ДО ПОЛКОВНИК О. З. ДЯНКО МАРКОВ
КАВАЛЕР НА ОРДЕН „ЗА ХРАБРОСТ“

УВАЖАЕМИ ПОЛКОВНИК МАРКОВ,
По случай премиерата на книгата „Игра със смъртта по
острието на бръснача“ приемете сърдечни поздравления от Съюза
на офицерите от резерва „Атлантик”!
Вашата книга е поредно свидетелство за гражданския подвиг
на Вашето поколение, образец на доблест и на мъжество, пример
за достойно изминат житейски маршрут. Шеста или седма в личната
Ви библиография, книгата е още един точен портрет на Вас и на
Вашите съмишленици. Повече от седем десетилетия в
политическия живот и в общественото съзнание Вие отстоявате
позициите и нравствените ценности на едно от най-героичните, найстойностни и несломени поколения български родолюбци и
офицери – обгореното поколение от 20-те години на XX век.
Синове на герои от трите войни за освобождението и
обединението на народа ни, израснали в покрусните времена след
Ньойския договор, легионерите и другите им честни съвременници
намират смисъла на живота си в безкористното и всеотдайно
служене на род и на Отечество. С пагоните и идеализма на млади
поручици Вие и Вашите другари жертвате живота си в небето на
София, водите войниците си срещу довчерашния съюзник, с
невиждан стоицизъм оцелявате в лагери и затвори. С гордо
презрение отблъсквате опитите на комунистическите палачи да
поругаят святото ви дело. Десетилетия зад окъсани дрехи и разбити
съдби кътате гражданските и воинските си добродетели, за да ги
предадете на младите патриоти.

Книги с парещото заглавие „Свидетелствам под клетва” и
„Игра със смъртта по острието на бръснача“ не може да не
вълнуват, да не тревожат, да не жигосват. Да не поставят високи
нравствени критерии. В трепетни, изстрадани редове, Вие, рицарят
на българското небе и на българското слово, кавалерът на орден
„За храброст”, съграждате още един внушителен и неунищожим
паметник на поколението, чийто вечни длъжници са и ще останат
държава, род, Родина, поколения.
Сполай Ви и поклон за достойния труд, полковник Марков!
Желаем Ви още дълги години здраве, сили, ясна мисъл, остро
перо и несекващо родолюбие!
На добър час!
генерал-майор о. з. д-р
Съби СЪБЕВ
председател на Съюз „Атлантик”

