
ІІІ глава 

 

МРАЗ ПРЕЗ ЕДНА МАЙСКА НОЩ 

Jntergrtas тогит iuvenem tacit esse decorum".  

„ Най-голямото украшение за младежа  

е моралното целомъдрие. " 

Някога и ти ще стигнеш на кръстопът. Пази се, синко, и не стъпвай върху 

съблазнителния път. Който веднъж е попаднал по наклонената плоскост, едва ли ще 

може да се спре. Ето съдбата на едно момче, което е тръгнало по хлъзгавия път на 

моралното лекомислие. Както във всекиго, така и в него един ден се пробуждат нови 

инстинкти и желания. Пробужда се необяснимо любопитство, което търси обяснение 

за тайните около зачатъка на живота и по възможност иска да е в близки връзки с 

ония, които обширно знаят да приказват по тия въпроси. 

Прочети случая с един ученик: 

Беше приблизително на четиринадесет-петнадесет години, когато отиде на кино. Там 

се играеше някаква пикантна любовна драма. По нощните локали скитаха мъже и 

жени. Мъжете бяха обладани от желание за наслада, а жените - едва ли не голи. Пиеха 

се наздравици, свиреше музика и т.н. 

В душата на бедното момче се раздвижи едно непознато досега чувство, мисъл и в 

същото време като че ли нещо в него се разруши. Какво се разруши? Кой знае? 

Някаква много важна крепост, един цял свят се разруши в него. 

- Слушай, добре би било и ние да опитаме това, нали! - шепнейки с разпален поглед 

му казва едно по-голямо приятелче, което седеше до него. 

„Да!" - извика нещо в него. - „Не!" - извика веднага друг един глас. Отново едно „Да!" 

и отново едно „Не!"Но не му каза нищо. И само гледаше екрана с възбуждащата 

картина. Лицето му пламнало, кръвта кипеше в жилите му, когато в края на 

представлението излезе на улицата и го облъхна студения въздух, изведнъж незнайна 

тъга заседна в душата му: „Сега аз направих смъртен грях." 

Отиде си вкъщи. Взе уроците за другия ден. Напразно! Духът му беше смутен, паметта 

не възприемаше. „Ще отида да се изповядам!" И се успокои само тогава, когато 

солидните думи на свещеника погалиха разбунтувалата се душа. 

- Пази се по-добре, чедо! 

- Обещавам, никога вече... 

След няколко месеца отиде на театър. Заглавието беше невинно: „Пробуждането на 

пролетта". Кой можеше да знае предварително, че на сцената жени и мъже ще правят 

такива срамотии? И то така, че ако същото биха направили на улицата, веднага биха ги 

арестували! Тук пък, срещу скъп вход показваха това. Едва се въздържаше. Очите му 

бяха буквално приковани на сцената. Сърцето му трескаво биеше. Отивайки за дома, 

през цялото време нечисти мисли пълнеха главата му. Само когато реши да си легне и 

започна обикновената си вечерна молитва, в душата му проблесна първата тревога: 

„Пак паднах в грях!" Цяла нощ не можа да заспи. „Утре ще отида да се изповядам при 

свещеника" - успокои се и едва към зори заспа... 

На сутринта, когато се пробуди вече, не искаше да отива. Нещо повече - оправдаваше 

се: „Най-после аз съм ученик в VI клас! Аз трябва да зная и тия работи! Не съм вече 

дете! Пък и всичко това само от научна гледна точка ме интересува!" 

След няколко седмици един „другар" от VII клас през междучасието го повика 

настрани и постави в джоба на палтото му една малка книга: „Давам ти хубав 



деликатес, прекрасни художествени картини." Нашият ученик едва дочака да бие 

звънеца. Изтича вкъщи и почна да поглъща тия „художествени" фотографии! През 

спокойните нощи съвестта му понякога заприказваше, но гласът й беше все по-тих, 

забраната по-безсилна и най-после завинаги замря. Тишина настана в душата на 

момчето... Тишина смъртна, гробна тишина... 

