
Хан Аспарух и изгубеният Млечен път 
Четвърта част 

 
Този път нашата цел бе Самуиловата крепост край Петрич. Заредени с 

положителна енергия, всички очаквахме с нетърпение да се запознаем с историята на 
тази забележителна крепост. Ние, момичетата се бяхме събрали по средата на автобуса 
и обсъждахме новините от града и тайничко хвърляхме погледи към влюбената 
двойка, за която светът бе престанал да съществува. Те не обръщаха внимание на 
никого, дори и на досадния Иван, който им подсвиркваше и подвикваше непрестанно. 
Докато ние се занимавахме с типично момичешки неща, момчетата отново 
потайнстваха и не ни позволяваха да узнаем какво се върти в главите им. Изведнъж 
всичко затихна и скоростта на автобуса взе да намаля. Започнахме да гадаем какво 
става, някои от нас дори се „вкараха в големи филми” , а други се успокояваха с 
мисълта, че просто спираме за почивка. Когато автомобилът напълно спря, учителите 
излязоха и ни жестикулираха и ние да ги последваме. Кой сънен, кой весел, кой 
отнесен, всички слязохме от автобуса и запитахме учителите за какво спираме. 

- Госпожо, близо ли сме вече? – попита Съни. 
- Как можахте да ме събудите, бях по средата на много вълнуващ сън!? – 

възкликна Ангелинка.                                                                                                 
Госпожа Кемерова побърза да ни отговори: 

- Не се безпокойте, ще останем тук за има-няма един час, а шофьорът ще 
отиде до най-близката бензиностанция да донесе гориво, ако не намери 
резервно.  

Намирахме се на сред нищото и на пътя и една кола не минаваше. 
Иван веднага започна да недоволства: 

- Как може такава безотговорност, госпожо? Ние отиваме на дълъг път, а той 
да не е заредил гориво, срамота!  

Останалите го подкрепиха със силни викове и настана голяма суматоха. Всички така се 
бяха разбунтували сякаш беше война. След няколко минути, повечето се успокоиха и 
решиха да влезнат в автобуса. Докато ние вдигахме врява, шофьорът се беше надвесил 
над багажника да търси гориво. След като не намери, се запъти към обратния път, за да 
намери гориво. И останалата част от учениците се намести по седалките, а госпожите 
останаха на свеж въздух да изпушат по една цигара. 
Не ни оставаше нищо друго освен да чакаме, а чакането понякога е толкова 
отекчително, че се чудихме какво да измислим за правене. Някои предлагаха да 
играем на игри, но вече ни беше писнало, други да стоим на лаптопите, но батериите 
почти на всички бяха на края.  Настъпи тишина и повечето от нас решиха да полегнат да 
поспят след този напрегнат момент. Слънцето беше налегнало над лицата ни и в 
автобуса стана толкова топло, че се разсъблякохме по потници. Изведнъж в гробната 
тишина се чу звънливият глас на Ангелинка, която се беше излегнала на краката на 
Мими и отново се бе унесла в съня си : 

- Нее! – извика тя. 
Момичетата накацаха веднага около нея, за да разберат какво я тревожи.  

- Добре ли си? – попита я Христина. 
- Какво става, Ангелинка? Има ли ти нещо? – забръмчаха гласовете на 

момичетата.  
Аз я побутнах леко, за да я събудя и тя ококори очи.  



- Всичко наред ли е?  
- Не се тревожете, добре съм. Просто ме мъчи някакъв гаден сън.  
- Е, станахте банални вече с тези сънища. – промърмори Станимир. 
- Като не разбираш, мълчи си. Най-добре ще е да си затвориш поне за минута 

голямата уста, не те ли е страх, че може някоя муха да ти влезе? – Яна 
отвърна. 

- Хей, хей! Я по-спокойно, вие двамата. От един клас сте, все пак, уважавайте 
се. – уместно се намесих аз. 

