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С ЛЮБОВ И СВЕТЛИНА

Част от редколегията на „Родово имение" обсъжда поредния брой

. промени живота си. Ето за-

Здравейте, съмишленици!
Поздравявам ви за чудес-

ната работа, която сте свър-
шили Още в първия си брой
вестник .Родово имение" има
много разнообразно съдър-

жание. Мисля, че всеки чо-
век, който иска да диша по-
чист въздух, ще намери ин-
формация защо да направи
първата крачка и как да

що е важно вестникът да
достигне до голям кръг от
хора. част от които дори не
подозират за съществуване-
то на подобно движение.

Този .Път за спасението
на човечеството* трябва да
се откроява от останалите

вестници с нов и нестандар-
тен дизайн, за да бъде в
синхрон с информацията, ко-
ято носи

Желая ви спорна работа!
Нека седмичника скоро ста-
не ежедневникът!

Юлия СТЕФАНОВА

Приятели!

Радостен съм да ви
съобщя, че ни се роди
едно прекрасно детенце
- нашият нулев брой на
вестника. Нямате предс-
тава колко е прекрасен
и как му се радваме
всички, които го видях-
ме. Надявам се и на вас
да ви хареса. Празнувай-
те, приятели! •Това е
нашата обща рожба. Да-
но да му честваме заед-
но 100-ния и 1000-ния
брой.

Пращам ви много лю-
бов и светлина.

ВЛАДИМИР

БЪДЕЩЕТО
Е ПРЕКРАСНО

Мен ме вълнува не
езотериката, не някак-
ви висши неща, не ду-
ховността, а... Аз така
предполагам: най-духов-
ният човек - това е
човек, който изглежда
великолепно, дори и
физически. Това е чо-
векът, който има руме-
нина на бузите, изпра-
вена стойка, ведро ли-
це, който преодолява
вредните навици. И още
- този духовен човек не
е длъжен да спасява
целия свят, не е длъжен
да спасява страната
си, а просто трябва да
направи щастливо сво-
ето семейство, да изг-
ради родово имение, да
направи щастливи сво-
ите деца и да ги осигури
задълго. Ето в това
навярно е най-голямата
духовност, защото об-
ществото нали се със-
тои не от някаква амор-
фна маса, а от хора, от
семейства. Ако има мно-
го щастливи семейства,
значи тази държава ще
бъде щастлива; ако има
много богати семейст-
ва, значи и държавата
ще е богата. Ето това са
простите принципи... и
аз ги разбирам. А не
разбирам, когато гово-
рят за някакви кармич-
ни процеси, движения
на планетите, настъпва-
щия апокалипсис и не-
обходимостта да се пра-
вят някакви ритуали и
т. н. Всичко това вече
се е случвало - и не
едно и две столетия или
хилядолетия. И ритуали
са се правели, и апока-

липсисите са настъпва-
ли. Само истинските цен-
ности винаги са си ос-
тавали истински. Вина-
ги е имало любов, вина-
ги са се раждали деца.
Друг е въпросът дали са
били щастливи или не-;
щастни.

Половината от книги-
те са посветени на бъ-
дещето! То е много,
много прекрасно. И ще
дойде не след сто годи-
ни, не някога, а в близ-
ките години. Ще започ-
не необикновено движе-
ние, което ще обедини
много хора от различни
страни на света. Аз съм
убеден в това. Това
бъдеще го очакват. Него
го разбират. Не само в
Русия. И когато се сре-
щам с читатели, аз
говоря с тях за това, а
те стават все повече и
повече. Много емигран-
ти четат също книгите
ми на различни езици:
на немски, френски и
др. Те също вярват в
бъдещето.

Владимир МЕГРЕ

САЩ
„Звънтящите кедри"
Наскоро в престижния аме-
рикански вестник .Columbia
Tribune' излезе положител-
ната бележка, посветена на
книгите на Владимир Мегре,
на английски език. Авторьт,
американският журналист
Пин Израел, е първият жур-
налист, писал за .Звънтящи-
те кедри" в американската
преса. Той сра&нява книгите
на Мегре с най-известните
произведения на американ-
ските автори и казва, че в
университета на щата Мису-
ри вече се провеждат изс-
ледвания по идеите, заложе-
ли в книгите на Мегре.
посветени на селското сто-
панство, лесовъдството, ети-
ката, философията и други
дисциплини.

Русия
Официална
регистрация
На 3 октомври 2005 г Минис-
терството на правосъдието ка
Руската федерация потвърди ре-
гоарацияга на Организашюнння
комитет на Родната партия на
Руската федерация, според За-
кона 3а политическите партии.
В излъгмение на този закон и за
потвърждение на регистрацията
в 30-дневен срих партията ще
публикува сьобщеиие в някой
от централните всекидневници
Открита е и банкова сметка за
финансова помощ на Родната
партия.

В ТЪРСЕНЕ НА
ИЗГУБЕНИЯ КИВОТ
загадката на Странджа планина

Красимира
СТОЯНОВА

През яну-
ари 1981 г.
при майка
ми на Рупите
беше дошъл
един възрас-
тен човек с
молба да му
ходатайства

Ванга. Мь-
жьт казал, че иска да
разговаря за нещо важно, и
показал на майка ми един
омачкан лист хартия, на
който били нарисувани ня-
какви писмени знаци и кри-
воличещи линии ката на
географска карта. Майка ми
веднага се досетила, че
това е иманяр, който ще
пита Ванга дали на тази
карта има обозначено сък-
ровище и къде се намира.
Тя добре знаеше, че Ванга
не приема такива хора, на
понеже човекът беше до-
шъл отдалече и за да не си
отиде съвсем без нищо,
изведнъж я чух да му казва,
че дъщеря й (т. е. аз) е
завършила турска филоло-
гия и може тя да погледне
тези знаци, за да ги разче-

те. Като всяка майка много
ме беше надценила.

Майка ми ме извика и
аз излязох на двора. Вре-
мето беше необичайно топ-
ло и слънчево за януари,
затова седнахме с мъжа
отвън на пейката пред
Вангината къщичка. Той от-
ново ми разказа как носил
тази карта в София, но
никой от .професорите" не
можал да разчете знаците,
даже му казали, че това са
глупости, защото не при-
личат на никое писмо, ко-
ето да ИУ е познато. И
понеже професорите не
успели да прочетат карта-
та, беше дошъл Ванга да
му я .прочете". Подаде ми
да видя какво представля-
ва: на смачкания лист хар-
тия бяха написани, по-
точно много несръчно пре-
писвани, десетина реда с
някакви йероглифни знаци.
На пръв поглед имаха при-
лика с арабското писмо,
но между тях бяха изписа-
ни и знаци, наподобяващи
геометрични фигури. Над
знаците бяха нарисувани.

(На стр. 3)

ДА ЖИВЕЕМ ПРИРОДОСЪОБРАЗНО
Планетарното

България имаше чест-
та да бъде първата дър-
жава в света, домакин
на международна конфе-
ренция на тема „Плане-
тарно значение на родо-
вите имения". Тя вече е
минало. Но какво ни
даде? Според общото
мнение на присъстващи-
те това бе поредната
убеденост в душите ни,
че всичко описано от
Владимир Мегре в него-
вите книги е не само
реално, но и в най-скоро
време трябва да бъде
претворено в нашия жи-
вот.

Гости на конференци-

значение на родовите имения

ята бяха наши съмишле-
ници от Русия и Израел,
докторът на икономичес-
ките науки, професор,
академик и председател
на „Академия за родови-

те имения" В. Я. Меди-
ков, писателят поет и
философ Ефим Кушнер,
както и актрисата от
Санкт Петербург Олга
Бард (На стр. 4)

ГОРИ ЛИ ВОДАТА
Американ-

ските учени
Шон Монтго-
|гьри и Греьм
Смил попадат
на любопитна
информация за
австралийския
учен Юл Бра-
ун, който ра-

ботел върху нова технологии
в Калифорния. Свързват се с
него и го посещават.

Браун е създал смес от

Илия

Вълков

Красимира ГРИГОРОВА

водород и кислород с удиви-
телни свойства, за които няма
научно обяснение. Ученият
споделя с гостите си, че а
Отава има генератор, който
произвежда неговия газ.

Монтгомьри отива в Ка-
нада и там демонстрациите
на Брауноаия газ направо
го зашеметяват: искра за-
палва пламък от малка го-
ролка. Слагат отпред

(На стр, 8)

Инициятивния

комитет
Българският ини-
ативен комитет за
редяване на Бъл-
река родна nap-
я ще се събере
скоро, за да угоч-

датата за учре-
телното събрание

партията. Очак-
йте оповестява-

ето на точната дата-



2 Четиво с продълЖение
31X-6.XI. 2005г

(Продължение от миналия

Привьрзачостта на хората
кьм материалните блага, към
удобствата и комфорта на

цивилизования свят гаранти-
ра постепеиност в осъзнава-
нето на предимствата на жи-
вота в екологичните селища.
Като убедителен пример за
това служи факгьт, че дори
вьрховният жрец с неговите
интелектуални възможности не
i успял в началото да разга-
дае алогичните действия DT
страна на Анастасия. Той не
може дг повя pea, че тайнст-
вената информация, идваща
от мапко известния писател и
предприемач В. Мегре, ще
задейства механизъм за пос-
тепенно събуждане от масо-
вата килноза.

Успекът на идването на
новата цивилизация е осигу-

_ cr^^t i

рен благодарение на разлика-
та е скростта на мислене на
светлите сили в сравнение с
тази на тъмните сипи. Предс-
тавителката на светлите сили
Анастасия принуждава вър-
ховния жрец да капитулира и
да осигури успеха при демон-
тирането на основите на жре-
ческата окултна цивилизация.
Така че към днешния ден и
през следващите дни ведите
не са застрашени да останат
без имения.

Въпрос: И все пак какво

означава хектар ^емя. родо-
во именив?

Отговор: Родово имение
върху един кешар земя озна-
чава преди всичко възстано-
вяване на пространството на
пюбоета, възстановяване на
изгу&ения рай за е сек и човек.
Съвременното съобщестао на
xopaia ще реши всички набо-

лели въпроси ма днешния ден
ще изключи за вечни времена
всякакво насилив върху лич-
ността, ще реализира веков-
ната мечта, съдържаща се в
библейската заповед за лю-
бовта кьм ближния. Най-пос-
ле ще се прекъсне приемстве-
ността на поколенията да во-
дят самоубийствен начин на
живот. Човешкият фактор ще
придобие своето първоначал-
но предназначение и ще ста-
не съзидателен фактор, а не
разрушителен.