Но той тъкмо това желаеше; желаеше никой да не се изпречва на пътя му, когато той 

иска да си живее живота. 

И момчето си „заживя живота"... 

 

ПО НАКЛОНЕНАТА ПЛОСКОСТ 

Полека-лека много неща вече слуша, чете, видя и прави. Стана „опитно момче"! Още в 

първите месеци започна любовни стихове, които с неуморимо постоянство 

съчиняваше един след друг. Отначало дращеше само през свободното си време, за 

едно ново „Слънце", за което той е станал „бледата луна". Но почна вече и буден „за 

Нея да сънува и от съня си „с Нея" да се пробужда. С рими си блъскаше главата и през 

времето, когато трябваше да учи или пък мислеше за вечерната разходка, където 

момичетата ще останат възхитени от панталона му, ушит по най-последна мода! 

И действително нашият ученик никога не изпускаше разходката. Всеки следобед той 

беше там с чудната си елегантност (поне той мислеше, че е много елегантен), с лачени 

обувки, с бели ръкавици, а от малкото джобче на палтото му се показваше елегантна, 

копринена кърпичка - цял кавалер! Край него и уелският принц би приличал на мечка. 

Някой от учителите му (ако се случи да мине край него), не може да разбере откъде 

иде тоя упоителен облак от парфюм на улицата. Как би помислил, че това е неговият 

ученик с винаги незадоволителните отговори? „Нали съм така блестящ!" - мисли 

ученикът и забравя, че и гнилото дърво свети в тъмно. „Ходя по завоевателен път" - 

мисли момчето. „Празна модна кукла" - съжаляват го по сериозните минувачи. „Колко 

съм елегантен! - вярва в себе си. „Виж каква маскара!" - си казват възрастните. Какво 

щастие, че още не е изнамерен някакъв бинокъл, с който да се вижда в душата на 

хората! 

О, знаеш ли какво би констатирал този бинокъл? „Aussen fix - innen nix", отвън добре, 

отвътре зле. 

 

МЕЖДУ ДРУГАРИ 

Така той скита с другарите си и води с тях „възпитателни" разговори. Горко на оная 

девойка, която се срещне с тая група! Още от далече стрелят с любопитни и жадни 

погледи, а когато мине край тях, високо отправят подмятания и се кикотят на 

духовитостите си, докато не се покаже друга жертва. 

Между това някой съобщава, че при антикваря са пристигнали нови тайни работи и 

цялата група се отправя към книжарницата. Та нали чичо Грюнфелд знае, че те не са 

деца и спокойно може да им ги даде! С парите, откраднати от дома, заплащат 

нечистите произведения и за „малко разтуха" се отправят към „Златния лебед" в края 

на града. Тук са спокойни, тук учител не идва. 

И ето, изваждат из джобовете цигари, разтварят току-що купените „художествени 

работи" и започват „благороден" разговор, учение и посвещаване. Свинете рядко 

изхвърлят толкова много нечистотии в смрадливата кочина, колкото тая ученическа 

компания за половин час измеси с езиците си. 



Ето едно често явление през пубертетната възраст. Падението на други младежи пък 

става по друг път. Има и такива, които сами разбират греха, който в началото мислят 

само за невинна игра. Но най-много са ония, които чрез „просвещението" и съблазните 

на лоши другари, падат по пътя на разврата. 