Двамата грубияни си замълчаха и продължихме разговора с Ангелинка. Тя не 
изглеждаше уплашена, колкото нас. След като се укротихме, тя започна увлекателно да 
разказва за своя сън: 

- От както Съни разказа съня си, не спрях да мисля за него, само той ми беше в 
ума. Знам, че звучи малко налудничаво, но наистина тези истории за хан 
Аспарух и за млечния път направо ми влязоха под кожата.  Тъй като, нейният 
сън нямаше край, аз реших да си помисля малко над това какво е имала  
предвид последната жена под това, че е там заради рода си. Всякакви 
теории възникваха в ума ми, но тази от съня ми беше най-истинска. Сънувах 
как тази същата девойка се изправя пред хан Аспарух с думите:  

- Дошла съм тук, за да намеря своя род, с който се разделих, когато ме взеха 
за робиня. Аз не съм славянка, тракийка съм. Погрешка славяните ме взеха 
за тяхната дъщеря Рая. Разбрах , че семейството и родът ми се е пренесъл на 
тези земи. Простете ми за лъжата, но няма да предам своя род, ще се боря 
като мъж, ще се държа като мъж само за да намеря близките си.  

- Отсечете и главата! – нареди един от старейшините. 
- Хан Аспарух му даде знак за мълчание и остави жената да продължи. 
- Разбрах от достоверен източник, че са се заселили в близост до река Дунав, 

областта Малка Скития. Поех риска да излъжа много хора, устремена към 
целта си, и отново ще поема риск, за да отида при тях. 

- Искам нея! – рече ханът. 
- Но както разбрахте, хане, тя не е славянка и не е наша дъщеря. 
- Ще направим обединението  само ако тази девойка стане моя жена, друга не 

искам! – твърдо загърмяха думите на хан Аспарух.  
- Аспарух вдигна голямо пиршество по случай тяхната сватба и заживяха 

заедно в Дунавска България. Веднъж вождът я извика да поговорят: 
- Скъпа жено, аз зная твоето желание какво е – да се отървеш от мен и да 

отидеш при роднините си. Е, аз за туй тебе взех! Аз ще ти помогна да ги 
намериш, защото ако беше там останала, нямаше да успееш да се измъкнеш.  
Утре тръгваме към земите на славяните. 

- Жената без никакви възражения отиде да приготви багажа за из път. На 
другата сутрин Аспарух завещал за няколко дена, докато ги няма , властта на 
братовчед си.  

     Двамата се отправили на дълъг път. Изяли всичката храна, която имали, и 
взимали храна от хората по селцата. След изморителния път, който изминали за 
 четири дни, те достигнали славянските земи. Заредили се с храна и вода 
и продължили пътя си. Те минали през всяко едно село, през почти всяка къща, 
но не намерили семейството и. Когато тръгнали да се отказват от намирането, 
един старец от малкото село Ибришим отишъл при тях и им заявил: 



- Аз тебе те знам коя си! Знам и какво търсите вие тук! Търсите Черванския 
род. Аз съм Омар, приятел съм , не съм ви враг!  

- Двамата се заслушали внимателно в думите на беззъбия дядо. 
- Моите съболезнования, ама, споминаха се, горките! Избиха го, целия род го 

избиха, щом разбраха, че от Тракия идва! 
- Жената заплакала и облегнала главата си на Аспаруховото рамо, а той и 

рекъл: 
- Винаги знай, че ти си моя жена! И без семейството си, ти ще имаш опора – ти 

ще имаш мен! Ще те обичам така, както те са те обичали! Ще бъда твой 
верен, любящ и добър съпруг! Знай това, аз никога няма да те напусна, 
никога! 

Така се бяхме увлекли от съня на Ангелинка, че напълно забравихме за горивото, 

госпожите и шофьора. В това време се чу един дебел глас: 

- Хайде, ученици! Тръгваме към крепостта, всичко е на шест, надявам се и 

настроението да е така! 

По лицата ни се появиха усмивки и обстановката отново стана бодра и весела. 