Безсмисленото съществу-
ване под бремето на безиз-
ходността ще изчезне, откри-
вайки пътя кьм прекрасното,
вечно, щастливо бъдеще. Ро-
довото имение представлява
част от екологичното селище,
КОЕТО на свой ред ще стане
част от мЕгаполнса на възро-
дения рай. При това реален
рай, а не мистичен, в който на
всеки ще бъде преде Е та в Е на
възможност да реализира св-
бе си като божествена лич-
ност.

Най-после всяка любеща
майка ще намери загубените
ключове на любовга и ще
може да възпитава своето
дете така, както Анастасия.
Ще изчезне вечната тревога
за бъдещето на децата в този

ужасен технакратичен свят.
Реалността на днешния ден

все още е такава, че всички
ннв сме поставени в еднакви
условия, в зависимост от сис-
темата на тайните мислени
образи, които са създали лъж-
лива, илюзорна представа за
човешките ценности. Детето
на лремиера и президента, на

високоластзвения чиновник от
военното ведомство, детето на
любимите звезди от телевизи-
онния екран и ТВОРЧЕСКИЯ елит,
детето на олнгарха и учения,

учителя и безработния СЕ ока-
заха приблизително при равни
условия. Системата на всеоб-
що робство чрез любящите
родители ги вкарва в капана
на материалния свят, излиза-
нето от конто започва в нас-
тоящия момент. В родовите
имения ще бъде сложен край
на това чудовищно безумие.

П о к о л е н и е т о
младежи, родени
в родовите име-
ния, ще стане ге-
ниален строител
на възродения
раи. То ше по-
могне на по-ста-
рото поколение
още в този живот
да измери безс-
мъртие. Така че
родовото имение.
нектар земя - то-
ва е не само са-
модостатъчност
на семейството,
това е реален път
към високомо-
рално духовно
световно сьоб-
щество.

Въпрос: КзкВо да правим

ние, „старците" и .стар-

ииите". за които животът

вече е иинал?

Отговор; Аз неслучайно съм

Кфим КУШНЕР
поставил думите „старците4 и
„стариците" в кавички. Най-
големите специалисти в об-
ластта на геронтологията и
юеентологията са доказали, че
границата на човешкия живот
СЕ намира отвьд сто и петдесет
- двеста години. Нашият вечно
млад организъм с неограничен
потенциал от физически и ду-
ховни възможности се е под-
ложил на влиянието на злата
съдба. Специалната система за
кодиране на тайната жреческа
власт е създала лъ*лч&а пред-
става за човека от нашата
агонизираща цивилизация,
През последните хилядолетия
е настъпила чудовищна
деформация на общественото
съзнание, която е вкарала
всички & робството на неизли-
чимите болести и зависимост-
та от фармацевтичните фирми.

Масовото примиря в ане със
средната продължителност на
живота от седемдесет и пет
г един и преде шиява трагичен
мит на една заспала цивилиза-
ция. Информацията в книгите
на В. Мегре .Звънтящите кедри
на Русия* за човек от ведичес-
ка култура разрушава този мит
и предоставя на всеки въз-
можност да се окаже е състо-
янието на вечна младост.

(Следва)

звънтящият кедър
•d>

Според твърденията на Анастасия в текста на книгата са ЗАЛОЖЕНИ

съчетания от букви и комбинации от думи,КОИТ0 ВЛИЯЯТ
БЛАГОТВОРНО НА ХОРАТА. Това влияние може да Бъде усетено
само по време на четенето, КОГАТО НА слуха не въздействат звуци,
които се издават от изкуствени уредн и механизми.

Естествените звуци-пеенето на птиците, ромоленето ид дъжда,
шумоленето НА листата на дърветата-помагат за положителното

След минута, продъл-
жаваше той, иде почув-
стваш приятна, блика-
ща от кедъра топлина и
веднага след това по
цялото тяло ще преми-
не леко потреперване.
От време на време,
само когато се усеща
желание, парченцето
трябва да се шлифова с
кранчетата на пръстите
от тази страна на кедъ-
ра, която не се допира
до тялото, като парчен-
цето се придържа с
пръсти от другата стра-
на. Старецът твърдеше
с изключителна увере-
ност, че човек, който
притежава парченце
звънтящ кедър, след три
месеца ще почувства
значително подобрение
на самочувствието и
ще се изцери от много
болести,

И дори от СПИМ
ли? - попитах аз, раз-
казвайки им накратко
всичко, което бях чел в
пресата за тази болест.

Старецът уверено от-
говори:

- От всяка болест!
Това според него бе-

ше лека задача. Важно-
то било, че човек, при-
тежаващ такова пар-
ченце, ще стане по-
добър, no-талантлив и с
повече късмет.

За целебните качес-
тва на нашия сибирски
кедър, растящ в та ига-
та, нещичко знаех, но
чак до такава степен да
е способен да влияе на
чувствата, на способ-
ностите - тогава това
ми се струваше напъл-
но неправдоподобно.
Мислех си: „Може би
старците искат да полу-
чат от мен пари за
този, както те смятат,
необикновен кедър?"
Тогава започнах да им
обяснявам, че на „голя-
мата земя", за да се
харесват, жените носят
бижута от злато и среб-
ро и за някакво си
дървено парченце няма
да дадат и стотинка, а
и аз не съм склонен да
правя никакви разходи.

- Носят, без да знаят
- последва мигновен от-
говор. • Златото е прах
в сравнение с едно
парченце от този ке-

дър, а и за него не ни
трябват никакви пари и
дори можем да ви да-
дем още и сушени гъби,
а е замяна ние не
искаме нищо.

Не продължих да
споря от уважение към
старостта им и казах:

- Е, може би някой
би носил парченце от
вашия кедър... Може би
би носил, ако ръцете на
голям майстор резбар
сътворят нещо необик-
новено красиво от не-
го.

Но на това старецът
отговори:

- Може да се изре-
же, но по-добре е да се
шлифова. Много по-доб-
ре ще бъде, ако човек
сам го шлифова със
своите пръсти в момен-
ти, когато душата му
иска. Тогава кедърът
ще бъде красив и вън-
шно.

По-младият старец
припряно разкопча
овехтялата си куртка,
после ризата и показа
това. което висеше на
гърдите му. Видях из-
пъкнал кръг или овал

Цветовете му бяха раз-
лични - виолетов, мали-
нов, кафеникав. Те об-
разуваха непонятна ри-
сунка. Жилките на дър-
вото приличаха на ру-
чейчета. Аз не съм це-
нител на произведения-
та на изкуството, макар
че понякога ми се е
налагало да посещавам
галерии. Световните
шедьоври не предиз-
викват у мен особени
емоции, но това, което
висеше на гърдите на
този старец, предизви-
ка значително повече
чувства от посещения-
та ми в Третяковската
галерия. Попитах ста-
реца:

- Колко години сте
шлифовали вашето пар-
ченце кедър?

- - Деветдесет и три
- отговори старецът.

- А вие на колко
години сте?

- На сто и деветнаде-
сет

Тогава не повярвах
на отговора. Изглежда-
ше на около седемде-
сет години. Той не усе-
ти моите съмнения или

не им обърна внима-
ние. С вълнение започ-
на да ме убеждава, че
при всеки друг, който
сам шлифова своето
парченце кедър, то ще
стане също красиво са-
мо след три години.
След това ще става все
по-красиво, особено ако
е притежавано от жена.
От тялото на притежа-
теля му ще се излъчва
приятен, благодатен
аромат, който е несрав-
ним с изкуствено съз-
дадените аромати от
човека.

От старците действи-
телно се излъчваше
много приятен аромат,
който аз усетих незави-
симо от това. че пуша и
вероятно както при
всички .пушачи моето
обоняние е притъпено

И още нещо странно.
Изведнъж започнах

да забелязвам фрази в
речта на тези непозна-
ти, които не са свойс-
твени за жителите на
отдалечените краища на
Севера. Някои от тях,
дори и интонацията,
помня и до днес. Старе-
цът казваше:

- бог е създал кедъра
като събирач на енер-
гиите на Космоса.

От човек, изпълнен с
любов, струи излъчва-
не. За части от секунда-
та то, отразявайки се в
стоящите над човека
планети, отново дости-
га Земята и дава живот
на всичко живо

Слънцето е едно от
небесните тела, които
отразяват далеч непъ-

лен спектър на това
излъчване.

Към Космоса се на-
сочва само светлото
излъчване от човека. И
от Космоса към Земята
се връща само благо-
датното излъчване.

Излъчването на чо-
век, който съществува
под влиянието на зло-
бата, е тъмно. Тъмното
излъчване не може да
се издига нагоре и по-
пада дълбоко е Земята.
Като се отрази от нед-
рата, то се връща на
повърхността под фор-
ма на изригващи вулка-
ни, земетресения и вой-
ни.

Най-силната форма
на отразеното черно

излъчване е влиянието
на лъчи, които усилват
в човека собствените
му злобни чуестеа.

Кедърът живее петс-
тотин и петдесет годи-
ни. С милионите свои
иглички-листа ден и нощ
той улавя и трупа в
себе си целия спектър
на светлата енергия.
През живота на кедъра
над него преминават
всички тела, които я
отразяват.

(Следва)



31.X.-6.XI. 2005 г. Родова книга 3

В ТЪРСЕНЕ НА ИЗГУБЕНИЯ КИВОТ
Красимира СТОЯНОВА

(От стр. 1)
като от детска ръка криволи-
чещи линии, които според
моя събеседник трябваше да
представляват карта. Естест-
вено нито един знак или
черта не ми говореха нищо.
Изпитах досада. Не само за-
щото се провалих като пре-
водач, но и защото никога не
съм вярвала на иманярски
легенди.

Чудех се как да се измъкна
от разговора и да си отида,
когато чух Ванга да ме вика
в стаята си. Както всички
незрящи хора тя имаше изк-
лючително развит остър слух
и беше чула разговора ни на
пейката. Помогнах й да се
облече и тя извика възраст-
ния човек. Няма да описвам
наново разказа на човека, но
Ванга му каза, че първо тази
карта не е вярна, защото е
преписвана от много хора и
отпреди много години и почти
няма нищо общо с оригина-
ла; след това му обясни, че
в тези знаци и линии няма
обяснения за никакви съкро-
вища и той напразно е бил
толкова път, за да дойде на
Рупите; накрая му предложи
да отиде и да си направи една
баня в минералната вода и
после да си тръгне; поиска да
остави „картата" (докато се
къпе) при нея. Човекът изле-
зе.

