
Ели ЛОЗАНСКА 

 

 

СВЕТУЛКИ 

 

     Имах своята голяма Любов по време на ученическите години.Но Съдбата ни 

раздели, защото бях невръстно момиче, а любимият беше умно и надарено момче,което 

се отличаваше със своя неугасим стремеж да щурмува  точните науки. Живеехме в 

малък провинциален град с ограничено мислене и основна пречка за нашата връзка бе 

възпитанието ни. Аз бях като ранена птица от несподелената си Любов. Първите три 

години от студенския ми живот бяха блокирани от спомена за неизживяната ни Любов. 

Всеки беше тръгнал по своя път. Живеехме в паралелни реалности. Не знаехме нищо 

един за друг. Той създаде своите приказни деца, аз  - също. И двамата бяхме преминали 

през големите изпитания на времето. Бяхме положили всички усилия семействата ни да 

оцелеят при всякакви условия. Той е устоявал на своите предизвикателства на живота, 

аз - на моите. И двамата бяхме преминали през сериозни перипетии. Аз претърпях 

огромна загуба. Децата ми останаха без баща в най-трудния момент от живота ни, а 

любимият беше преминал голям трамплин в здравословно отношение. И двамата бяхме 

силни личности. Родени лидери. С ясно изразено ЕГО. Животът обикновено не 

прощава на такива хора. И двамата бяхме получили втори шанс от Бога да продължим 

живота си по неговите мъдри закони. Двадесет и осем години всеки бе вървял достойно 

по своя път, когато пътищата ни отново се сляха. И тогава проговори вътрешният  глас 

и в двама ни! Съдбата ни срещна, за да изживеем онова, от което се бяхме отказали на 

млади години. Ала по-важното бе, че всичко ставаше напълно осъзнато. Мъдро и с 

интуицията между две сродни души. И двамата бяхме изпълнени с благодарност към 

Бога, че живеем своя втори живот. Помагахме си, кой с каквото може. Но най-вече с 

единната си мисъл. Тогава ни осени желанието да извършим свещенодействие на едно 

специално за нас място. Решихме да дарим лампа, която черпи слънчева светлина през 

деня, за да осветява през нощта миловидния образ на Девата в един от манастирите на 

България. Беше преди полунощ на първи юли. Чудото беше невиждано. Разхождахме се 

в манастирската обител доволни, че сме изпълнили ОБЕТА към Богородицата. 

Разговаряхме разгорещено на всякакви теми. Вълнувахме се, че ще можем да 

посрещнем заедно изгрева на Слънцето на първи юли. Това си е истински ритуал, който 

се изпълнява задължително по Черноморието. Само ,че ние се намирахме сред 

уникалната природа на Царевия град – Велико Търново. Връщам се отново към 

нощната разходка в навечерието на първи юли. С горчивина си признахме, че не сме 

изживяли нашата Коледа по обясними причини. Нали всеки е със своето семейство на 

този празник. Бяхме обзети от еуфория в резултат на дарението, което направихме през 

деня. И неочаквано дърветата в гората се отрупаха с множество  светулки. Дърветата, 

макар и отрупани с листа , приличаха на коледни елхи.Цялата обител беше изпълнена с 

благодарност към нас и нашето висше дело. Има една истина, че на дете и Светец нищо 

не се отказва. Ние спазихме обещаното от нас, а Богородица и цялата природа ни 

наградиха с една приказна Коледа в малките часове на Първи юли. Притаихме дъх. 

Силно се развълнувахме. Природата ликуваше, Богородица ни се усмихваше с най- 

голямата топлина и щедрост на света. Божията благодат се посипа по пътя, който 

изминахме от гората до мястото, където бяхме отседнали. Но какъв ти сън, нали 

искахме да посрещнем Изгрева? Необяснимо защо Слънцето не се показа в обичайния 

ранен час. Първият му лъч процепи небето към 12.30 ч. на обяд. И ние с радост приехме 

неговата ласка! Не зная да има по - ясно свидетелство за Божията благословия от това 

силно преживяване. Чувствахме се избрани от Бога .Имахме най - чудесната Коледа в 



нощта преди Джулая – празника на хипитата. Всички знаят прочутият им девиз 

„Искаме любов, а не война!". А където има Любов,  има всичко!... 

 

 

 

 


