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Приоритети 

НОВОГОДИШЕН ПОЗДРАВ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАСГБ 
Скъпи читатели на сп. „Звук и светлина“, съмишленици и приятели, 

 Честита Нова година! Повече от всякога се обръщам към вас с надежда, за да пожелая от 
сърце здраве, радост и просперитет на всеки един от вас през 2021 година. Вероятно всички ще 
бързаме да забравим случилото се през 2020 година и коронавируса. Но каквото и да става, не 
трябва да забравяме уроците на изминалите 12 месеца. Научихме се да сме отговорни един към 
друг, да сме по-човечни и да си помагаме! Нека съхраняваме тези ценности, защото те ни правят 
и по-добри, и по-силни, и по-успешни! 

 Въпреки пандемията, изминалата 2020 г. бе добра за НАСГБ. Донесе успехи, постигнати с 
труд. Справихме се с нелеки задачи, които гарантират развитието ни в следващите годи-
ни. Успешно приключихме важни дейности, продължаваме да реализираме други, започваме но-
ви.  

 Пожелаваме си по-добра, по-продуктивна и изпълнена с много радости 2021 година. Нека 
продължим работата заедно, сплотени и с общи усилия да съграждаме по-добро бъдеще за сляпо-
глухите хора! 

 Пожелаваме си всичките наши дела да бъдат увенчани с успехи и да носят удовлетворение, 
а мирът и радостта да ни съпътстват през цялата година. Да имаме нови поводи за гордост от пос-
тигнатите резултати, още реализирани проекти и най-важното – всекидневно да се борим за това, 
което заслужаваме! 

 Нека запазим чистотата на помислите и действията си, щедростта на сърцата си; милостта, 
състраданието и добротата! 

МИРНА И БЛАГОСЛОВЕНА 2021 ГОДИНА! 

 

Величка Драганова 

Председател на НАСГБ 
 

 

НОВОГОДИШЕН ПОЗДРАВ ОТ РЕДАКЦИЯТА 

Скъпи читатели, 

Редакцията на списание "Звук и светлина" Ви честити Новата 2021 Година! 

Пожелаваме на всички много здраве, ползотворни начинания, споделени успехи с истинс-

ки приятели, много дни на радост, усмивки и  щастие! 

 

 



Приятели от близо и далеч 
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ФИНЛАНДЦИ ПАК ЧЕТАТ ДИМИТЪР ГРУДЕВ 
 

Да, наистина! Освен на български и немски, негови стихове се появиха отново и на фин-
ландски!!! И то цели 9 творби в мерена реч. Вярно е, че немско езичния превод, направен преди 
двайсетина години, е в свръх-скромен тираж – само 10-15 екземпляра. Но според висококомпе-
тентни дипломирани експерти и този превод, въпреки своя-
та малобройност, можело да се брои за издание. 

Сега, отново на финландски, понеже през 1991 г. 
списание „Зора“ отпечатва няколко стихотворения на Ди-
митър Грудев, а през 2013 г. финландско-българското дру-
жество за приятелство, в своето списание “Sieppari”, помес-
тва пет стихотворения, пак в превод на българиста и поета 
Тармо Манелиус. Стиховете попадат в неговите ръце при 
двумесечното гостуване преди 30 години на моя персонаж 
в Хелзинки. 60 дена той се радва на гостоприемството на 
своите приятели - семейство Соня и Калерво Туленсало.  

На 28 септември м. г. във финландския клуб в гр. 
Хелзинки, Финландско–българското дружество за приятел-
ство презентира поетичен сборник „Птици Феникс и техни-
те послания“, включващ седем български поети: Любомир 
Левчев, Николай Кънчев, Цветан Марангозов, Нино Нико-
лов, Марин Лазаров, Румен Попстоянов и Димитър Грудев. 
Преводач и рецензент на сборника е пак Тармо Манелиус. 