Когато останахме сами,
Ванга ми нареди да намеря
някакъв прозрачен лист хар-
тия и да прекопирам картата.
Стори ми се малко нередно,
но леля отсече: „Иманярите
са хора подозрителни и този
човек никога няма да ти даде
да препишеш листа, въпреки
че на него няма да му послу-
жи за нищо. И на теб няма да
ти послужи, но тази „карта"
е знак да поговорим за нещо
сериозно,което е свързано с
теб."

Прерисувах знаците на
един прозрачен лист хартия
от кутия с бонбони и заминах
с майка ми до Петрич, защо-
то трябваше да направим
някои покупки. Докато паза-
рувахме, забравих за среща-
та с човека, защото и без
това мислех, че е някаква
измислица.

Следобед, когато се вър-
нахме на Рупите, Ванга ме
извика. Разпита ме къде сме
ходили и какво сме пазарува-
ли, а след това изведнъж пак
ме попита какво мисля за
иманярската карта. Казах й,
че това е някаква глупост, за
която е излишно да говорим.
Ванга ме слушаше мълчаливо
през цялото време и после
изведнъж каза:

„Да, ама не е глупост!
Тук става дума за огромно
нещо, което не е лъжица
нито за устата на онзи
човек, нито за твоята. Тези
знаци и тази карта са пре-
писвани много пъти и отп-
реди много години. Повече
от няколко поколения. Но
никой не може да ги разче-
те. И тук не става дума за
скрито съкровище, а за пис-

меност, която досега не е
известна на света. Тя е
изписана от вътрешната
страна на каменен ковчег,
направен от черен гранит,
който е скрит дълбоко в
земята преди хиляди годи-
ни. Дори и да намерят този
саркофаг - няма да могат
да разчетат писмото. А то е
много важно! Защото с него
е записана историята на
света - четири хиляди годи-
ни преди нашето време и
четири хиляди години след
него.

Този саркофаг е скрит по
нашите земи от хора, които
са дошли по вода от Египет.
Вървели са с камили. Има-
ло е роби,войници и висши
началници. Една нощ при
пълна тъмнина и при пълно
мълчание ковчегът е бил
спуснат надълбоко и зарит
с огромно количество пръст,
а хората, които са участва-
ли в тази работа, до един
са избити на мястото. Така
тайната е запечатана с по-
тоци невинна кръв, за да
дочака времето, когато ще
бъде открита, показана на
бял свят и разгадана от
хората. Това е едно хилядо-
летно послание с безценна
стойност."

Слушах смаяна и просто
не вярвах на ушите си. Въз-
можно ли е да има такова
чудо - неизвестна досега пис-
меност, адресирана до бъде-
щите хора хилядолетия нап-
ред? Нямах никаква причина
да не вярвам на казаното
дотогава от Ванга, но това,
което чух, надминаваше и
най-големите фантазии.

Когато се върнах в София,
показах преписа на мои ко-
леги - специалисти и прево-
дачи, но те всички установи-
ха, че тези знаци не могат да
бъдат разчетени и всичко
нарисувано представлява ня-
каква измислица. Аз бях съг-
ласна с тях и реших повече
да не се занимавам с тази
история.

След около два месеца
отново отидох да се видя с
леля на Рупите. Водихме оби-
чайния разговор между род-
нини - кой къде е ходил,
какво е правил, какво е ра-
ботил... По едно време Ванга
ме попита дали си спомням
за картата и дали съм я
показала на специалисти в
София. Усетих, че темата й е
интересна, затова й разказах
подробно какво се е случило.
Тя ме изслуша внимателно и
изрече: „Да, не можете да
го откриете, нито да го
разчетете. Още не му е
дошло времето!" Съжалих
за това, защото докато ра-
зисквахме с колегите в Со-
фия, се почувствахме много
ентусиазирани от казаното от
Ванга и въпреки че не бяхме
археолози и нямахме нужни-
те познания, бяхме готови да
организираме археологичес-
ка експедиция, стига да знаем
къде да отидем. Докато раз-
говаряхме с леля, дойдоха
други наши роднини и пре-

къснахме темата. Тя започна
да разговаря с тях, но аз
почувствах, че е някак нап-
регната, като че ли се зас-
лушва в нещо, а под спусна-
тите й клепачи очите й се
движеха насам-натам, все ед-
но наблюдава някаква карти-
на.

Когато отново останахме
сами, тя пак подхвана пре-
дишната тема. Изведнъж, след
кратко мълчание започна
много бавно да ми описва с
подробности някаква планин-
ска местност и поляна. Имах
чувството, че самата тя е там
и ми разказва в детайли за
всичко, което вижда: не убяг-
наха от вниманието й нито
растенията, нито камъчетата,
нито почти невидимите пъ-
течки, реката... След това
спомена, че на поляната има
голяма скала и че трябва да

да се откажем и да се
върнем в градчето Малко
Търново, откъдето всъщност
започна нашата експеди-
ция. Колегите ми обаче
бяха по-упорити и към обяд
открихме поляната със ска-
лата. Ванга толкова точно
ми я беше описала, че
беше невъзможно да я сбър-
каме и да не я открием.

Разпънахме палатка, оста-
вихме връхните си дрехи и
храната и огледахме внима-
телно цялата околност. Не
забелязахме нищо особено.
Миришеше много приятно на
напечени от слънцето пла-
нински треви, из чистия въз-
дух се носеха пеперуди и
мушици, над нас трептяха
листата на големи широко-
листни дървета.

Следобед небето неочак-
вано потъмня и заваля про-

останем в планината. Про-
дължавах да мисля, че реше-
нието ни не е много правил-
но, защото през цялата нощ
небето остана облачно, не се
появи нито една звезда и аз
съвсем не бях сигурна, че на
другата сутрин - 5 май, ще
видим първите слънчеви лъ-
чи, както ми препоръча Ван-
га.

Почти през цялата нощ
бодърствахме около огъня и
разговаряхме за какво ли не.
Някъде преди зазоряване не-
усетно съм задрямала, така
както седях край жаравата.
Когато се разсъних, видях, че
небето се е изчистило от
облаците и всеки момент
трябва да се появят слънче-
вите лъчи. Станахме и пети-
мата, отидохме на поляната и
застанахме пред скалата, ко-
ято се извисяваше на южната

отидем на това място на 5
май. Когато я попитах защо
точно на тази дата, тя отгово-
ри лаконично: „Заради не-
бесните тела - трябва да
гледате първите лъчи на слън-
цето и луната." (Запомнила
съм тази дата много добре,
защото това е рождената ми
дата!)

Накрая Ванга уточни, че
ми говори за планината
Странджа, която се намира в
югоизточната част на страна-
та, на границата ни с Турция.

Когато се върнах в София,
се събрахме петима души
колеги и решихме да отидем
на посоченото от Ванга мяс-
то. Наистина, както тя по-
рано заяви, така наречената
„карта" не ни свърши никак-
ва работа, защото ние не
разбрахме въобще какво пи-
ше в нея. Информацията ни
идваше единствено от разка-
за на Ванга.

Отидохме в планината
още на 4 май. Приличахме
на следотърсачи, които тър-
сят някаква невидима сле-
да. Не съм планинар и не
ме бива много в ориенти-
рането. Това лутане по ба-
ирите скоро ме измори, а и
не бях сигурна какво точно
търсим, затова няколко пъ-
ти предложих на колегите

ливен дъжд. Скрихме се под
клоните на дърветата, но след
час всички бяхме мокри до
кости. Намокриха ни се и
връхните дрехи, и храната,
защото палатката не можа да
спре силните струи дъжд.
Валя повече от два часа.
След това дъждът спря вне-
запно, но небето си остана
облачно. Запалихме буен
огън, за да се изсушим и да
се подготвяме да слезем в
хотела в града. Докато гово-
рехме и прибирахме багажа,
взе да се стъмва. Тогава
колегите предложиха да не се
прибираме, а да останем край
огъня до сутринта. Да си
призная откровено, идеята не
ми хареса. Намирахме се в
планина на най-високата й
част откъм българска страна.
Малко по-нагоре минаваше
границата ни с Турция. Около
нас нямаше жив човек, няма-
ше никакво селище, само
гъста гора и още по-гъста
тъмнина, в която вероятно
бродеха диви животни. Не
по-малка беше и тишината,
която се нарушаваше само
от шума на листата на дърве-
тата. Направо си беше страш-
но. Най-сигурното място бе-
ше до огъня и аз гледах да не
се отделям от него, след като
се съгласих с колегите да

й страна. Не знам защо зас-
танахме точно пред нея, ста-
на някак естествено. Това
беше скалата, за която ми
спомена Ванга, затова ние
я огледахме предишния
ден. Като материал не се
отличаваше от другите ска-
ли наоколо. Беше висока
около три метра със заос-
трен връх и широка основа.
Северната й страна, която
гледаше към поляната, бе-
ше гладка и по форма
приличаше на равнобедрен
триъгълник. На горния край
забелязахме много отдав-
на издълбани три „солар-
ни" кръга с диаметър
около 20 см, които образу-
ваха триъгълник, насочен с
острия си край надолу към
земята.

Стояхме на поляната сре-
щу скалата и наблюдавахме,
но около половин час не се
случи нищо. След това един
слънчев лъч заигра по върха
на скалата, слезе малко по-
надолу до соларните кръгове
и започна да се движи по тях
последователно от ляво на
дясно и да описва светлинен
триъгълник. Беше много впе-
чатляващо. Наблюдавахме та-
зи игра на светлинния лъч
около 20 минути, след което
цялата стена на скалата беше

огряна от слънцето.
През целия ден се чудех-

ме дали е случайна тази игра
на светлинния лъч, или сме
свидетели на някакво при-
родно явление, но фактът, че
Ванга ми беше казала на
тази дата да наблюдаваме
слънчевите и лунните лъчи и
че наистина се случваше не-
що, ни изпълваше с голяма
възбуда и необяснимо вълне-
ние от предстоящото.