 

ИЗМЪЧВАНЕ 

След всичко това вечер сън не идваше за очите на нашия беден ученик. Не го 

тревожеше вече мисълта, че за утрешното съчинение по литература е написал само 

плана. „Ще излъже и всичко ще се нареди!” Но всичко, което научи от другарите си-

как човек може сам да си предизвика наслади се появяваше във фантазията му и не му 

даваше мира. В главата му се гонеха мисли, само при спомена за които някога, преди 

години, целият би се възмутил. Сърцето му започваше да бие, кипи, вълнуваше се 

кръвта в жилите му. И той би искал да опита дали наистина човекът изпитва неземни 

наслади, когато играе със собствените си полови органи. Мислеше си ”Сега съм сам и 

без това никой не ме вижда” Върху собственото си тяло да опита да направи толкова 

отвратително нещо, за което наистина е слушал, че е страшен грях против Бога, 

против собствената чест и против човешкото достойнство. Но кой да се занимава сега 

с греха, когато инстинкта заповядва, тоя инстинкт, на който и днес в следобедните 

разговори, четене и песни отстъпи!... 

 

РАЗРУШАВАНЕТО НА ХРАМА 

Първият грях е извършен. Бедният ученик сам се хвърли в заразата. Цялата му 

„наслада" трая може би само половин минута. Спящата съвест простена. От това и тя 

се пробуди. Горчив упрек го измъчваше за стореното. За миг в мисълта му проблесна 

досегашният чист живот, а сега, след първото падение и хилядите красиви пъстри 

сънища изпитваше внезапно опустошение. 

Така можеше да стои Наполеон със скръстени ръце, загледан из руската снежна 

пустиня пред запалената Москва. Така може да плаче пророк Иеремия над 

разрушените черкви в еврейския град. Ако при погребение оплакват тялото, което е 

изоставено от душата, колко по за оплакване е душата, изоставила Бога) О, може да 

плаче, с кървави сълзи може да плаче това момче над разрушения храм... Защото 

живата черква на Бога в една чиста младежка душа е златното слънце, което я огрява и 

стопля. Затова е мислел и ап. Павел, когато е писал на коринтяните: „Не знаете ли, че 

вие сте храм Божи и Духът Божи живее във вас? Ако някой разори Божия храм, него 

Бог ще разори, защото Божия храм е свят, а тоя храм сте вие" ( кор. I. 3. 16, 17). 

Но полуопомнянето трае само няколко дни. Не след много пак е в старата компания, 

пак слуша за нови „събития", нови работи научава, на нови анекдоти се смее и след 

една седмица повтаря миналия грях. И това повтаряне започва все по-често. Известно 

време съвестта му още продължава да се измъчва, но бързо се изморява... и става пак 

глуха и спокойна. И без това ме не слушаш, защо да ти говоря? 

Нещастно, нещастно момче!... В калта тъпчеш голямата енергия, ценната волева сила 

на младите години! О, ако на петнадесетгодишна възраст предварително би могъл да 

видиш горчивия поток от сълзи, които на двадесет години ще проливаш! О, ако 

предварително би могъл да видиш тоя парцал, в който след години грехът ще те 

превърне! О, ако би знаел! 

Жалко за сърцето ми, в което огън пламтеше,  

Топлина излъчваше, надалеко светеше.  



Жалко за погледа ми, топъл и чист,  

В него се отразяваше усмивката на Бога./Radvanyi/ 

Ако при игра на шах сгрешиш една стъпка, просто връщаш фигурите с едно „не е 

добре". Но сгрешените стъпки в безнравствеността никога повече не можеш да 

поправиш! 

В спомени увяхва всяка мъдрост, слава, дело. 

Незабравим остава само часът,  

в който се самозабравяме./Vajda Janos/ 

 

ИЗВРАТЕНА МЛАДЕЖ 

Има ли по-тъжна гледка от тая на едно младо дръвче през пролетта, останало без 

пъпки, без зелена корона, с изкривено стъбло и наведени към земята клони. Това е 

душата на младежа, в която опустошителният вихър на рано освободените страсти 

унищожава изгубената детска невинност. Дори и на най-здравото дърво окапват 

листата и то изсъхва ако се нарани стъблото, по което тече жизнения сок. Същите 

опустошения нанася тайният грях върху този младеж, който му стане роб. 

Душевната чистота е като сутрешна роса, която подобна на бисери блести върху 

пробуждащите се цветове. Това е само една малка водна капка, която блести така 

чудесно. Но когато човешката неопитност я избърше от цвета, дори от водите на 

всички океани не може да се направи.  