Димитър Грудев през последните две десетилетия е 
познат на литературната публика с късите си хумористични 
разкази и приказки, посредством които печели призови 
места в национални и международни конкурси. Част от те-
зи текстове през тази година тръгнаха отново към читате-
лите чрез книгата му „Разкази“, продукт на старозагорското 
издателство „Палмира“. 

Първата стихосбирка на Димитър Грудев „Отново“ (1998) включва 24 стихотворения, пре-
димно от жанровете гражданска лирика и сатира. Веднага след нейното публикуване, варненски-
ят рок-състав „Ние не можем да свирим” си харесва от нея сатиричното стихотворение 
„Внимателно с боклука” и го прави текст на своя песен, превърнала се светкавично в техен хит. И 
точно след 10 години героят ми издава и втора поетична книжка със сякаш малко странното заг-
лавие „Светла вест“. 

Преди да стане публикуван и четен автор, Димитър Грудев има професионалната съдба на 
велик американски писател. Още от крехката си тийнейджърска възраст, той е монтажник в 
„Марица–Изток“ и Чирпан, 6 години учителства в Родопите и в родния си старозагорски край, 2 
години е турбокомпресорист в Долината на голямата химия - Девня, 3 години е електромонтаж-
ник във варненския „Успех“.  

 
Да поздравим и ние писателя Димитър Грудев с третата му поетична изява на фински!!! 

 
Ангел Сотиров  

Снимка: Йоана Димитрова  
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Щрихи от родината 

ВЪЛШЕБСТВОТО НА ГЕЙЗЕРА В ПОЛИТЕ НА РИЛА 
 
 Сапарева баня е град в Югозападна 
България и е част от област Кюстендил. 
Намира се в северните склонове на Рила 
на 15 км от Дупница. Градът е известен с 
горещата си минерална вода (103 градуса 
по Целзий) и чиста планинска вода, както 
и с гейзера в центъра на града.  
 Първите обитатели на праистори-
ческото селище са дошли от долината на 
Струма и са носители на една от най- 
древните цивилизации в Европа. Според 
езиковедите името е било свързано с на-
миращите се тук горещи минерални изво-
ри.  Други предполагат, че Герман е бил тракийски бог на топлината и привеждат примери от на-
родната митология, където Герман е бог на светкавиците и гръмотевиците. 
 При археологически разкопки в района на Сапарева баня са открити много паметници от 
тракийската древност, които свидетелстват, че траките са оценили рано лечебните качества на 
бликащите тук минерални води и са ги използвали за лечебни цели.  
 През 1955 година към Сапарева баня е присъединено селото от източната страна на Джер-
ман Гюргево (бившето Мацакурово). В 1974 година към Сапарева баня е присъединено и село 
Сапарево и селището е обявено за град. В 1986 година Сапарево отново е отделено в самостоя-
телно селище. 
 
 Минералната вода в Сапарева баня притежава изключителни лечебни качества. Сапаревска-
та минерална вода е бистра, безцветна, с мирис на сероводород, хипертермална (температура 103 
градуса по Целзий), хидрокарбонатна, сулфатно- натриева, флуорна, силициева и сулфидна. Ус-
пешно лекува заболявания на: 
 • опорно-двигателен апарат – артрити, артрози, възпалителни и дегенеративни заболявания 
на ставите, травми, състояния след счупвания, болест на Бехтерев, подагра и други; 
 • периферна нервна система – дискови хернии, дископатии, полиневропатии, възпаление на 
нервните коренчета и плексуси; 
 • отравяния със соли на тежки метали ( олово, манган и др.); 
 • горни дихателни пътища - синуити, фарингити, трахеити и др. 
 • поражения на централната нервна система – рехабилитация след мозъчни инсулти. 
 Гейзерът в Сапарева баня е един от най- горещите в света със своите 103 градуса. Той е 
единственият в континентална Европа и е най-буйният и достъпен гейзер в света – пулсира през 
5-6 мин. Височината на водния му стълб е 18 м и извира от дълбочина 75 м. Множеството цветни 
светлини, които се включват през летните вечери, го правят забележителна гледка. 
 Ежегодно хиляди гости и туристи посещават малкия град. Застават пред величието на Гей-
зера и къде наум или тихичко прошепват възторжено: “Мила Родино, ти си земен Рай”… 
 