Почти целия ден прека-
рахме на поляната около ска-
лата в очакване на вечерта.
Следобед се повтори карти-
ната от предишния ден. Както
беше слънчево, за много
кратко време небето потъмня
и рукна пороен дъжд. Отново
се измокрихме до кости. Око-
ло 5-6 часа следобед дъждът
спря, но небето остана об-
лачно и тъмно. Започна да се
стъмва. Ние отново застанах-
ме пред скалата, на 2-3
метра от нея, но нямахме
голяма надежда, че облаците
ще се разнесат и ще можем
да видим нещо. С падането на
мрака облаците започнаха да
се разчистват бързо и след
около половин час видяхме и
първата звезда на небето.

Тогава един лунен лъч,
дори не разбрахме как се
появи, повтори светлинната
игра на слънчевия лъч от
сутринта. Беше около 21 ча-
сът. Навсякъде около нас
беше съвсем тъмно. Лъчът
докосна върха на скалата,
после слезе малко по-надо-
лу, докосна соларните кръго-
ве и започна да очертава
светлинния триъгълник с ос-
тър ъгъл, насочен към земята,
като се движеше последова-
телно от лявото кръгче към
дясното и после под тях, към
третото. Наблюдавахме като
омагьосани тази игра на лун-
ния лъч, който изцяло повта-
ряше движението на слънче-
вия лъч от сутринта. Колко
време сме наблюдавали, не
знам. Може би 15-20 минути,
колкото сутринта. След това
лъчът изчезна. Ние, петимата,
бяхме толкова впечатлени,
че продължавахме да стоим
пред скалата в непрогледния
мрак и никой не смееше да
наруши тишината.

И тогава се случи нещо,
което ще помня цял живот,
защото надминава и най-
големите чудеса...

Южната страна на ска-
лата, пред която стояхме,
изведнъж светна някак от-
вътре като екран на телеви-
зор. Открои се съвсем ясно
на фона на тъмнината в
светлосив цвят. И миг след
това в открояващо се бяло
се появиха две фигури...
Бяха големи, изглеждаха
триизмерни, а не плоски и
заемаха цялата площ на
скалата. Гледахме се, както
се казва, „очи в очи" и ни
делеше не повече от 2-3 м
разстояние. Имах чувство-
то, че всеки момент ще се
отлепят от скалата и ще
тръгнат към нас.

(Следва )
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Хиляди благодарности към

Наско и Краси Панчеви, към

Владимир и всички, които взе-

ха присърце идеята за създа-

ването на вестника и я прет-

вориха в дело. Нещата ста-

ват истински, когато от при-

казки и думи се материализи-

рат. Вестника е факт, нима

това не е едно доказателст-

во, че сред последователите

на Анастасия има сериозни и

изградени личности, които не

се страхуват от трудности-

те, а не жалят собствени

средства, за да имаме свое

издание. Ние сме длъжни да

помагаме с каквото можем.

В. С.

Честита първа рожба на

всички сьзидатели! Да е жива

и здрава, да не ни более -

всички ни да надживее! Надя-

вам се вестникът да същест-

вува и в електронен формат,

така ще е по-достъпен и за

българите в странство.

Наско АРНАУДОВ

Браво на тези, които доби-

ха кураж да се хвърлят в море-

то на вестникарския пазар. За

мен нашият вестник не е тър-

говска стока. Той ще носи

любов и светлина. Сигурен съм,

че заедно с него във всеки дом

ще пристига вяра 6 реалност-

та на едни бъдещи родови

имения, които ще избавят чо-

вечеството от вредите на

този безумен век. Има надежда

природата да ни спаси, ако ние

й се притечем на помощ. Аз не

съм в България, но истината за

напрежението в напредналите

държави е шокираща. Живее се

6 темпо, което изпразва душа-

та ти от мечти, а мозъка ти

от нежни и приятни мисли.

Отрупваш се с технически

чудеса и постепенно се прев-

ръщаш в зависим от тях роб.

Езикът ми е по-различен от

този на последователите на

Анастасия 6 родината, защо-

то се променям с всеки изми-

нал ден към собствената си

противоположност. Затова

твърдо съм решил да се при-

бера у дома и да се науча да

живея истински, така както

прочетох в книгите ни Мегре

и във вестника.

К. Д.
Мадрид

ности, организационни и твор-
чески перипетии, търговски хит-
рини и завист дори!

Когато зад вестника обаче
стоят съмишлници, обединени
от една мечта, последователи
на нещо толкова мъдро, колко-
то истинско и заложено в чо-
вешката природа, каквото е
идеята за родови имения, не-
щата не изглеждат проблемни.
Защото ветникът се е родил
като обединител, помощник, съ-
ветник, първопроходец към доб-
ро и светло бъдеще...

Журналистическата гилдия
приема с разбиране всяка рож-
ба на пишещото братство. Ако
авторите на страниците на но-
вото издание са недостатъчно
известни, това не значи, че не
са талантливи и честни. Затова
приветствам от сърце редакци-

КОЛЕГИАЛНО
Появяването на ново изда-

ние на преситения периодичен
пазар е смелост. Толкова много
труд и любов е необходима, за
да може то да си пробие път, да
укрепне, да преодолее формал-

онния колектив на „Родово име-
ние" и му желая успехи. Да
помни, че съществува заради
читателите си и да им служи
всеотдайно и вярно.

Петър АНГЕЛОВ,
член на СБЖ

(От стр. 1)
Гостите дадоха полезни съвети,

споделиха впечатления и дариха
много приятни мигове и впечатле-
ния на присъстващите.

Професор Медиков е близък при-
ятел на В. Мегре. Той е живо
потвърждение на главната идея на
писателя за родовите имения. От
няколко години живее в такова.
Излъчва невероятна енергия, жиз-
неност, откритост.

- Промените, вътрешни и външни,

|
в човека стават по-естествен начин,
когато си направил своя избор в
живота и дните ти минават в родово
имение - сподели професор Меди-
ков. - Обграден си от семейството
си, от природата, от неща, които се
наричат с простичките думи радост,
удовлетворение, любов. Всичко е
по-различно от напрегнатото съ-
ществуване в технократските бетон-
ни чудовища, зовящи се градове. И
дори когато ти се налага за малко
да пътуваш по работа до града,
правиш го с отвращение, като едно
вредно задължение.

Освен че претворява мечтата на
Анастасия в реалност, професорът
се занимава с изграждането на
Академия за родовите имения. В
Русия все повече се усеща нуждата

|

от специални знания. Все повече
хора напускат панелните си кварти-
ри и започват да създават родови
имения, а нямат необходимите зна-
ния за работа със земята. Именно
заради това със съгласието на В.
Мегре е учредено такова учебно
заведение. Професор Медиков обе-
ща филиал на академията да бъде

открит и в България при желание от
наша страна. А едно семейство от
Силистренско, запленено от идеята,
дари земя за тази цел...

Писателят Ефим Кушнер е едно
доказателство как човек може да се
промени напълно, да има нов тласък
в живота, а дори и нов живот.
Оставайки верен на себе си, той
сподели, че неуморно ще обиколя
света и ще отдаде цялата си
енергия, знания и талант, за да
печели последователи и съмишлени-
ци сред читателите на Анастасия.
Господин Кушнер обеща да запоз-
нае нашите последователи на Анас-
тасия със съмишленици от Тулска
област в Русия, където е решил да
създаде свое родово имение.

Олга Бард е известна с това, че
след прочитането ка книгите на
Мегре е започнала да пише стихове
и да пее. За присъстващите тя
изпълни свои авторски песни и
произведения. От нея струеше свет-
лина, добрина и топлота. След зак-
риването на форума по руския сайт
„Анастасия" актрисата сподели с
приятели от цял свят чудесните си
впечатления от България и новите си
приятели.

Гостите на конференцията в
заключение откровено заявиха, че
първите впечатления от българите
са били за тъжни хора. Причината
според тях е чувството за неси-
гурно бъдеще. Идеите на Анаста-
сия ще помогнат това да се
промени. И делата за природосъ-
образен начин на живот. Така
както е описано в книгите на
Владимир Мегре.

Елена РАДИЛОВА

(Продължение от мина-
лия брой)

От върха му се вижда
цялата долина - очите не-
волно се присвиват, слухът
се изостря и в ръката си
сякаш усещаш сигналния
рог. Наоколо сноват безб-
рой ярки гущери - като
духове на древните защит-
ници. Изскачат зад всеки
храст в блестящите си
синьо-зелени „ризници",
внимателно те преценяват и
удовлетворени от мирните
ни намерения, изчезват сред
белите камъни. По откъсна-
тите опашки на някои от тях
си личи, че отново са готови
да бранят крепостта с цена-
та на собствения живот.
Крепостта е трябвало да се
отбранява. Това се набива
на очи във всеки детайл -
стръмното стълбище, слож-
ните фортификационни съо-
ръжения, останките от висо-
ка бойна кула, огромния,
издълбан в скалата резерво-
ар за вода... Учените ще ви
разкажат повече за тяхната
версия Hawww.perpericon.bg.
Строежите са мегалитни. В
огромните скали са издъл-
бани помещения, които днес
бихме нарекли апартаменти,
мезонети, студиа. Етажните
плочи се опират на огромни
дъбови греди, за каквито
сега наблизо няма дърво, от
което биха могли да се
изработят. Ненапразно рим-
ляните наричали този край
„Великата българска гора".
Канализационната система,
добре обмислена и изпълне-
на - определено е по-добра

НА ЗИГЗАГ КЪМ МОРЕТО
от тази в София. Колкото
по-нагоре се изкачваш, тол-
кова по-ясно става, че древ-
ните обитатели не само са
дълбали камъка и са брани-
ли крепостта. Те имали
време и за удоволствия,
имали дори вани за къпане
- съдейки по размера -
единични. Общественият жи-
вот също е бил на висота -
навсякъде има шарапани за
ритуално вино и жертвеници
(вероятно за мезето). Както
добре знаем от елините,
траките умеели да правят
вино - силно вино. По огне-
ните знаци над запаленото
вино жреците гледали в ми-
налото и предсказвали бъде-
щето. Навярно тогава някой
от тях е надарил с юначна
сила родопчанина Мавруд,
за да се осъзнае перестро-
ечникът Крум и да спаси
поне този сорт истинско
тракийско вино. От „офиса"
на главния жрец - тронната
зала - се открива красива
гледка на югоизток. Самият
трон е издълбан в скалата
така, сякаш мерките са ги
иззели от мен - 172 см.
Всеки опит обаче да се
снимам на трона във вели-
чествена поза бе осуетен. В
чудеса не вярвам - те просто
се случват. Нашето чудо
дойде в лицето на Иван от
Бургас. С голям чатал от
джанка в ръцете той краче-
ше на върха на хълма и
посочваше къде, колко и на

каква дълбочина тече вода-
та, която са пили древните.
Дървото в ръцете му ту рязко
и неудържимо забиваше на-
долу, ту се вирваше нагоре.
Без никакви умности Иван
за пет минути ни разкри
същносиа на този древен
метод - това бе нашето
просветление. Духът на Пер-
перикон е още жив.

