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Нощта беше невероятна! Лек ветрец ни обгръщаше, разлюляваше клоните 

на вековните уморени буки, които  също като нас се бяха заслушали в 

историята на момчетата. Огънят пред нас заигра все по- дръзко, 

отразявайки пламъчетата си в нашите очи. 

Всичко сякаш нашепваше тайна, която никой от нас не разбираше. При 

всеки наш разказ за Аспарух и прабългарите звездите от Млечния път, 

станали свидетели на вековната история на нашата страна, напътствали 

кана на българи и славяни, блестяха още по- ярко и очертаваха 

величествената пътека, която може би щеше да напътства и нас, може би 

щеше да ни помогне да разкрием тази тайна. 

Изведнъж тишината, която ни обгръщаше като безплътна пелена, беше 

разцепена от писъка на Юлето.   

- Там, в храстите, нещо мърда!! - крещеше тя                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Всички се паникьосахме – момичетата пищяха от ужас, момчетата тичаха 

да се скрият някъде. Накрая Сашо изкомандва: 

-Тихо! 

Настъпи мълчание. За втори път се чу шум от храстите, но сега никой не 

смееше да издаде звук. Иван предложи: 

- Хора, какво правим?! Нека се съберем и да се поучим от нашата 

история,  да прогоним това животно с общи усилия. 

- Да, да запалим по една пръчка, животните се плашат от огъня – каза 

Митко. 

- Ще ги увием на върха с части от скъсаната ми тениска – възкликна 

Антоан. 

Останалите момчета се съгласиха. Грабнаха по една пръчка и  увиха върха 

на всяка с част от скъсаната тениска на Антоан. После запалиха пръчките и 

тръгнаха към храстите. „Как можехме да им помогнем в този момент?”- 

питахме се ние, момичетата. Решихме - трябва да сме единни, затова 

затропахме с крака и запляскахме с ръце. Бяхме страховита и малко  

смешна гледка, но кого го интересуваше?  Животното беше прогонено. 

- Еха-а, каква магическа нощ! – възкликна Веселе и думите и бяха 

последвани от общ смях. Сега всеки си припомняше кой как е гледал и 

накъде е бягал, сипехме шеги и пиперливи закачки. 

- Приятели, нека се смеем, но аз вярвам, че звездите ни научиха какво да 

сторим. Те ни закриляха тази вечер- твърдо рече Сашо. 



Той не беше момче, което си хаби думите напразно, всички го уважавахме. 

Ето защо тези думи звучаха искрено и без насмешка. Огънят подсилваше 

пламъка в очите му. Бяхме като омагьосани. 

-Да се закълнем пред огъня и звездите, че винаги ще си помагаме един на 

друг, когато сме в беда- довърши той и протегна ръка.  

-Да се закълнем  като достойни синове на Аспарух- подкрепи го Иван и 

постави своята върху неговата. 

В нощта полетяха гласове, ясни и чисти, всеки един от нас искаше да 

покаже, че е достоен потомък на своите прародители. Камарата от ръце 

ставаше по- голяма, звездите блестяха по- ярко......  

 Наистина тази нощ беше магическа, беше нощ, която щяхме да помним 

завинаги. 
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Утрото беше спокойно и ясно, ние излязохме от палатките си, протягайки 

ръце с прозявка, докато слънцето се спускаше по небосклона. Всичко 

предвещаваше един обикновен ден, без никой от нас да подозира,  че той 

ще бъде малко по-различен от обикновен. 

Насядахме около голямата дървена маса по средата на поляната и 

започнахме да закусваме. Еххх, няма нищо по-хубаво от тази атмосфера-да 

похапваш от общата трапеза сред приятели. Бяхме весели и усмихнати, 

подхвърляхме си леки сутрешни закачки един на друг и всички до една 

свързани със снощното ни приключение. Само Съни изглеждаше някак 

замислена… 

- Хей, Съни, защо си толкова унила?- закачи я Гошо- Ако нещо във 

връзката ви със Сашо не върви, аз съм готов да бъда вечно твой рицар на 

сърцето! 

След тези думи Гошо театрално коленичи  пред Съни, а ние нададохме 

одобрителен вой. 

Съни не  му обърна голямо внимание и започна да ни разказва за някакъв 

странен сън, който е имала същата нощ: 

- Нещо необикновено се случи миналата нощ. Сънувах част от съюза на 

прабългарите и славяните -тихо пророни тя. 

Всички вкупом се настанихме около нея и с любопитство зачакахме. 

Може би това беше тайната, която Млечният път бе пазил през вековете и 

която се опитваше да ни разкрие през нощта. 



- Сънувах, че съм на непознато място. Огледах се и видях конник, до него 

бяха застанали седем девойки и седем старейшини. 

Когато се приближих, познах конника, беше кан Аспарух. Той разговаряше 

със старейшините. 

- За да скрепим съюза си, трябва да вземеш славянска съпруга, както 

повеляват нашите обичаи- рече един от вождовете на Аспарух. 

- Ще избереш една от нашите дъщери. На изгрев слънце се върни, за да 

назовеш своята избраница – допълни друг. 

Аспарух се движеше леко, сякаш дух между девойките, и на всяка 

задаваше един и същи въпрос: ”Защо искаш да станеш моя спътница?” 

- Защото Ви обичам, господарю!- отговори покорно първата. 

- И аз като нея Ви обичам!-рече втората. 

- Защото сте могъщ предводител!- отговори третата. 

Отговорите на всички жени бяха еднакви, някак  безлични. 

Най-сетне дойде ред и на последната. Тя никак не приличаше на славянка. 

Беше младо момиче. Имаше дълги червеникави къдрици, сапфирени очи, 

тънка, бяла снага. А както се видеше от отговора и  , беше и много дива. 

- Аз не желая да ти бъда жена! Тук съм, заради рода си!- отговори дръзко 

последната. 

- И какво стана после?- попита любопитно Ангелинка. 

- Не можах да разбера. Събудих се - рече Съни,- но си спомнам живо 

погледа на Аспарух, сякаш мен пронизваше, сякаш аз бях девойката, която 

му отказва. Не мога да се отърва от това усещане. Ставам смешна, нали? 

 В унилия и поглед личаха сълзи. Кой от нас щеше да и се присмее? Та тя 

изглеждаше толкова измъчена! 

- Хей, не се измъчвай - успокои я Мими, – и аз знам нещо за кан Аспарух. 

Носели се слухове,че той бил детище. Майка му го носела три години в 

кошница. Той бил от онези деца, които са пускали в реката. Така че и аз да 

го бях срещнала -насън дори - щях да се уплаша. 

Не можехме да повярваме, че един български кан като Аспарух може да е 

бил детище.  

-  А дали е имал жена?- любопитно попита Елица.  

Никой не знаеше дали е имал жена. Решихме да проверим в google, но така 

и нищо не се получи.  

- Древногръцките трагици смятали, че всеки човек има своя предначертана 

съдба и ако се опиташ да избягаш от съдбата си, тя ще се стовари с още по- 

голяма сила върху теб- добави нашата учителка, която бавно разливаше в 



чашите ни ароматен горски чай.- Може би нашата съдба е да бъдем точно 

тук в този момент, за да разберем тайната, тихо нашепвана всяка вечер от 

звездите.... Да открием мисията си в брънката минало- настояще- бъдеще. 

- Ами, ако не разберем посланието им? - прошепна Съни. 

- Времето ще ни покаже, трябва само да отворим сърцата си и да проясним 

душите си. Всичко друго ще си дойде на мястото.  

 Смълчахме се.  А денят едва започваше......... 

 

 