 
Анка Янева 
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ТРУДНИЯТ ЖИВОТ НА ЕСКИМОСИТЕ 
 
 Ескимосите са коренните жители по крайбрежието на Арктика и субарктичните части на 
Северна Америка и североизточните покрайнини на Сибир. Територията, която ескимосите оби-
тават, се разпростира в 4 страни – САЩ, Канада, Русия и Гренландия. Те наброяват повече от 90 
000 души. По-голямата част от тях живеят на юг от северния полярен кръг, като приблизително 
28 000 населяват Алеутските острови и Аляска, 17 000 
Канада, 1500 живеят в Сибир и 45 000 в Гренландия.  
 Името ескимоси не е самоназвание. То произлиза от 
думата ескимасен, означаваща „хора, които ядат сурово 
месо“, както ги наричали техните южни съседи – индиан-
ците  - алгонкини. Думата започва да се употребява и от 
европейските изследователи и днес е масово използвана, 
дори и от ескимосите. Тяхната собствена дума за самите 
себе си е „инуит“, което означава „истински хора“ и по-
настоящем се използва в повечето езици по света. 
 Ескимосите населяват един от най-студените регио-
ни на света. Тяхната земя е основно тундра – ниско, равно 
поле без дървета, където земята остава постоянно замръз-
нала, освен няколкото сантиметра от повърхността през 
краткия летен сезон. Въпреки че някои групи са установе-
ни край реките и разчитат на риболов, а други преследват 
стада от северни елени във вътрешните части, повечето 
ескимоси традиционно живеят основно като ловци на 
морски бозайници – тюлени, моржове и китове – и струк-
турата и характерът на тяхната култура са ориентирани 
към морето. 
 Един от най-странните аспекти на традиционната ескимоска култура е нейната относителна 
хомогенност на територия по-голяма от 8000 км по протежение на Арктика. Основните институ-
ционални и психологически особености на културата – религиозни, социални и икономически – 
са еднакви. Има някои различия в традиционната роднинска система. Езикът е разделен на две 
главни диалектни групи (особено в западните райони) – говорещи инупик (от Гренландия до за-
падна Аляска) и говорещи юпик (северозападна Аляска и Сибир). 
 
 Начин на живот 
 Способността на ескимосите да се адаптират към студа и суровите условия на околната сре-
да се дължи на тяхната изобретателност, културни ценности и психологически особености. Те 
изработват различни съоръжения и сечива от всякакъв вид материал. Дрехи, ушити от кожа, хар-
пуни, изработени от моржови зъби или еленови рога, плазове за шейни от замръзнал торф, добре 
известното иглу и снежните къщи са все примери на местни приспособления, изработени от на-
личните природни материали. В критични случаи като материал се използват и замразени късове 
месо или риба. 
 
 Заселване 
 Днес със сигурност се знае, че най-ранното заселване на Северна Америка е тръгнало от 
Азия. Първите мигранти са дошли най-вероятно преди 12 000 години (възможно е и по-рано) 
през т.нар. Берингов мост, свързващ Азия и Америка. Преди около 11 000 години този сухопътен 
мост потъва и на негово място се образува днешното Берингово море. Те достигат до най-южните 
и централни територии и там развиват процъфтяваща култура, докато Северът остава ненаселен. 
Там първите признаци на инуитски културни етапи са от 3 хилядолетие пр. Хр. 
 Инуитите се приспособяват към арктическия начин на живот по различен начин. По горис-
тия западен бряг на залива Хъдсън те ловят елени карибу и никога не навлизат в морето. В други 
райони инуитите живеят от лов на китове и риболов. Въпреки че храната не е била много разно-
образна и доста трудна за набавяне, инуитите успяват да преживеят в тези области хилядолетия 
наред. Днес в най-северната част на Канада живеят 26 000 инуити, които се разделят на 53 кому-
ни. В последните десетилетия броят на инуитите бързо нараства. През 1999 г. те получават Нуна-
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Хоризонти 
вут – собствена, до голяма степен автономна територия. На езика на инуитите „Нунавут“ означа-
ва „наша земя“, в която човек се връща към корените си. Отдавна вече модерната цивилизация е 
достигнала и Канадска Арктика, което не винаги е добре за живеещите там хора. 
 