Сбогувайки се с него,
разбрахме, че неуморният
професор Овчаров копае под
палещото родопско слънце
следващия хълм, следващия
желон от нашата история -
Орфеевото светилище.

Малко Търново е истинс-
ки музей на социалистичес-
ката изолираност, с привкус
на черноморска комерсиал-
ност. Цената на входа за
музея в Бръшлян е като в
НИМ, въпреки че всичко,
което може да се покаже, е
отвън. Особена историческа
ценност има улицата с пос-
ледните сглобяеми къщички,
в които все още обитават
оцелелите пионери на почи-
на „Странджа-Сакар". Водо-
падът в местносиа Докузак
(девеие дерета) е голямата
надежда за туристическото
израстване на района. Жал-
ко че поройните дъждове от
това лято са отнесли стара-
та бара, където бабите перя-
ли своите шарени черги.
Следващите километри са
истинска мечта за всеки
велосипедист - хубав път,

дъбова прохлада и стръмно
спускане, остър завой и пак
спускане - и така 15 км до
дендрариума пред с. Грама-
тиково. Тук, пред моста над
Велека, най-вероятно ни ча-
ка добре охранен граничен

ве, с интуиция и мерак да
достигнем заветния плаж.
Синеморец ни посрещна с
фойерверки. Бурята бързо
идваше към нас и ни караше
да бъдем сръчни и делови
при разпъването на палатка-

полицай за проверка на до-
кументите. Той заникъде не
бърза, така както и реката е
спряла и сякаш е забравила
посоката към морето. Но
ние бързаме към него. Пътят
към Царево много прилича
на специално поддържан из-
питателен полигон - тук не
може да намерите равен
участък. Когато все пак вли-
заме през задния двор на
градчето, километражът отб-
роява 999 км.

Остава последното изпи-
тание - по вечно променя-
щите се черни пътища с
дълбоки коловози, на фаро-

та. Все пак изпреварихме
дъжда с няколко секунди. На
сутринта любопитното слън-
це размести облаците, вни-
мателно наблюдаваше на-
шата радост от морето и
когато нормалните почива-
щи дойдоха към 10 часа, то
се скри. Голяма част от тези
почиващи се нуждаят от
терапия - да биеш път до
този див плаж и да дефили-
раш по бански си е направо
ненормално (освен това ня-
ма в какво да си изплакне
човек очите). Но времето се
оправи и се появяват наши-
те миналогодишни познати -

все нормални нудисти.
Синеморец много бързо

започва да придобива съв-
ременен туристически облик
- хотел до хотел (ще ми се
да кажа нещо за близостта
на човешките седалищни
места, но вие сами се сеща-
те), тухли, асфалт, автов-
лакче, естетично оформени
чадъри на плажа, дълбоко-
мислени реклами от типа
„цици има по целия плаж,
пици има само при нас".
Въобще цивилизацион отв-
сякъде.

Нашата ваканция обаче
не включва всичко това. Ние
предпочитаме да сме по-
близко до морето, да слуша-
ме нощния прибой и да се
разхождаме по скалистия
бряг. От Липите към Листи
(така се казват двата пос-
ледни девствени плажа) пъ-
теката ни води през Лунната
долина. Милиони години въл-
ните са дълбали вулканична-
та скала, за да образуват
тази каменна долина. Пеще-
рата отляво сякаш е вход в
подземното царство. След-
ващият скален нос е Раз-
делената канара. Тук се раз-
казват легенди за вечната
любов и вечната раздяла.
Моето въображение обаче
вижда във всеки скален из-
датък различни динозаври -
ето го единия застинал, пи-
ейки вода, другият е вдигнал
високо глава, там „пълзи"
гигантска костенурка и така
без край. Същинска Дино-
заврия.

(Следва)
Сергей ИНДЖОВ
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РАЗМИШЛЕНИЯ

Прекопаеш без тор - погуб-
ваш обитателите на почвата.

Копаеш с тор - погубваш и
веднага „намасляваш" остана-
лите живи. С плоскореза - не
вредиш. А ако дадеш и торец,
то „светът" на почвата „клоко-
чи, пробива, точи, рие" в пълна
сила. Всяка „амеба" изпълнява
своето предназначение.

Значи, главните свои уси-
лия човек трябва да насочи не
към обработката на почвата, а
за попълване на запасите от
органични вещества. Нахране-
ните природни „орачи" ще раз-
рохкат земята по-добре от чо-
века. И ето остава само „сеене
и събиране на реколта". В
промеждутъците - да намаля-
ваш плевелите.

А какво да бъде с тора?
Него го зариват...

На недокоснатите от човека
земи никой изпражненията на
животните и умрелите растения
не зарива. Така че ако торът е
много, може да се разстеле по
лехите преди зимата, както се
получи, когато ме „измами"
трактористът. Ето как земята е
разрохкана - само премахни
плевелите и сей.
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...Веднъж се случи да разс-
тилам тор и в лятно време на
краставиците. Полях с вода.
Силно тръгнаха на ръст и дадо-
ха отлична реколта. В края на
сезона на лехите тор не остана:
отнесоха го дъждовните чер-
веи.

Ако торът е малко, градина-
рите го компостират в купчини
с други органични вещества.
Донеси, сложи, разбъркай, раз-
неси... Тежко. И трябва ли?
Нали в природата все пак никой
органичните отпадъци в купчи-
ната не събира и след това не
разнася по растенията. Не е ли
по-добре компостьт да се при-
готвя „неизлизайки от касата",
т. е. в междуредията на лехите?

Още наблюдения. Сред гра-
дината - купчина тор. На разс-
тояние три метра от нея -
необичайно мощни картофени
стъбла. По-далече - обичайни.
Същото е и около торфа. Прак-
тически извод: слагане на орга-
ничните отпадъци, а може би и
неорганичните - всички само в
междуредията. Положителното
действие се разпространява на
цялата градина.

Тука има още един плюс.
Слагайки органичните отпадъ-
ци в междуредията - тази дей-
ност може да се извършва
даже през лятото, без да се
пречи на развитието на расте-
нията. Без да се бърза: всичко
е посадено, расте, няма за
какво да се препуска. Дойде
ли време да се формират ле-
хите - донесените органични
отпадъци, частично угнили, ще
попаднат в тях. За следващото
по-нататък не се безпокой -
червеите всичко ще прерабо-
тят в хумус.

КАК ДА СТАНЕ

ПРИ ТЕЗИ, КОИТО

НЯМАТ ТОР
отглеждат две реколти.

Земята една реколта едва
ражда, а тук - две? Ще обеднее
почвата. Да, ако и втората
реколта, както първата, се взе-
ме от земята - ще обеднее. Но
даже ако само една реколта
във вид на специално отгледа-
на зелена маса се даде на
земята, тя ще получи подкреп-
ление.

Т. С. Малцев доказва: рас-
тенията оставят органични ве-
щества в земята повече, откол-
кото употребяват. Така се е
образувал черноземът. Така че
този, който е събрал репичките,
лука, чесъна, краставиците, до-
матите - в същия ден, без да
чака, да разрохква с плоскоре-
за лехите, да нареже канавки и
да сее каквито и да са бързо
растящи култури. Колкото до
зимата израснат, толкова и ще
израснат.

Как ще зазеленее градина-
та, ставайки подобна на при-
родна ливадка, там, където зе-
мята от пролетта до зимата не
почива нито ден! Нашите гради-
ни и ранна пролет са в черен
цвят, и късна есен, изорани/
изкопани, в траур: нито кисло-
род дават, нито очите и душата
радват.

Изчисленията доказват, че
за добро подхранване на поч-
вата с органични вещества са
необходими две, по-добре три
реколти зелена маса (расте-
ния, които специално се отг-
леждат за зелен тор, се нари-
чат сидерати от латински „си-
дерус" - звезда). Там, където
трябват три ремаркета тор,
при една реколта от зелен
тор ще потрябват две. Иконо-
мия!

А какво ще стане, ако изто-
щената земя се остави само за
зелен тор? Окосил първата ре-
колта - в канавките между
лехите. Посял втората - на
същото място. За сезон, ако се
постараеш, може да се отгле-
дат и три реколти. На следва-
щата година сей каквото ти
душа иска все едно че си торил
с тор.

ОТГЛЕЖДАМЕ

„ТОР" НА ЛЕХИТЕ

Мислено разделете всички
култури на три:

Ранно сеене: репички, лук,
салати, бакла, грах, копър, мор-
кови, магданоз. Тука ще отне-
сем и презимувалия чесън.

Средновременно сеене:
ранно зеле, картофи, цвекло,
боб, ряпа...

Късно сеене: краставички,
домати, чушки, зимно зеле...

В зависимост от групата
избираме и вариант за отглеж-
дане на зелена маса за наторя-
ване.

Ранни култури. Например,
лук.

В четири канавки на леха с
широчина метър арпаджик
(дребният може да се посади
веднага след стопяването на
снега, той няма да загние или
да поникне преждевременно).

Междуредията от 25 см в леха-
та са най-оптимални за получа-
ване на добра реколта и за
лесно прочистване на плевели-
те с помощта на малкия плос-
корез.

След обирането на лука нап-
равете леха, нарежете няколко
(в зависимост от културата за
зелен тор) канавки и сейте,
например бакла. Ако предвари-
телно се накисне във вода, за
да покълне, то до зимата в
средните редове ще пораснат
на 40-50 см и повече. Нейните
корени ще проникнат на дълбо-
чина до 120 см. Не пипайте
баклата до пролетта. Тя и през
късната есен при затопляне
расте, а зимата и снега ще
задържи.

Изключение от тази група
правят морковите и магдано-
зът. Насейте ги на лехата в
четири реда. Между тях (също
много рано) посейте например
салата. Тя ще защити моркови-
те от изсъхване, което е важно
в първия период на развитие, и
ще възпира и заглуши плевели-
те. Когато салатите започнат да
пречат на морковите, изтръгне-
те ги с корените и ги сложете
в междуредията.