Слушал ли си сине мой за чудната кутия на Пандора, която дала зестра на мъжа си 

една златна кутия. Но когато той я отворил от нея излезли мизерия, скърби и болести 

по целия свят. Сине мой и запретените телесни наслади отвън са като тази златна 

кутия. Но горко на онова момче, което лекомислено отвори златната кутия на 

Пандора! Сигурно си мислиш, че сега това момче ще има спокойствие и ще е 

щастливо!. Ни най-малко! Тогава не би търсило все нови и нови наслади. Плътта, на 

която няколко пъти е давано запретени наслади по един неудържим начин става все 

по-нахална. Тя трудно се задоволява вече. Краят на сладострастният живот е, че 

душата се превръща в плът, а младежът става капризен, жесток, коравосърдечен. 

Душата му става тъмна,  разбита. В тялото му пък освободени от веригите демонски 

страсти се преследват. Какво дълбоко човешко падение! Животното не развратничи, а 

само човекът, създаден по подобие на Бога, със свободна воля и ум. 

Който от лекомислие е капнал на езика си и най-малката капчица от меда на 

забранените неморални дела, прилича на плъх, който е ял отрова. Ужасен огън гори 

вътрешността му и в отчаяние тича от едно място на друго за вода, пие, преобръща 

всичко, каквото се изпречи на пътя му, но ах-огъня не угасва, докато отровеното 

животно не умре. Такъв горящ огън разпалва с неморалните си дела и това момче! 

Удоволствието и насладата си играят с тебе, но краят е мизерия и опустошение! 

Този грях, според един лекар/D-r Friebe/ е най-сигурния, а в някои случаи най-ужасния 

път към гроба. 

 

ПО ПЪТЯ НА ПАДЕНИЕТО 

След като стигна до тук това момче имаше желание още повече да разбули тайните на 

природата. Сега би искало да знае всичко, което е във връзка с половия живот и със 

зачатието на човека. Той вече е от „горните класове”, достатъчно узрял, за да изследва 

всичко в света! Да изучава такива работи, които светата воля на Твореца е скрила най-

дълбоко в семейната святост на брачния съюз. Това той иска сега, преди брака да знае 



и върши. Същото правят и другарите му вече. С удоволствие го водят из публичните 

домове, където нещастни, паднали жени го посвещават във всичко тайно, което той 

иска да знае. Но често пъти дори и няма нужда от покварени приятели. По някои 

улици на столицата не може да мине младеж без да бъде заобиколен, буквално 

оплетен и примамен към греховно падение от тези паднали жени. 

Навсякъде картината на опустошението е покъртителна. Плачевно е да се види как 

вихъра разрушава един чудно хубав храм. Но хиляди пъти по-плачевно е как грехът 

опустошава храма у една млада душа. Сега вече за него няма тайна. Сега вече е чул, 

видял, опитал, извършил всичко. Сега вече той е щастлив младеж нали? 

Или не? Защо в погледа му е заседнала някаква тъга? Каква е тази черна сянка, която 

помрачава лицето му? Защо погледът му отбягва погледите на честни хора? От какво 

лицето му е така бледо? Защо изостава в учението? По време на час къде странства 

мисълта му? Защо се чувства чужд между своите съученици? Та нали той всичко знае? 

Да, знае всичко-и затова не е щастлив, защото знае, че щастието, което напразно 

търсеше с цената на моралната си чистота, на характера си и на честта си-не може да 

намери. Търси там, където го няма. Ако поставим ухо на черупка от морска раковина 

дочуваме величествения рев на нейната някогашна родина-морето. Същото е и у това 

момче, с часове ридае измъчената от някогашни стремежи, желания и болки душа. 

