
ХАН  АСПАРУХ И ИЗГУБЕНИЯТ МЛЕЧЕН ПЪТ 

I 

В горещината на юнския ден автобусът се движеше бавно и пътят към 

родния град ни се струваше безкраен. Шофьорът беше сърдит на целия 

свят и за пореден път обърка посоката. Струваше ни се, че времето върви 

бавно и че никога няма да стигнем прохладата на родната планина. И 

точно в този момент небето се смръщи, залетяха гневни светкавици, изви 

се вихрушка и закапаха едри капки дъжд. Дъждът изми праха по пътя, а 

хладината прогони гнева от сърцата ни. Постепенно простихме грешките 

на заблудения шофьор и превърнахме напрежението във вулкан от закачки 

и смях. После пяхме, играхме на бесеница, на филми, думкахме с празни 

бутилки и времето неусетно се изтече като пясък в пясъчен часовник. Пред 

нас се издигаше величествената Пирин планина, а там в нейните подножия 

се белееше родният ни град Гоце Делчев. Изведнъж ни обхвана неочаквано 

оживление.  

Всеки е изпитал това особено чувство, когато след дълго отсъствие 

зърне родното място. Чувство, породено от усещането за приятели, 

домашен уют и някаква топлина, която само родното може да даде. С тези 

чувства се преплита и горчивината от нешо хубаво, което отминава… 

Посрещнаха ни нашите родители и ние като ято полетяхме към 

домовете си. Нямахме много време – на другия ден потегляхме отново на 

път, на летен лагер на Попови ливади. Затова бързахме да споделим всичко 

видяно и преживяно. Вкъщи ни очакваха вкусните гозби на мама, 

сдържаната гордост на тате и радостните усмивки от подаръците, които 

носихме и мекото легло, което ни чакаше. 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 



II 

Зората ни събуди с усещането, че светът е прекрасен и 

приключенията са пред нас. Потеглихме към планината. А тя ни очакваше 

с величествените борове, които подпираха небето, с нежните ели, които ни 

даряваха с прохлада и с буките, които шепнеха легенди за отминали 

векове. Всичко бе познато, но с обещание за нови открития… 

Бързо опънахме палатките, смехът и закачките бяха наши приятели и 

всичко ни спореше. После ритахме топка, гонихме пеперуди и бръмбари, 

тичахме на воля, крихме се. Изследвахме пътя на мравките до мравуняка, 

опитахме са да проникнем в крепостта им, то тези малки създания ни 

погнаха и ние отстъпихме позорно с бяг. Само не си мислете, че те са ни 

победили, изгони ни строгият глас на класния, иначе последиците щяха да 

бъдат… 

Денят се търкули зад билото на планината и ние с нетърпение 

започнахме да се подготвяме за лагерния огън. Дървата бяха събрани 

отдавна, импровизираната трапеза беше сложена на поляната и всеки 

бързаше да си намери топло и удобно местенце около огъня. Повечето от 

нас си носеха лаптопите, та да не загубят връзка с цивилизования свят. 

Вечерта падна неочаквано бързо, като че ли го дръпнаха за ризата. 

Звездите изгряха. Не знам дали сте ги  гледали нощно време, но над 

Попови ливади в Пирин те блестят като диаманти. Започнахме да си 

разказваме различни истории. Христина се беше загледала в небето и 

неочаквано попита: 

- Някой знае ли как се казва онази широка звездна бяла пътека, 

която се шири над нас? 

- Млечният път - отговори Иван. 

- Преди много векове, неизвестно кога точно, Бог раздал земята на 

хората, като я разделил на всички народи. На евреите дал грозна 

земя, но с много богатства, дарил им и усет за търговия, на 

елините дал малко земя, много острови, морета и хитрост. 

- Какво дал на българите - провикна се Митко. 

- Дал им най-красивата земя, богата на слънце, дъжд и сняг, та 

винаги да имат богата трапеза. Дал им търпение и мъдрост, а 

когато забравяли търпението и хуквали да търсят богатство 

другаде, им изпращал страдание, та да открият истинските 



стойности на живота - да открият мъдростта -  довърши разказа си 

Юлето. 