Добра идея е при посяване-
то на морковите в техните
редове да се сее лук, примерно
през половин метър. Рано поя-
вилите се стръкове ще обозна-
чат редовете с моркови, което
ще позволи да се премахват
плевелите в междуредията до
появяването на самите морко-
ви. Плевелите на този етап са
на стадия „нишки", много са
уязвими и се унищожават на
70-80 %.

Средноранни култури. Нап-
ример картофи.

Седмица, две преди приби-
рането на картофите отрежете
стъблата. По-добре е стъблата
да се изсушат и изгорят, за да
не се трупат болестни огнища
на мястото. В освободилите се
от тях междуредия може да се
посади култура за зелен тор. В
този случай картофите трябва
да се прибират внимателно, за
да не се стъпчат току-що про-
каралите стръкове. Ако нямате
желание да се занимавате,
сейте културите за зелен тор
след прибирането на картофи-
те.

Освен едногодишни такива
култури, хубави е да се посади
зимна ръж. За да направи
повече зелена маса, на това
място следващата година са-
дете от късните растения или
картофи. Късно посадените
картофи дават особени семе-
на, от които се получава по-
висока реколта следващата го-
дина.

Късни култури. Например,
краставици/корнишони.

Веднага след стопяване на
снега садете на лехите студо-
устойчиви, с бърз растеж на
зелената маса растения. По
време на саденето на краста-
виците обработете междуре-
дията на лехите с плоскореза
и посадете в тях краставици-
те. Докато поникват и набират
сили, на тях съседите не са им
страшни. Освен това ще
прикриват при застудяване.
Когато дойде времето, среже-
те растенията за зеления тор
с малкия плоскорез и ги сло-
жете в междуредията. След
събиране на основната рекол-
та на краставиците (ако още
не е застудяло) съберете стъб-
лата, разрохкайте гнездата и
посадете втора култура за зе-
лен тор.

КАКВО ДА СЕ

САДИ ЗА ЗЕЛЕН

ТОР
Зеленият тор - това е хубав

и постоянно възстановяващ се
източник на органични вещес-
тва. Кореновата система на
много от растенията за зелен
тор извлича от дълбоките сло-
еве на почвата фосфорна кисе-
лина, калций, магнезий и много
други микроелементи. Вдигнати
на повърхността, те стават дос-
тъпни за културните растения.

Зеленият тор защитава поч-
вата от ерозия, помага в бор-
бата с плевелите и болестите
на растенията, подобрява фи-
зико-химическите свойства на
почвата, повишава нейната би-
ологична активност. Списъкът
на растенията за зелен тор е
обширен. Ако след събирането
на ранните картофи, лук, чесън
до студовете остават 70-80
дни, то може да се отглежда
тънколистен люпин (lupinus),
грахово-овесена смес, фиево-
овесена смес, фаселия
(Phaselia), рапица (Brassica
Napus), злина (Barbarea), бяла
горчица, просо, елда и т. н. Не
гледайте в календара: колкото
израсне. Случва се след засту-
дяванията да стане топло: даже
бобовите растения успяват да
цъфнат на първия етаж.

В последната година от пол-
зването на ягодова плантация,
след събиране на ягодите мяс-
тото се прекопава, изравнява и
се сее тънколистен люпин, грах,
фий и техни смеси с житни
култури, които растат до късна
есен.

Тези препоръки дава К. Дов-
бан в брошурата „Зелено нато-
ряване".

На мястото, където в след-
ващата година се предполага,
че ще се отглеждат краставици,
домати, зеле и други късни
култури, може есента да се
посади зимна ръж, пшеница,
рапица, злина. Не трябват мно-
го семена. Ръж например -
около 2 килограма на декар. За

мират бързорастящи плевели.
Съберете семена. Може те да
дадат повече зелена маса, от-
колкото препоръчваните от уче-
ните растения. Използвайте са-
мо едногодишни, с мно-
гогодишните е по-трудно да се
борите.

И тук не минава без изклю-
чения. Ранната пролет при об-
работката на лехите старайте
се да не пипате глухарчетата.
Нека да растат. Когато дойде
време да се разрохква - загър-
ля, лесно ще ги срежете с
плоскореза. Органичен тор! Мо-
же да е малко, но земята ще
поработи за себе си.

За да имате много добра
градина, използвайте всичко,
което ви е по силите: тор, торф,
стърготини (тях трябва да на-
пудрите за неутрализация на
киселинността с тебеширено
брашно, дървесна пепел или
гасена вар), кори, битови отпа-
дъци.

Главната задача на земе-
делеца - земята да сътворя-
ва. Ако постоянно преобръ-
щаш, хубаво не чакай: ще
затвърдее, закаменее, никакъв
щадящ плоскорез няма да по-
могне, защото в почвата няма
да остане кой да щадиш. На
земята трябва да даваш по-
вече, отколкото взимаш от
нея. Проценти - и то не малки!
- тя ще начисли задължително.
Наистина, невинаги веднага,
малко по-късно...

ПЛЮСОВЕТЕ НА

НЕТРАДИЦИОН-

НОСТТА
Които има трактор, мотоп-

луг, кон, нека да преобръща
земята и да гледа плодовете на
своите ръце: как прогизва земя-
та след дъжд с нейните оредели
обитатели, как се изсушават в

да израсте повече зелена маса,
семената на културите преди
посяването е хубаво да се
накиснат (рътене) или да се
поръсят с вода.

Отглеждане на растения за
наторяване - това е интересна
и творческа работа. Появи се
нов за нас японски зеленчук -
дайкон (вид ряпа), трябва да
пробвате. Той за кратко време
дава доста голям кореноплод.
Сее се в края на юни, началото
на юли. Оставете реколтата на
дайкона заедно със зелената
маса през зимата. Колко храна
ще получат обитателите на поч-
вата, когато той изгние!

Останали ли ви са семена от
различни култури с просрочен
срок на съхранение - не ги
хвърляйте. Посейте ги гъсто на
освободената земя...

Във всяка местност се на-

горещо лято горните листа по
стъблата на картофеното поле,
как се уплътнява почвата от
колела, вериги и от краката на
земеделеца, как бавно се про-
бужда през пролетта разтрево-
жената през есента земя и
дълго-дълго не желае да допуска
до себе си трактора, как се
превръща в прах основното бо-
гатство на земята и нашето
богатство - хумусът: отмива се
от дъждовете и се отнася от
вятъра. Слава богу, ако на орача
се удава да намали своя грях
пред земята със завишена доза
тор.

В машинното земеделие съ-
що се наблюдава тенденция за
превръщане на полетата в гра-
дини. Изобретени са нови, ща-
дящи земята плугове-лехопра-
вячи, които позволиха върху
полузаблатените по-рано поле-

реколтата,
например от царевицата на 80
%. На нормалните почви лехо-
вата система повиши реколтата
минимум два пъти, а добивите
от картофи три пъти (списание
„Изобретател и рационализа-
тор", № 7, 8, 1992).

При нас е най-лекият лехот-
ворец - ръчният плоскорез. На
лехите не стъпваме, ходим по
междуредията, където се стичат
излишните води, където се за-
пасяваме в удобно време с
органични вещества. Как да не
е курорт за дъждовните чер-
веи? И не е ли фабрика за
въглеводороди, строителния ма-
териал на реколтата? Неразт-
ревожената есента земя се съ-
бужда рано пролетта, бързо
съзрява за приемането на се-
мената.

Загърляме по-лесно и бър-
зо. Картофите, растящи на ле-
хите в два реда, загърляме
само от страната на междуре-
дията, с което съкращаваме
работата два пъти. Останалото
място разрохкваме с голяма
производителност.

„Ако хубаво не загърлиш -
реколта не чакай" - ще кажат
някои.

Известният в целия свят
международен експерт по агро-
номство доктор Джекоб Р.
Милайдер казва така: „При ви-
соко загърляне на картофите
броят на грудките им действи-
телно е по-голям. Но не всички
набират необходимата големи-
на. Ако картофите само се
разрохкват - грудките са по-
малко, но всичките са голе-
ми..."

Ние получаваме реколта
седмица-две по-рано. Не ни ли
домързи - ще отгледаме до
зимата още и зелен тор.

Разстилайки органичните то-
рове по лехите в края на
есента, ние продължаваме жиз-
неността на микроорганизмите
и дъждовните червеи, способ-
стваме за увеличаване на тях-
ната численост. Няма ли това
действие обратна връзка? Нали
доброто поражда добро.

Ако на някого „не му се
вдига ръката", тогава разсти-
лайте тора, закопавайте пови-
шена доза от него три пъти в
годината. През останалото вре-
ме не копайте, обработвайте
земята с ръчния плоскорез или
разрохквайте с вила.

Нетрадиционното градинар-
ство коригира използването на
минерални торове, които се
компрометираха поради цената
и повишаване на нитратите в
продуктите. Ако навсякъде по
разкопаното поле се разхвър-
лят минерални торове, то на
многомилиардното „население"
на почвата му става непоноси-
мо. Злото поражда зло.

Създателят на отечествена-
та агрохимия академик Д. Н.
Прянишников многократно пов-
таряше, че трябва да се торят
растенията, а не почвата.

При леховото земеделие пре-
поръките на учения са лесно
изпълними. Растенията са при
нас подръка, и минералните
торове могат да се прилагат
локално, по малко под всяко
храстче. Но внимателно: не тър-
пи химия киселинната почва и
почвата с малко съдържание на
органични вещества.

(Следва)
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БОРОВЕ
С ЯДЛИВИ СЕМЕНА

Скъпи читатели
на Вестник „Родово имение",

В предишния брой на вестника ви за-
познахме с един малко известен в Бълга-
рия дървесен вид - сибирския кедров бор.
Може би ще ви е интересно да узнаете,
че по света има още много видове борове,
чиито семена се използват за храна от
хората. Боровите ядки, или още както
някъде ги наричат „пиньоли" (с това сбор-
но понятие се наричат ядивните борови
семена), са традиционно ястие не само
за народите на Сибир, но така също и на
Централна и Южна Азия, за индианците
от Северна и Централна Америка. В Ев-
ропа също се използват за храна семена-
та на два вида местни борове. В България
обаче досега не е имало традиция да се
употребяват борови ядки за храна.