 Изкуство и култура 
 За инуитите се знае, че прекарват часове върху леда в очакване на морж, тюлен или каквото 
и да възнамеряват да ловят. Докато чакат, от камък, кост, зъби или други материали се изработва 
образ на ловния обект. Изобразителната дейност традиционно е част от живота, дори негова ос-
нова. Затова изработващият тези творби се разбира не като творец, а като заклинател на обекти в 
характерно за дадена ситуация движение: тюлен или кит, изобразени мъртви, мечки с опънати 
вратове, диви гъски в полет или в езерото и други подобни мотиви. Същото е и при изкусното 
оформяне на фасадите при индианците вхайда, тотемните стълбове, изработването на маски и 
предмети. Тази дейност няма връзка с творчеството, но има общо с историята. 
 
 Установяване 
 Начинът на установяване зависи от местообитанието на отделните групи, от годишния се-
зон и от възможностите, които предлага конкретната област. В Гренландия и Аляска, най-
източните области населявани от ескимоси, съществуват постоянни села от каменни къщи. По 
сибирските брегове има ескимоски села, в които къщите са изградени от плавей и пръст. В цент-
ралните области няма такива установени общества, въпреки че отделни групи могат да се завръ-
щат на едно и също място, удобно за ловуване и риболов, в продължение на години. 
 Във всички ескимоски области има годишен цикъл, през който групите прекарват зимата 
заедно в големи общества, а през лятото се разделят на по-малки, фамилни групи. Такова сезонно 
струпване и разделяне се наблюдава дори и в Гренландия и западна Аляска. През лятото ескимо-
сите напускат своите постоянни общности и живеят в палатки от животинска кожа, на места, 
подходящи за лов на тюлени, риболов или събиране на птици, яйца и растения. Иглутата (на ес-
кимоски „иглу“ означава „дом“) се правят от сняг и се използват само през зимата, когато села от 
такива структури се изграждат върху твърдия океански лед на централна Арктика, за да се улесни 
ловът на тюлени през дупките в снега. Подобни жилища се използват и като временни постройки 
в Гренландия и в части от Канада и Аляска. 
 
 Нунавут – автономия за инуитите 
 1999 г. бележи ключов момент в стремежа на канадското коренно население към повече са-
мостоятелност. На 1 април, с учредяването на Нунавут, възниква автономна територия под управ-
лението изключително на инуити. Географията на Нунавут е впечатляваща. Става въпрос за ареал 
от 2 млн. кв. км, от тях около 350 000 кв. км. земя. Населението на Нунавут наброява 28 000 жи-
тели, от които 75 % са инуити. Нунавут обхваща източната част на арктическа Канада, където 
населението допреди няколко десетилетия е живяло в иглута и се е препитавало с лов и събира-
чество. Това коренно се променя. Столицата Иквалуит разполага с най-модерна инфраструктура. 
Дори и най-малкото селище на Нунавут днес има училище, притежава достъп до радио и телеви-
зия и е във връзка с останалия свят чрез модерни комуникационни системи. За икономическа ос-
нова служат многобройните природни богатства. Територията разполага с редица собствени ми-
нистерства и институции, които се ръководят от инуити. Но животът в Нунавут не е много евтин: 
1 литър мляко струва три долара, един хляб – също толкова. Без субсидии от страна на правител-
ството много неща биха били невъзможни. Населението е сигурно, че може да гради бъдещето си 
на собствена отговорност и да направи Нунавут важен фактор в канадската икономика. 
 
