онова време ми останаха само книжата на
Дякона, дето ги намерихме в самара на коня. Дълги
години пазих архива на Василя, треперех над него,
га че ли над самия Апостол...
И знаеш ли, светлината, оная дето грееше меко и
гальовно в къщата ми, след обесването на Дякона,
изчезна, стопи се ти казвам, гаче ли никогаш не я
е имало. Стана студено и празно. Слънцето вече
не се смееше в червените мушката и невени по
дуварите...”
Колко много и колко малко ми каза Мария
Сиркова, дорде стоях пред портрета й в музея.
Високата, хубава Мария, с големите черни очи, в
които съзрях мъка и печал. Пред мен стоеше онова
елече от черно кадифе, везано с жълта сърма, която
от годините беше станала сива...
Прости ми, Марийо, че надникнах макар и за
малко в твоето време. Нечиста мисъл не ме гнети.
Търся храм за моята душа, женска и българска.
Честита си била „Безценна булко” до Дякона
близко да бъдеш, неговия свят да усетиш.
Прости на мен, потомка от други век, дошла при
теб спомен да ми дариш. И минута за размисъл
и храм за покръстване, в какъвто своя дом си
превърнала...
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