У нас още от праисторически време-
на се култивират едва ли не всички видо-
ве овощни растения, които произхож-
дат от Югозападноазиатския и Среди-
земноморския район. Това са: череши,
вишни, скоруши, ябълки, круши, кайсии,
бадеми, праскови, смокиня, орех, леска,
дрян и др. Българската земя винаги е би-
ла щедра откъм плодове и може би зато-
ва населението никога не е употребява-

ло боровите семена като храна и лекар-
ство. Новата концепция за бита на бъ-
дещия човек отдава изключително голя-
ма роля на растенията около дома му.
Установено е, че растенията влияят
много позитивно върху психическото и
физическото здраве на човека. Необхо-
димо е човек да контактува с колкото се
може повече растения, като при това се
дава преимущество на дървесните рас-
тения. Под понятието „контактуване с
растенията" ние разбираме както тях-
ното включване в менюто, така и само-
то им присъствие около дома на човека.
Ето защо в този брой бихме искали да ви
запознаем с някои по-малко известни в
България борове, чиито семена в някои
краища на света представляват такава
традиционна храна, каквато са „орехче-
тата " на сибирския кедров бор за насе-
лението на Сибир.

Ще започнем с Азия, с най-близките
до сибирския кедър месторастения - то-
ва е Забайкалието, крайбрежнието на
Охотско море, Камчатка, Сахалин и Ку-
рилските острови, Китай, Корея и Япо-
ния. В този регион се среща един много
близък родственик на сибирския кедров
бор - кедровият стланик.

Кедровият

стланик
(Pinus pumila) представля-
ва НИСЪК бор с размерите
на малко дръвче (до 5 м)
или стелещ се храст с ви-
сочина 40-50 см и дължина
на ствола 1,5 - 2,5 м. Клон-
ките му се стелят по земя-
та, като едва-едва се при-
повдигат. Интересното е,
че през есента, с настъп-
ването на студовете, при-
повдигнатите клонки отно-
во полягат ниско по повър-
хността на почвата. Това
му помага да понася суро-
вите условия на полярните
зими. Игличките са с дъл-
жина 4-8 см в снопчета по
5, твърди, триръбести. За-
държат се на клонките по
3-4 години.

Шишарките са светло-
кафяви на цвят, с дължина
4-5 см. Съдържат 35-40 се-
мена, които са годни за хра-
на. Семената са с размери
5-6 мм, кафяви и без крил-
це. Плодоноси почти еже-
годно, но слабо. Обилните
семеносения са през 2-3 го-
дини. Семената се разп-
ространяват чрез животни-
те. Полегналите до земята
клонки често пъти се вко-
реняват. Кореновата му
система е повърхностна.
Това е изключително бав-
но растящ и студоустойчив
дървесен вид. Той е нев-
зискателен към топлината
и към почвата. Расте на го-
ли скали на каминисти
склонове, на пясъчни дю-
ни покрай морския бряг. С

успех расте в условията на
вечна замръзналост. Най-
добрите си месторастения
той образува долния етаж
в лиственичните гори. Кед-
ровият стланик има много
широк ареал на разпрост-
ранение - от Анадир и Юж-
нокурилските острови до
южната част на Байкал и
горното течение на Лена на
запад.

Съобществата от кед-
ров стланик имат важно
противоерозионно, водо-
охранно и климаторегули-
ращо значение. Не на пос-
ледно място е и значение-
то му като ценен източник
на семена за хранителни
нужди. Дървесината му
служи като отлично топли-
во за северните народи.
Настойките, отварите и ек-
страктите от иглици са бо-
гати на витамин С. Семе-
ната му съдържат около
60% мазнини и от тях се
извлича масло както за
хранителни, така и за тех-
нически цели. Изобщо при-
ложението на този вид е
почти същото, както и на
сибирския кедров бор.

Кедровият стланик е ин-
тродуциран в европейска-
та част на Русия предимно
като декоративно расте-
ние.

Правени са опити по ин-
тродукцията му и в Запад-
на Европа, но няма доста-
тъчно данни доколко тази
интродукция е била успеш-
на. Размножаването на
кедровия стланик в изкус-
твени условия е изключи-
телно трудно. Семената
имат много ниска кълняе-
мост независимо от про-
дължителната стратифика-
ция. Пониците силно се на-
падат от фузарийно сече-
не. Младите фиданки са
чувствителни при преза-
саждане и дават нисък про-
цент прихващане.

В България този вид не
би могъл да намери широ-
ко приложение поради при-
вързаността му към студе-
ни почви. Такива месторас-
тения могат да му се осигу-
рят само във високите час-
ти на нашите планини Ри-
ла, Пирин и Стара плани-

на, в горната граница на
гората, където би могъл да
бъде спътник на клека
(Pinus Mugo var. mughus).

Корейски бор
Друг азиатски вид бор

от същата група петоигле-
ни борове е корейският бор
(Pinus koraiensis). Може да
се срещне още и с името
„манджурски бор".

Това е дърво с височи-
на до 60 м. От сибирския
кедър се отличава по по-
гъстото облистване и по-
едрите семена и шишарки.
Разпространен е в Сево-
роизточен Китай и север-
ните части на Корейския
полуостров, на остров Хон-
шу в Япония, а в Русия - на
юг в Приморския край.

Образува смесени гори
с широколистни видове.
Ареалът на този вид е срав-
нително тесен. Придържа
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се към области с континен-
тален климат, с ниски зим-
ни и високи летни темпе-
ратури. Той е един от глав-
ните лесообразуващи ви-
дове в Далечния изток. В
Европа корейският бор се
среща най- често в ботани-
ческите градини и дендра-
риумите, единично или на
малки групи. В Украйна има
успешни опити за отглеж-
дането на този вид като гор-
скостопанско дърво. Като
цяло за Русия се отчита, че
този вид мръзне в услови-
ята на руските зими и няма
подходящи условия за отг-
леждането му там. Няма
обаче причини да не може
да се акпиматизира в Бъл-
гария и вероятно тук ще на-
мери по-близки до естест-
вения си ареал условия.

Китайски бор
ОТНОВО сме в Азия, този

път в Тибет и Хималаите,
Западен Китай и Корея.
Там вирее китайският бял
бор (Pinus armandii).

Той представлява вели-
чествено дърво,високо до
60 м. Предпочита леки пе-
съчливи или песъчливо-
глинести, добре дренира-
ни почви. Може да расте и
върху много бедни и сухи
почви. По отношение на
светлината спада към свет-
лолюбивите борове.

Семената на този бор
могат да се ядат както су-
рови, така и приготвени и
представляват голям дели-
катес. Имат лек аромат на
смола.

От игличките се добива
танин и зелено багрило.

Чилгоза
В Афганистан и в севе-

розападните Хималаи се
среща друг вид бор - това
е така нареченият чилгоза
(Pinus gerardiana). Той рас-
те в защитени котловини
до към 3000 м. н. в. Предпо-
чита сухи и варовити поч-
ви. Това е декоративно
дърво с красива корона. За
получаване на качествени
семена са необходими го-
лям брой индивиди, за да
се осъществи кръстосано
опрашване. Семената му
са едри над 25 мм и се из-
ползват за храна в сурово
състояние или сготвени.
Представляват много важ-
на съставна част от меню-
то на местните народи. Бо-
гати са на мазнини и имат
приятен аромат с привкус
на смола. Могат да се из-
ползват като предястие и
се считат за деликатес.
Дървесината на този бор
освен на смола има и лек

аромат на ванилия.

Швейцарски бор
В Европа също се се-

щат два вида борове с
ядивни семена. Единият от
тях е швейцарският бор
(Pinus cembra). Системати-
чески швейцарският бор
стои много близо до сибир-
ския кедров бор. Някои бо-
таници дори ги разглеждат
като един и същи вид. На
височина достига до 25 м и
до 1,70 в диаметър. Иглич-
ките му са дълги 5-8 см, три-
ръбести и са събрани по 5
в снопчета. Шишарките му
са малко по-малки от тези
на сибирския кедър.

Швейцарският бор
изисква умерено влажни,
леки глинести почви и ви-
сока атмосферна влаж-
ност. Той е силно студоус-
тийчив вид. По отношение
на светлината издържа ле-
ки засенчвания в млада
възраст, но с увеличаване
на възрастта му се пови-
шава и нуждата от светли-
на.

Естествено е разпрост-
ранен в Алпите и Карпати-
те на височина от 1300 до
2500 м н. в., където образу-
ва смесени насаждения за-
едно с европейската лист-
веница (Larix europea) и
обикновения смърч (Picea
abies), а по-ниско и с бука.

перена чадъреста корона.
В млада възраст расте бър-
зо.

Иглите са дълги 10-15
см и са събрани по 2 в сноп-
чета.

Шишарките са едри,
дълги 11 -13 см и широки 7
-10 см. Семената са едри,
до 2 см дълги, с твърда об-
вивка и с едва забележи-
мо крилце, което понякога
липсва. Съществува вари-
етет fragilis с мека и трош-
лива семенна обвивка. Се-
мената се наричат пиньо-
ли и се използват за хра-
на. От тях се приготвят
множество италиански на-
ционални ястия, едно от
които е „песто". Това е вид
сос, приготвен от пресен
босилек, чесън, борови яд-
ки, зехтин и сирене пар-
мезан. С този сос могат да
се заливат всички итали-
ански варени тестени из-
делия (наричани паста).
Пиньолите се използват
още като добавка към шо-
колади и за направа на
баклава.

Пинията произхожда от
Средиземноморската об-
ласт, където расте до 1000
м н. в. с два центъра - еди-
ния в Пиринейския полу-
остров, а другия в Мала
Азия. Култувира се по ця-
лото Средиземноморие, а
извън ареала си издържа
на открито през зимата

Расте бавно и образува
много ценна лека, жилава
и трайна дървесина с голя-
мо съдържание на смоли.
У нас ми могъл да се акпи-
матизира като допълните-
лен горски вид в месторас-
тенията на бялата и черна-
та мура в Рила и Пирин, а
така също и в горната част
на буковия пояс в Стара
планина.

Италиански бор
Другият европейски вид

бор с ядивни семена е ита-
лианският бор (Pinus Pinea).
Наричат го още скален бор,
или най-често пиния. Дос-
тига до 10 м височина, по-
рядко до 15-20 м. По-стари-
те дървета образуват раз-

само в най-западните час-
ти на Европа - Великобри-
тания и Западна франция.