- Има още много легенди и предания за българския род, но аз искам 

да ви разкажа една много стара легенда, сътворена от винаги 

недоволните богомили - включи се и нашата учителка по 

литература. 

Когато Бог раздал на народите земята, Той им дал и по един земен 

ангел, който да ги съпътства и съветва в земните дела. После им 

изпратил и по един небесен ангел, който да ги пази от злото през 

тъмните нощи. Но за България  нямало небесен ангел, защото 

ангелите били по-малко от народите. Тогава земният ангел на 

България помолил Бог да му помогне. Той извикал всички 

небесни ангели и ги помолил да се редуват и така  българският 

род да има свой нощен пазител, но те рекли, че това много ще ги 

затрудни. Разсърдил се Бог на този отговор, извадил своя пояс и 

го метнал над българската земя и благословил: „Нека хиляди 

звезди да засветят над България, да я пазят от зли помисли, да 

дават сила, вяра и надежда на този трудолюбив народ и винаги да 

се възражда след загуби и гибел за него да няма!” 

Всички бяхме затаили дъх, буките шумяха, боровете сочеха Млечния път, 

огънят пукаше, а ние гледахме звездите и сякаш четяхме историята на своя 

народ. 

- Странна е тази богомилска легенда, в нея има много истини. 

Историята от своите страници ни разказва за превратностите на 

древните народи,  колко много държави са изчезнали от картата 

на света, цели народи са загинали. Няма я Древна Шумерия и 

Месопотамия, няма ги Вавилон, Рим и Византия, но България 

винаги се е възраждала от пепелищата и днес  продължава напред 

със своето древно и гордо име БЪЛГАРИЯ - продължи Христина. 

- Убеден съм, че Кан Аспарух е следвал звездите на Млечния път и 

те са го довели до тази прекрасна земя, която той нарекъл на своя 

народ - България! - вдъхновено възкликна Антоан. - От тогава 

досега звездите, осветяващи нашата земя са губили от своя блясък 

и виновни за това са войните - едно повтарящо се зло. 

- Да, сигурно си прав, но важното е, че Аспарух успява да стори 

нещо, което никой преди него не успява - да създаде неразрушим 



съюз между седем славянски племена и прабългарите, дошли по 

тези земи незнайно откъде. А това е феномен, с който не може да 

се справи и византийската коварна дипломация! - коментира и 

Сашо. 

- Странни и завладяващи са пътищата на българите, имам 

усещането, че всеки един от нас е част от Млечния път и дава 

сила на светлината с доброто, което носи и намалява тази сила, 

когато пусне лошото от себе си - ВЪЗДЪХНА Веселе. 

Огънят догаряше, мракът настъпваше и ние се прибрахме в палатките за 

сън, но си обещахме да продължим своите мисли в края на следващия ден, 

отново край огъня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 



III 

Сутринта ни завари будни. Светлините на нощното небе бяха 

изострили чувствата ни, ние тръпнехме, обзети от тайнството на миналото, 

подсилено от шушукането на елите и шуменето на буките. Всеки от нас 

отново бе извървял километрите на току-що приключилата екскурзия из 

България. 

Ние виждахме отломките на славното ни минало на нашата родина, 

но този път преосмисляхме знаците по нов начин. 

Гората бе необичайно тиха. Момчетата не ритаха топка и не 

крещяха, обзети от спортна страст. Изглеждаха странно, някак 

съзаклятнически, говореха тихо, поглеждаха се сериозно, правеха знаци, 

понятни само за тях. Това изобщо не бе характерно за тези луди глави. 

