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главата! Дървото е свещено. Господ 
ще ни накаже...

– Няма накъде повече да ни наказ-
ва, рече Милан и вглъбен в намере-
нието си започна да се съблича. Плю 
в яките си ръце, взе острата брадва 
и отмери с поглед дървото от долу 
до горе. Съзря в клоните му малкия 
Борис. Детето трепереше от ужас. 
Стискаше силно един клон и плаче-
ше. Усещаше, че ще остане без корени 
и почва под себе си, но не искаше да 
слезе от дървото. Страхуваше се, че 
няма да види своите, които всеки мо-
мент ще дойдат да изпочупят колове-
те. Когато чичо му Милан го подкани 
да слезе, се разрида и извика:

– Чичо Милане бе, ела се качи 
при мене да видиш. От тука се вижда 
всичко оттатък коловете. Ей ми я ко-
либката, ей ни дворовете и овчарни-
ците, ей ги братовчедите, ей ги и гро-
бищата. Цяла България се вижда от 

тука, чичо Милане, как ще го сечееш. 
Не ти разрешавам...

Милан гледаше втренчено в детето 
с отворена уста, набръчкани вежди и 
изкривено лице. Брадвата се свлече от 
ръцете му. Една детска сълза го горна 
по челото. Падна на колене, зари глава 
в корените на дървото и зарева неу-
държимо. Зарови с нокти в корените 
и заблъска челото си ридаейки. Окър-
вавен се изправи на колене. Огледа 
всички с див празен поглед, пое дъх 
и, приплаквайки, изрева придавено 
и бясно:

– Икониииии, хиляди икони щях 
да направя бе хорааа, не каци и буре-
та. Иконииииииииииииииииииии...

После стана, дишайки забърза-
но и тежко. Взе брадвата и обиколи 
дървото. Замахна и с отмерени удари 
забели кората му от източната стра-
на. Извади дърводелския си молив и 
написа на обеленото:

„Завещавам стария дъб на най-
малкия му защитник Борко. Закле-
вам го, когато и той остарее като мен, 
също да го завещае на най-малкия. Да 
се предава от поколения на поколения 
българи за вечни времена. От него се 
вижда България. Милан 1920.“ После 
издълба написаното с бритвата. Ста-
на. Отри кръвясалото си чело с ръкав 
и се усмихна на всички. Чуха се до-
волни въздишки и радостни възгласи. 
Извика малкия защитник при себе си. 
Подари му молива и бритвата. Надой-
доха и другите хора. Всички плакаха 
над написаното. Малкият Борис бе 
най-горд и щастлив. Спечели първата 
си битка. Вече беше голям.

Дядо Йово даде курбан. За пър-
ви път го отпразнуваха в клоните 
на дъба. Откъдето продължаваше 
да се вижда цяла България. На най-
високия клон гордо бе кацнал Бо-
рис Самуилов.  ◆

Земя от ЗодиакаЗемя от Зодиака
Една простряна лъвска кожа е нашата земя. Рязана, разкъс-

вана и прекроявана на живо, върху нея сякаш винаги е падала 
сянка от съзвездието Лъв.

 Дали това е закодиран знак на зодиака или позиция за бран, 
но с този силует тя е оцеляла срещу набезите на времето до днес.

 Светилища на траки, елини, римляни, славяни, българи са 
съхранили духовната енергия, която облита релефа й като слън-
чев вятър. 

 И не е панорамно съвпадение, че повечето от манастирите 
ни са въздигнати на местата на старите светилища.

 Но докато другаде агнецът и най-красивите девици са при-
насяни в дар на богове и идоли, пряко волята им, към жертвени-
ците на България, синовете й са тръгвали драговолно, окичили 
челата си пак със знака на лъва. И ако един от тях достигнеше 
апостолско величие, народът го кръщаваше пак с този знак – 
Левски, защото титаните се раждат само там, където народите 
надмогват титаничните страдания.

 Не знам дали има друга земя под небето, която да е орисана 
с толкова проклятия и да е откликнала с толкова изблици на ду-
ховно величие.

 Много са местата на този свят, които Бог е дарил с повече 
блага, безгрижие и мир. Бил съм на някои от тях, но винаги 
съм се чувствал честит като птиците, прелетели океана, когато 
съм се връщал в моята обетована – проклета и благословена 
Българска земя.  ◆

Павел Боржуков – Боржи
Павел Бор-

жуков е завър-
шил испанска 
филология в 
Софийския уни-
верситет и три-
годишен курс 
по история на 
изкуствата в Ха-
ванската Алма 
матер. Работил 
е на различ-
ни поприща: 
Театър на ху-
д оже с т в е н ото 
слово, сп. „Бъл-
гарски синди-
кати“ на чужди езици, кореспондент на в. „Труд“ в Прага, 
учител, шофьор на такси и др. Понастоящем е хоноруван 
преподавател в СУ „Климент Охридски“. Има дванайсет из-
дадени книги с есета, репортажи, разкази и поезия, част 
от творбите му са включени в над десет антологии, публи-
кувани в Сърбия, Хърватска, Унгария, Япония и България. 
Негови стихотворения и хайку са превеждани на френски, 
испански, сръбски, унгарски, японски и на ромски. С негов 
превод и подбор е издадено първото в България томче с 
поезия на великия ренесансов гений Мигел де Сервантес. 
Член е на Съюза на независимите писатели, на Съюза на 
преводачите, на Българския хайку съюз и на Съюза на 
българските журналисти.
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Българи
Тръпни са още ръцете ни,
стягали възли за конска юзда,
тръпне все още сърцето ни,
влюбено лудо в тази земя.