Когато с пламноло лице, с разтупкано сърце се спуска подир пъстрата пеперуда на 

мнимото щастие, тя литва нависоко, а в ръцете на нещастното момче остава само 

безполезен, тъмен прах. Тая пеперуда отнесе със себе си спокойствието, бъдещето и 

щастието на един младежки живот и остави след себе си страшна празнота, 

безнадеждна, нерадостна, нещастна, черна празнота....Черни врани като зли 

предвестници грачат в този млад дух, в който би трябвало да ехти песента на славеи. 

Когато заточеният на остров Мадейра унгарски крал Карл ІV преди смъртта си 

отправил молитва за седемте си невръстни деца, казал така: „Господи, по-добре вземи 

им живота, отколкото да те обидят със смъртен грях!” 

Чувал си името Leonardo da Vinci, един от най-известните италиански художници. 

Сигурно си виждал копие на голямата му картина „Тайната вечеря", която е нарисувал 

на стената в обедната на миланския манастир. Обаче не вярвам да си слушал някога 

каква покъртителна случка е свързана с тая картина. Художникът тъкмо се чудел къде 

би намерил модел за лицето на Иисуса, когато видял лицето на един младеж между 

хористите на една черква. Pietro Banbineli - така било името на младежа - с 

удоволствие позирал, за да нарисуват от него лицето на Иисуса. Минават две години и 

Leonardo разтревожен кръстосвал из улиците, за да търси модел за лицето на Юда. 

Търсил е лицето, което да излъчва всичко, което хората си представят, когато мислят 

за Юда. Най-после попаднал на един рано остарял младеж, в чиито груби черти се 

отразявала покварена душа. Когато тоя човек застанал пред статива и художникът се 

готвел да захване рисуването на Юдиното лице, внезапно горчив плач избухнал из 

душата на чужденеца. Тоя чужденец не е бил никой друг, a Pietro Banbineli, който се 

отдал на разврат и за две години грехът обезобразил лика му и го довел до образа на 

Юда. Пък това е станало само с тялото. Представете си пораженията на душата му?! 

О, ако спокойните гробници в гробищата биха заприказвали! Тия неми гробници, в 

които грехът на разврата преди време е погребал толкова много младежки живот, са 

пълни с красиви надежди! 



Тук за момент затвори книгата, сине мой, и помисли смирено върху вечните думи на 

Св. Писание: „Ако някой разори Божият храм, него Бог ще разори; защото Божия храм 

е свят; а тоя храм сте вие" (Кор. I. 3, 17) 

 

ЗАКОНЪТ ЗА СВОБОДНОТО ПАДАНЕ 

Физиката познава един закон, според който тяло, което започва да пада, не пада с 

еднаква скорост към земята, а всеки момент с равно ускорително движение пада към 

дълбочината, където го привличат тайните сили на земята. 

Този закон за свободното падане е от значение не само за материалните тела, а също и 

за душевния живот. В дълбочините на всяка душа са скрити страшни демонски сили, 

които - ако веднъж за наше нещастие са ни станали господари - също тъй с по-

непобедима сила влекат душата в тъмната дълбочина на греха. Само едно лекомислие, 

само едно падение - и законът за свободното падане започва да действа. 

Накъдето и да отиде грехът на разврата, навсякъде земята увяхва, клюмват дотогава 

високо изправени глави, осакатяват стоманени гръбнаци, побледняват розови лица, 

пречупват се твърди характери. Увяхва онова, което би трябвало да бъде усмихнато 

цвете. Изгаря от слънцето онова, което би трябвало да цъфти в свежест. 

Мили сине! Гладни псета, кръвопийци чакали се крият в дълбочината на покварените 

човешки нрави. Не давай храна на тия чакали, не им давай да пият твоята прясна, 

млада кръв! Не сваляй веригите от ръмжащите псета, защото те ще те ухапят и 

завинаги ще заразят честотата на душата ти. 

„Всеки грях - пише ап. Павел, - който човек прави, е извън тялото. Но който блудства - 

греши против собственото си тяло." (Кор. 1618) 

 

 