 Зависимост от сезоните 
 Традиционната ескимоска прехрана е тясно свързана с годишния цикъл на сезоните, като 
най-важно значение има наличието или отсъствието на твърд лед в морето. През лятото, когато 
няма лед, малките семейни групи пътуват от крайбрежието към своите лагери във вътрешността 
на сушата с лодки по реките и езерата или с кучешки впрягове. През късната пролет и през лято-
то те ловуват мигриращите на север стада от американски северни елени, като ги убиват, докато 
те пресичат през реки или като създават специални капани. Когато рибата се движи нагоре срещу 
течението на реките, за да хвърли хайвера си, ескимосите я улавят в мрежи или я пронизват с 
харпуни. Когато наближи есента, ескимосите отново започват да се събират в общества, в които 
основната им дейност е ловът на тюлени и птици. 

Източник: www.bg.wikipedia.org 
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ТРЕТАТА ВЪЛНА – ШОКИРАЩИЯТ  
ЕКСПЕРИМЕНТ НА РОН ДЖОНС 

 
 Този много необичаен 
и показателен експеримент 
провел американският учи-
тел Рон Джонс през 1967 го-
дина. Той преподавал исто-
рия в училище в Калифор-
ния. На един от уроците раз-
казал на учениците за Втора-
та световна война. 
 Когато започнали да 
говорят за концлагерите и 
другите зверства на нацисти-
те, един ученик попитал как 
така обикновените жители на 
Германия не са забелязали 
всичко случващо се в страната им, лагерите и масовото изтребление на хора в страната им. Тога-
ва Джонс решил да проведе необичаен експеримент. 
 Тъй като класът изпреварвал учебната програма, Джонс решил да отдели една седмица за 
посветен на този въпрос експеримент. 
 В понеделник той прочел на децата лекция за силата на дисциплината. За това какво усеща 
спортистът, който тренира усърдно и редовно, за да постигне успех в някакъв вид спорт. За това 
колко много работи балерината или художникът, за да направят съвършено всяко движение.  За 
търпението на учения, увлечен в търсенето на научната идея. 
 Джонс казал на учениците си да заемат позиция “мирно”, тъй като тя най-добре ще способс-
тва ученето. След това наредил на учениците няколко пъти да станат и да седнат в новото поло-
жение, както и многократно да излязат от аудиторията и безшумно да влязат и да заемат местата 
си. 
 “Играта” се харесала на учениците и те с охота изпълнявали указанията. Джонс заръчал на 
учащите се да отговарят на въпросите ясно и отчетливо и те с интерес се подчинявали, дори оби-
чайно пасивните ученици. 
 Във вторник учителят влязъл в час и открил, че всички мълчат, седейки в положение 
“мирно”. Някои ученици се усмихвали. Но повечето гледали пред себе си с искрено съсредоточе-
но изражение, с напрегнати вратни мускули, без никакви признаци на усмивка, мисли и дори 
въпроси. 
 Джонс обяснил на класа силата на общността. Той накарал децата да скандират: “Силата е в 
дисциплината, силата е в общността”. Учениците действали с явно въодушевление, виждайки си-
лата на своята група. 
 В края на урока Джон показал на учащите се приветствие, което те трябвало да използват 
при среща един с друг – изпъната дясна ръка откъм рамото. Този жест той нарекъл поздрава на 
Третата Вълна. В следващите дни учениците редовно се поздравявали с този жест. 
 В сряда Джонс раздал членски билети на всички ученици. Нито един човек не искал да на-
пусне стаята. Тринайсет ученика дошли от други часове, за да вземат участие в експеримента. 
Учителят раздал на всеки членски билет. 
 Нито един човек не искал да напусне аудиторията. На три от билетите той поставил черве-
ни кръстове и съобщил на почитателите им, че на тях се пада задачата да съобщят за всички, кои-
то не се подчиняват на правилата на класа. 
 Макар че на практика доброволни доноси донесли около 20 човека. Един от учениците, от-
личаващ се със здраво телосложение и малки способности в ученето, заявил на Джонс, че ще бъ-
де негов телохранител и ходил след него из цялото училище. 