Зрящи са още очите ни в тъмното
след византийското страшно оброчище –
няма народ тъй вгледан в отвъдното
с толкова слепи пророчици.

Светли и мрачни душите ни
боси в жарава и преспите газят,
сутрин въздишат по изгрева с птиците,
вечер са призраци в залези.

С тези ръце и очи, и душа
искам да бъда до края
и да се слея с тази земя
вместила в себе си ада и рая. Шепа земя

Ако е нямало кожени шлемове
и конско месо за трапезата,
ако е нямало козяци
и корени дъбови –
днес да съм сечен от белези,
вълкостръвен в набезите,
да съм роден без постеля,
а Балканът – изронен до голо.
Меч вместо шлем 
е запазил главата ми,
езикът ми кървав
задавил глада,
затуй съм със корени дъбови
завързали в гордиев възел
шепа изконна земя.Верую

Отекват глумите във мен
на съдниците самозвани
за „недокръстеното племе
приело кръста редом с талисмана.“

Поклонници на дракони и Тангра,
развявали сме конската опашка,
докато други пеели осанна
на вярата боготворяща.

Не крия, че в кръвта си сещам пламък
от оня дракон с огнено дихание,
на който плащам още данък
със вярата си в Змей-Горянин.

Сънят ми често със копита
препуска без юзда назад,
пробуден в полунощ се питам
дали е бог със грива или белобрад.

Не знам дали съм недокръстен
 във святата христова вяра,
но знам, че боговете сме покръствали
със веруюто на България.

Далече от Вас

Далече от вас невръстници мои,
и от вас, приятели,
недовършили спора,
от южната нощ
тъй кратка, за да се върна
и тъй дълга, за да ме чакаш сама.
Далече от вас, хора,
с които обичаме
една и съща земя…
Все виждам децата
как точат ръст след хвърчилото,
пак споря така 
притиснал масата с длани,
пресичам отново нощта,
за да прекъсна нечие очакване.
И тук има дъх на земя…
непозната е само
тази ловка ръка,
която дърпа връвта на летежа
и масата тъй гладка и нова,
нощта е наситена
с прекалено присъствие –
далече от вас, хора,
с които обичаме
една и съща земя.

Прага, 1981

На лов в Балкана

В предутренния здрач елите
събличат самодивските си дрехи,
над тях догарят свещи по звездите –
за гаснещата нощ утеха.

В разсъмването просветля елен,
звездеше утрото в рога му,
запрегнал бе самия ден
и слизаше направо от зората.

Вървеше срещу пушките на смърт...
Прекръсти се езичникът във мен,
над Утрото успях да стрелям пръв-
спасих от смърт самия божи ден.

Сомнамбулен транс 
в родното ми село
Луната е наляла млечна гръд
във пазвата дълбока на нощта,
по-бяла и от Млечния небесен път-
отпила само глътка резеда.

Сръндак източи дрезгав призив,
а кучето зави по вълчи в двора,
олекнали в нощта от грижи
бозаят лунно мляко хората.

Сънуват детството си в лятото,
а вън по цигански щурците
се къпят голи под луната
и свирят с пръсти към звездите.

В такава нощ със сомнабулни стъпки
по крайчеца на родната си стряха
вървя към Млечния небесен път,
накърмен пак със майчиното мляко.

Хвърлен камък
(На Георги Янев, вместо свещ)

Къде е днес, приятелю,
онази дума-хвърлен камък,
която бе причастие
по-свято и от залък?
Къде е мъжката ръка,
която казва всичко
между живота и смъртта
с едно едничко стисване?
Кръвта на прежното побратимство
изтича вече безвъзвратно…
Какъв по-Страшен съд, приятелю -
живот без кръв, без кръст, без брат? 

Санчо

Мой храбри оловни войнико,
с когото пребродихме детството
и сторихме куп чудеса!
Катерехме вражите крепости
без шлем и без ризница
презрели страха от смъртта,
въздавахме вред справедливост.
Загуби в битка ръката си,
отпосле разбрах, че било при Лепанто,
тогава научих чак твоето име.
Мой храбри оловни войнико,
останал във шкафа на детството…
Когато те срещнах отново
ти носеше стари доспехи,
в които се сипеха
стрелите на присмеха.
Застанах пак редом до теб,
а ти ме погледна и рече:
„Отдавна те чакам,
приятелю Санчо.“


