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И НА НЯКОИ ДРУГИ ЗЛАТКИ
В края на 18 век, в българското село Слатина, Мъгленско, в днешната гръцка част на
многострадална Македония, имало една хубава, скромна, благочестива и набожна мома
на име Злата. Но станало така, че някакъв млад турчин я отвлякъл. Поискал да се
омъжи за него, като се отрече от вярата си. Тя не склонила да отстъпи от Христа
дори пред молбите на близките си, които били готови на всичко, за да спасят
живота й. Турците дълго изтезавали Злата, а накрая я обесили и насекли на
парчета.

Това става на 18 октомври 1795 г. Така българският православен пантеон се
сдобива с още една мъченица за вяра, род и Отечество. На всеки 18 октомври
паметта на Св. Злата Мъгленска се почита не само от българската, но и от гръцката,
сръбската, руската и македонската православни църкви.

Днес моми като Злата Мъгленска вече няма. За сметка на това живеем в по друга
златна епоха – епохата на Черната и на Русата Златка. Става дума за две глуповати,
невежи, празноглави силиконови “
плеймейтки
”, които се подвизават из родния хайлайф. И не просто се подвизават, а са неотделима,
интегрална част от него. Между едната и другата Златка съществува върло
съперничество – коя от тях ще покаже голотиите си в повече клипове и снимки, коя ще
преспи с повече хайлайфни мъже. Ето, посягам към първия попаднал жълт вестник и
още на първа страница чета едробуквеното заглавие:
“Русата Златка бременна от наркобос”
.

Черната Златка също не си губи времето – в момента е едно от главните действащи
лица в поредния VIP Брадър, смайвайки публиката с откритията си, че столицата на
Великобритания е Англия, а тази на Сърбия – Белгия, пък може би и Босна.
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Пак същата Черна Златка “
има журналистическа кариера преди няколко години в Гърция. Там е работила за
известен моден сайт. В него тя е представяла най-скъпите предмети и туристически
забележителности по света. Същата рубрика Златка ще прави за Бареков, а в добавка за
своите фенове тя ще ви представя най-скъпите луксозни вещи в България”.
И още: “
Освен това Златка е работила и за списанието „Porshe club Greece”. Въпреки че е
завършила финанси в Бургас, тя се насочила към медиата, тъй като там чувства
най-голямата си сила. Влече я най-вече журналистиката пред екран. За в бъдеще си
мечтае да има собствено предаване или работа в сутрешен блок, тъй като за нея не е
проблем да се събуди преди изгрев слънце”.

Ако си мислите, че тези две моми, дето не са моми, са някакво изключение в
родната хайлайфна компания, грешите. Вече няколко уж проспериращи
фолкпевици се омъжиха за турски богаташи, някои дори нахлупиха фереджетата.
Пред такива изкушения какво значат някакви си там отживелици като вяра, род и
Отечество? Вижте колко актриси с претенции душа дават да сторят същото, или поне
да получат шестостепенни роли в поредния анадолски сериал към харема на който и да
е турски режисьор!

Какво общо може да има между Св. Злата Мъгленска и днешните ни Златки? Вярно, че
всяко стадо (на турски – рая) си има мърша, но у нас мършите май станаха твърде
много.

А и Балканджи Йово, който да не даде Яна на турска вяра, никакъв не се вижда.
По-скоро обратното – днешните му потомци сами ще заведат сестра си до харема.

Затова ли рязаха на парчета Злата Мъгленска и Балканджи Йово?

Наистина в златна епоха ни се е паднало да живеем, няма що!

{jcomments on}
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