Пинията е светлолюбив
и сухоустойчив вид. Издър-
жа краткотрайни студове
до -18 градуса С. Към поч-
вата е невзискателен. Рас-
те върху сухи варовити поч-
ви и крайморски пясъци.
Не понася преовлажнени
почви. У нас се отглежда в
резиденция Евксиновград.
Там плодоноси редовно и
дава кълняеми семена, но
в по-студени зими частич-
но измръзва.

Може да намери по-ши-
роко внедряване в по-топ-
лите части на Южна Бълга-
рия.

Стефан ЙОРДАНОВ
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УСМИВКА НА ДЕЛФИН
Разказ от Цветана ТОДОРОВА

(Продължение от миналия
брой)

Не отговорих нищо. За-
що да му обяснявам, че
щом човек ще умре някой
ден, е по-добре предвари-
телно да си избере начин
за това.

Очите на хлапето срещу
мен потъмняха, сякаш бе
прочело мислите ми и на
свой ред се бе замислило.

- Е, аз ще вървя.
То се обърна и нагази

във водата.
- Ей, къде?
- Ще поплувам още мал-

ко - то пак се усмихна, ня-
как си неловко и повече не
се обърна.

Не зная защо не го пос-
ледвах, защо не се опитах
да го спра. Стори ми се, че
това не беше само мом-
чешка самоувереност. Зна-
ех, че няма да му се случи
нищо, както го знаеше и
той.

Докато се изкачвах по
стълбите, все още мислех
за детето.

Октомври се изниза,
дойде ноември, после ми-
на и той. Водата стана съв-
сем студена и по-черна от-
всякога. Зимата беше из-
цяло в разгара си, когато
веднъж на излизане от пла-
жа видях отново хлапето.

Този път то ми се видя
източено, пораснало, а с
него имаше някакъв мъж,
начумерен и изглежда не-
доволен от нещо. Дрехите
им бяха нескопосани, ня-
как навлечени,сякаш бяха

чужди, а движенията
им, докато се изкачваха по
стъпалата нагоре, ту плав-
ни, ту резки, нещо, което
предишния път не бях има-
ла време да забележа у
момчето. Изчаках ги, оче-
видно те се опитваха да ме
застигнат.

- Здравейте - казах, ко-
гато се приближиха.

- Здравей - отговори ми
само момчето, мъжът прос-
то кимна.

Почувствах се засегна-
та. Не от поздрава му, от
погледа, който ме изучава-
ше със смесица от инте-
рес и, кой знае защо, съ-
жаление.

- Това е тя - каза момче-
то.

- Виждам - отговори мъ-
жът.

Стана ми смешно, ма-
кар че сигурно трябваше
да се обидя.

- И коя съм аз? - попи-
тах.

- Ти си от... - започна
момчето, но мъжът го сря-
за.

- Още не е сигурно, но
бих искал да поговорим с
вас.

Помълчах известно вре-
ме.

- Знаете ли, държите се
по странен начин. Не се за-
познавате, не ме молите.
Повечето хора едва ли щя-
ха да се съгласят с толко-
ва „тайнствен" разговор -
казах най-сетне.

Мъжът изглежда се за-
мисли, докато отвърне:

- Извинете, не ни се
случва често да разгова-
ряме, поне не както с вас.
Но аз наистина ви моля.

Разглеждах го. Не мога
да кажа, че беше хубав или
привлекателен дори, но у
него имаше нещо странно,
може би очите му. Гледа-

ше като че аз представля-
вах нещо особено за него,
но това не беше в никакъв
случай поглед на мъж, кой-
то се интересува от някоя
жена, преценяваше ме, но
не по обикновения начин,
не се заглеждаше в лицето
ми или фигурата, а някак
си вътре в мен или поне се
опитваше да го направи,
защото зениците му бяха
впити в моите, без да ги
изпускат нито за миг. Само
че мен той ме заинтригува
именно като мъж. Не мно-
го висок, с чудесни муску-
ли на ръцете, набит. Коса-
та му, искряща, тъмноруса
и тези проницателни очи!
Е, носът му беше възгър-
бав, а устата прекалено ши-
рока, но това нямаше ни-
какво значение.

Сигурно повече ме изу-
ми именно моето отноше-
ние към него.

От години не бях поглеж-
дала по този начин към ня-
кой мъж. Много хора биха
ме нарекли студена, но при-
чината не беше в това. В
крайна сметка как можех
да харесам някого, след ка-
то една минута, прекарана
с него, ми бе достатъчна,
за да го опозная напълно,
да отгатна мислите му,
пристрастията му. Вярно,
когато бях по-млада, имах
една-две връзки, но това
бе само за да задоволя мо-
ментните си желания и
след миговете на наслада
не чувствах нищо освен съ-
жаление, а мъжът до мен
преставаше да ме интере-
сува до следващия път, ко-
гато неспокойната ми кръв
щеше да ме тласне към не-
го.

После, когато се пре-
местих до морето, моите
ежедневни „разходки" ми
бяха създали странна сла-

ва и представителите на от-
срещния пол се опитваха
да ме завоюват само за-
щото им се струвах изис-
кано приключение. А сери-
озните господа направо из-
падаха в ужас от начина
ми на живот, бях нещо не-
съвместимо с подредени-
те им възгледи. С времето
се измориха да се интере-
суват от мен или пък аз се
изморих да очаквам няко-

- Правя го само заради
усмивката ви.

- Какво ми е на усмив-
ката? - попита той.

- Имате усмивка на дел-
фин и се надявам, че сте
доброжелателен като тях -
отвърнах закачливо. Това
за усмивката беше вярно.

Сигурно нямаше чувст-
во за хумор, защото лице-
то му се вкамени.

- Извинете, ако ви оби-

го, с когото да споделям
всичко от себе си, не зная.
Така или иначе се отдръп-
нах напълно от хората и ос-
танахме само аз и морето.

Сега идваше този непоз-
нат, който ме изтръгна от
блаженото равновесие на
душата, до което бях дос-
тигнала, който ме караше
да се чувствам неспокой-
на.

Как можеше!
И все пак... един разго-

вор би бил интересен, ос-
вен това... Какво се крие-
ше зад неговата настойчи-
вост? Нямах нито тайни, ни-
то пари. За какво ли му бях?

Кимнах.

дих - казах с разкаяние, но
той не обърна внимание.
Видях, че момчето го пог-
ледна ухилено, после пог-
ледна и към мен. Можех да
се закълна, че малката
случка от преди миг му бе
донесла несъмнено удо-
волствие.

- Ще занеса новината,
докато вие се разберете! -
каза тържествуващо то и
хукна към плажа.

- Каква новина и къде
ще я носи? - намръщих се.

- Моля ви, да вървим,
ще поговорим и за това.

Избрахме една пейка на
главната алея на Морска-
та градина.

- За какво ще разгова-
ряме?

Мисля, че той беше мал-
ко объркан, изглежда ис-
каше да ме пита за нещо,
но се притесняваше отно-
во да не се покаже нетак-
тичен. Трябва да бъда иск-
рена и да призная, че пред-
положих участието му в ня-
какво ново религиозно или
духовно учение, може би
нещо, свързано с морето.

- Илс каза, че ви е съз-
дал известни неприятнос-
ти.

- Илс? Момчето?
Той кимна.
- Не точно неприятнос-

ти - свих рамене. Не исках
да обвинявам хлапето, бе-
ше ми симпатично, а и си-
гурно вече не си правеше
подобни шеги.

- Това е било през ок-
томври, нали?

- Да! - повдигнах учуде-
но вежди. А може би беше
журналист от друг град, на-
учил за моите странности?

- Колко време плувахте,
преди да го видите за пър-
ви път?

- Около час, може би
малко повече.

- И често ли плувате?
- Всеки ден.
- Всеки ден? Дори днес?
- Да, дори днес.
Той замълча. Изглежда

импровизираният разпит
беше приключил.

- Да ви кажа ли какво си
мислите сега? - реших да
го подразня.

Мъжът обърна главата
си към мен и ме порази
странното отсъствие на из-
раз в очите му. Имаше не-
що нечовешко в този миг у
него, нещо, което ме упла-
ши, още повече заради на-
чина, по който той отвър-
на.

- За-а-а... ка-а-а-кво? -
говореше протяжно, като
плоча, пусната на бавен
ход.

Успях все пак да запазя
хладнокръвие и отвърнах.

(Следва)

ПЪТ

ОКОТО НА БОГА

ВИК

Друг път няма, Вече знам -
Всички пътища Водят към Божия храм.
Дори и да се правиш на глух и на ням,
Всички пътища Водят натам.

В ден незнаен, В час потаен

ще почувстваш порива омаен

да се слееш с Извора дълбок,

във воин да се превърнеш на самия Бог.

Ще потърсиш светлината Му неземна
след размисъл дълбок или ситуация екстремна.
Ще поискаш да проникнеш ти в Началото и Края
по-велика участ аз не зная.

БЛАГОСЛОВИЯ
Ти рани сърцето ми дълбоко.
Аз от болка онемях,
но не към теб ръце прострях,
не те намразих,
не сторих този грях.
Очи нагоре аз отправих
и от Небето песен долетя.
И аз разбрах -

през болката минава пътя към дома.
Без нея на Бога незаконни сме чеда.
Бог люби, когото наказва.
„Не бой се да страдаш!" -
сърцето подсказва.

- Така че за всичко ти благодаря!
Дано и аз болка ти подаря...

Душата, камбана без език,
едва удържа вътрешния вик:

„Ей, хора, на света опора,

къде сте да дадете рамо
на мечтите, посърнали рано,

да придадете смисъл на света,

да осмислите целта!"
О, не! Адресът е погрешен.
Повикът ми даже става смешен.

Всеки в себе си смисъла носи

и не трябва житейската философия

отдругаде да проси.
Всеки носи в себе си съкровена тайна,

понесен от сила незнайна.

Трябва просто да погледнеш в душата си
извор дълбок -

и там ще съзреш, добри и любящи,

очите на Бог.

ЗЕМЯ
ХРАМ

Хей, човече, не отивай толкова надалече,
през девет морета в десето

да гониш полета на сърцето.

Здраво се дръж за земята,

която ти дава хляба си и водата.
И ако пуснеш в нея и сърцето си
корен дълбок,

там, повярвай ми, днес или утре

ще те намери сам Бог.

Дели ни океан.
Аз знам - от Бога си призван

да бъдеш там, да бъдеш там.
А аз да бъда тук.
Да пазя този стар космичен звук,

който ми нашепва,
че и тук, и там
пралюбов ни свързва още от Адам.

И земята се превръща в храм

за мене тук, за тебе там.




