
Кан Аспарух и изгубеният Млечен път 

Финал 

Неусетно изминаха дните на нашето пътуване из красивите кътчете 

на родината ни. Отлетяха като летни пеперуди, изтекоха между пръстите 

ни като пясък и остана споменът от нещо приятно, скътано в гърдите ни 

като малко дете, сгушено в топлината на времето. Много смях и лудории, 

много спомени и неразгадани загатки, уроци от миналото и 

предизвикателства на лятото ще запазя от тези дни. Всичко започна като 

досадно задължение,  наложено от класната ни - историята на нашия народ 

в пътуване към миналото, а завърши с носталгия към преживяното. Може 

би тя е права, като казва, че нашето израстване минава през неочаквани 

случки, които ни изграждат, но винаги трябва да следваме тънката нишка 

на любопитството, което води към познанието и самопознанието. Понякога 

се питах каква ли е връзката между кан Аспарух и изгубения Млечен път, 

но в следващия миг сякаш я откривах и ми ставаше по-лесно. Да, канът 

създава Българската държава и следва завета на баща си - единението 

прави силата, кaкто и слабата светлина на звездите в нощта се губи, но 

когото са близко една до друга като в Млечния път те осветяват пътя на 

времето дори в нощта! Онези български владетели, които са следвали този 

завет и са разбирали мъдростта на звездите са извеждали България като 

водеща сила. Онези владетели, които са били омагьосани от светлината на 

златото и са загубили посоката, осветена от Млечния път, и са избягали със 

съкровищата на своя народ, са донесли гибелни векове на страдания. Както 

Шишмановия род донесе изпитания и болка на целия български род, 

продължили цели петстотин години… 

Научих в летните прохладни нощи над Пирина и горещитe дни на 

Велико Търново, че имам най-голямото наследство на света - мъдростта на 

моите деди, натрупана през векoве на възход и осъзната в тъмните дни на 

робството. Разбрах, че съм наследник на уникален народ, който винаги е 

строял, създавал и когато е грешал е разрушавал, за да изтрие грешката, за 

да започне наново, но когато не е успявал е зазиждал в темелите си най- 

красивото, най-силното, най-достойното от себе си, за да изгради нещо 

велико и вечно - затова ни има и днес! 

Имаме толкова много легенди и притчи, създадени от дедите ни, но 

сме загубили светлините на Млечния път и трудно ги откриваме. Може би 

трябва по-често да изкачваме пътеките на своите прекрасни планини, за да 

бъдем по-близко до звездите, за да преоткрием себе си… 

 