Гошо да е сериозен 30 мин., та това е цял подвиг, Антоан да не крие смеха 

си в шепи - това е невъзможно. Не, тук става нещо… 

Ние момичетата, цял ден посветихме в разгадаването на момчешката 

тайна, но не успяхме. Те бяха добри конспиратори. Уморихме се от 

техните тайни и им обърнахме гръб. Интернет ни зовеше, пък и беше по- 

лесно и по-приятно, отколкото да залягаш зад храстите и да дебнеш 

момчетата какво правят. Неусетно отлетя и този ден. Настъпи нощта и 

заблестяха звездите. Огънят ни зовеше. Насядахме около него. Христина 

четеше на глас статуси от фейсбук.  

- Е, това е по нашата тема от снощи!- извика тя. 

- Кое? - лепна се за нея Коки. 

- Защо се гордея да се нарека Българин? 

- Чети, де! 

- Защото България е моята родина! Защото държавата ми отвоюва 

своята 13-вековна история на Балканите! Защото българите са 

носители на цивилизацията на Балканите…Защото българите днес 

удивляват света със своите постижения, знания и успехи… 

- Защото в Добруджа е побит мечът на АСПАРУХ!- обади се 

Митко. 

- Защото над Пирин ЗВЕЗДИТЕ СА НАЙ-ЯРКИ - извика 

Ангелинка. 

- Защото небето се оглежда в езерата на Рила - продължи Сашо. 



- Защото в Родопите ехти камбанен звън и българският дух е жив!- 

продължи Иван. 

- Защото България помни своите герои… 

- А опълченците завинаги останаха на Шипка и пазят страната ни… 

- Защото нито едно българско знаме не е пленено… 

- Защото БЪЛГАРИЯ е там, където има и един българин!- отсече 

твърдо Иван. 

Настъпи тишина. От мрака излязоха и останалите момчета. Те 

насядаха по-близо до огъня в кръг. Бяха вързали по една червена и бяла 

лента на челата си - знакът на славянските племена. Тайната, която 

дирихме цял ден  най-после бе разгадана. Момчетата ни представиха 

срещата на Кан Аспарух с вождовете на седемте славянски племена. 

Славяните са трудолюбиви и спокойни хора, но често водят спорове 

помежду си, а това дава възможност на ромеите да ги нападат и вземат 

храната, красивите им жени и богатства. Канът /Сашо/ се изправи и рече: 

- Вие сте славен народ, в жилите Ви тече една кръв, а често 

воювате и между себе си. Ние протягаме ръка към вас за свещен 

съюз! Нека се обединим! Ще изградим един народ от 

трудолюбиви и красиви хора, един народ обединен от общи 

закони, които ще ни направят силни, един народ от 

дисциплинирани и отговорни мъже, водени от непобедим боен 

дух, един народ, който ще гарантира спокоен живот на тази 

хубава земя, на която нашите жени ще раждат и отглеждат децата 

ни! Един народ, който ще строи и твори живота по ново му! 

- И защо да те слушаме? - попита един от старейшините. 

- И сега си живеем славно - грабим от ромеите, каквото си 

поискаме… 

- Защо ти да ни командваш, дошъл от незнайно къде… 

- Кой си ти?- надвикваха се един през друг непокорните славяни. 

- Аз съм Аспарух, кан на българите, и преведох моя народ през 

много трудности и изпитания. Но моят народ не обича войните, 

иска да живее в мир и да гради живота. 

Когато напуснахме степите и потеглихме на път, баща ми  кан 

Кубрат ми даде ценен съвет, който ще споделя с вас. Вие сте 

седем племена, не сте нито много, нито малко. Нека всеки 

старейшина ми донесе по една от вашите стрели… Когато 



стрелата е една, аз мога да я пречупя с лекота, но ако сложа 

вашите седем и прибавя и стрелите на моя народ, ще ми е 

необходима много голяма сила, за да счупя тези стрели. Аз ви 

предлагам да станем непобедими и неизброими като звездите на 

Млечния път, които ни осветяват тази нощ. Нека да бъдем един 

народ! 

- Да бъде! - рече  княз Слав. 

И в нощта се понесоха твърдите думи на седемте славянски князе и 

твърдата дума на Аспарух - кан на прабългари и славяни, на един нов 

народ - българския. 

 


