
ПРЕДИ ИЗГРЕВ СЛЪНЦЕ 
 
 

В заведението се носеше мелодия с испански мотиви, а 
кухнята предлагаше всевъзможни морски деликатеси. 
Обстановката предразполагаше към романтично 
настроение. 

-Къде се губиш, напоследък си неоткриваема – Жана 
погледна укорително приятелката си. – два дни не си се 
мяркала в редакцията. 

-Много бях заета със досадности, но днес е прекрасен ден 
за мен-с тих глас каза Велина.- Да знаеш само, къде ще 
ходя. Едвам се стърпях да не се издам по телефона. Исках 
да те шашна и да видя изражението ти. 

Сервитьорката донесе два фреша и от уникалните 
домашни сладоледи в излята на място форма от шоколад 
и те замлъкнаха за миг. 

-Изплюй камъчето не ме мъчи- каза Жана, докато 
опитваше и се наслаждаваше на вкусния десерт. 

-След малко ще пътувам за морето. 

-О, каква изненада, блазе ти и на мен ми се ходи, с кого, 
ако не е тайна?- попита с нескрито любопитство- Само да 
не е онзи тъпак, дето излизахте миналия месец. 

-О, не. Разкарах го, не издържах- каза Велина. 

-Ха ха, казах ли ти? Браво, тоя не заслужава, дори да 
разговаряш с него. Пълен комплексар. 

-Така е, пак се оказа права. Но сега ми предстои истинско 
приключение. Канена съм на празненство на вещици и 
вещери. Тръгвам с тях и утре ще посрещна изгрева на 
тайното им място. 

-Е не, ти не се спря. Няма ли да си намериш един 
нормален мъж, да укроти бесовете в теб? Поредната ти 
лудост. 

-Слушай да ти разкажа. Точно за това отивам. Надявам се 
да правим магия за любов. Нощта срещу Еньовден, 
желаният се сбъдват- Велина въртеше големите си, все 
още по детски любопитни очи. 



-Вярваш ли наистина в тези неща? Да не се окаже, че си 
отишла с банда откачалки по нощите- попита озадачена 
Жана, която покрай грижите за дома и детето не намираше 
време да фантазира. Тя беше само с две години по-голяма, 
но от известно време съвсем се кротна. Макар, че някога 
нямаше равна на нея купонджийка, сега се бе превърнала 
в отговорна и зряла семейна жена.- Не поемай излишни 
рискове. Може да ти направят нещо. Не те ли е страх? 

- Не, изобщо. Едва ли ще ме зарибят за тяхната кауза, но 
звучи вълнуващо. Тези дни писах материал по въпроса и 
изрових интересни  обичаи- тя работеше като журналист на 
свободна практика и  сама подбираше темите си. 
Постоянно беше ангажирана, заради тръпката и 
удоволствието, което изпитваше, когато пишеше.- Ти знаеш 
ли нещо за Еньовден? 

-Чувала съм, че билките се берат рано сутрин и лекуват 
болни и бездетни. От тях се вият венци и китки, а след това 
боси моми играят около извори и кладенци- Жана 
издекламира прочетеното от сутрешния вестник. 

-Така е, ала има още, какво да научиш. Смята се, че 
слънцето се жени за земята, което представлява сливане 
на двете начала. В източните религии, това са ян и ин. 
Някои от ритуалите са свързани с образа на св. 
Богородица. В полунощ се пали огън, който се пази от 
Великата майка. За целта се избира силно енергийно 
място. Счита се, че в часовете преди разсъмване, 
границата между горния и долния свят изчезва и може да 
видиш самодива или трол. Друго древно поверие гласи, за 
слизането на звездите при тревите и придаването на 
целебна сила. 

-Добре си се подготвила теоретично, ще разказваш утре, 
как е на практика. 

-Слушай, има още. Всъщност вярванията са прекалено 
много и разнообразни. Това се дължи на факта, че се 
преплитат различни религии. Католиците празнуват 
рождението на Йоан Кръстител, руснаците- Иван Купала, а 
по нашите земи денят се е почитал от тракийци и славяни. 



Мога да обобщя, че става въпрос за европейско явление с 
езически елементи. Среща се в Франция, Германия, 
римските и елинските екстатични празници, които биват 
омесени впоследствие с догмите на християнството. С 
къпане в морето са чествали в Либия и Испания. В Древния 
Рим 24 юни бил празник на Фортуна. На този ден в 
храмовете на Богинята на съдбата се гадаело чрез жребий. 
Според Новия завет пък, Йоан Кръстител загубил главата 
си, заради Саломе, която изиграла съблазнителен танц и 
поискала смъртта му, като награда. Това последното го 
казвам във връзка, че и аз ще танцувам опасни танци- 
Велина отметна косата си и започна закачливо да поклаща 
тялото си- Какво ще кажеш? Да не пропусна, че се пада 
точно шест месеца, преди Рождество Христово. 
 