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Любопитно 
 Трима от най-успешните ученици, чиито способности в новите условия се оказали непотър-
сени, съобщили за експеримента на родителите си. 
 В резултат Джонс бил повикан от местния равин, който получил удовлетворителния отго-
вор, че класът на практика изучава немския тип личност. Равинът обещал да обясни всичко на 
родителите на децата. 
 Джонс бил разочарован от отсъствието на съпротивление дори от страна на възрастните, 
директорът на училището го поздравил с поздрава на Третата вълна. 
 В края на деня организацията наброявала повече от двеста ученика. Мнозина се отнасяли 
към участието си в Третата вълна напълно сериозно. Те изисквали от другите ученици строго 
спазване на правилата и заплашвали онези, които не взимали експеримента насериозно. 
 В четвъртък числеността на класа нараснала до 80 човека. Джонс говорел за това какво е 
гордост. “Гордостта е нещо по-голямо от знамената и поздравите. Гордостта е това, което никой 
не може да ви отнеме. Да бъдеш горд значи да знаеш, че си по-добър… Това чувство не може да 
бъде унищожено…” 
 Той обяснил на учениците, че те са част от общонационална младежка програма, чиято за-
дача е политическа трансформация в полза на народа. 
 “Всичко, което правехме досега, беше подготовка за истинското дело. Из цялата страна пре-
подавателите набират и тренират младежки отряди, които с помощта на дисциплината, общност-
та, гордостта и действието могат да покажат на нацията, че обществото може да стане по-добро. 
Ако можем да променим реда в това училище, то можем да променим реда във фабриките, мага-
зините, в университетите и във всички други организации. Вие сте избрана група млади хора, ко-
ито помагат на това дело. Ако излезете напред и покажете какво сте научили за последните чети-
ри дена… можем да променим съдбата на нашия народ”. 
 Джонс наредил на четирима конвоиращи да излязат от аудиторията и да съпроводят до биб-
лиотеката три момичета, чиято лоялност била съмнителна. След това разказал, че в петък следо-
бед по телевизията ще обяви лидер на движението и новия кандидат за президентския пост. 
 В петък 200 ученика се наблъскали в залата. Нямало нито едно свободно място. Отвсякъде 
висели знамена на Третата вълна. Точно в 12 часа Джонс затворил вратите и поставил часовой 
пред всяка. 
 Приятели на Джонс се правели на фотографи, кръжейки из залата. “Преди да се включим в 
националната пресконференция, която започва след 5 минути, искам да демонстрирам на пресата 
колко сме подготвени. С тези думи учителят отдал поздрав. 
 В отговор веднага автоматично изскочили двеста ръце. Тогава той произнесъл девиза 
“Силата е в дисциплината”. Многогласният хор го повторил. Повторили девиза отново и отново. 
С всеки път откликът на тълпата ставал все по-силен. След 5 минути Джонс пуснал телевизора, 
но на екрана не се появило нищо. 
 Тогава той се обърнал към учениците: “Слушайте внимателно. Няма никакъв вожд! Не съ-
ществува никакво общонационално младежко движение на име Третата Вълна. Вас ви манипули-
раха, предизвикаха вашите собствени амбиции  и се оказахте в положението, в което се намирате 
сега. 
 Вие не сте по-добри/не сте по-лоши от немците, които изучавахме. Мислехте си, че сте изб-
раните, че сте по-добри от онези, които не са в тази стая. Продадохте свободата си за удобствата, 
които дават дисциплината и превъзходството. Решихте да се откажете от своите собствени убеж-
дения и да приемете волята на групата и голямата лъжа”. 
 След това Джонс показал на учениците филм за нацистка Германия. С нейната дисциплина, 
паради и факелни шествия. И с това завършило всичко. 
 Накрая Джонс обобщил: “Ако сме успели напълно да възпроизведем немския манталитет, 
то нито един от вас никога не би признал, че е бил на последната сбирка на Третата Вълна. Също 
както на немците, на вас ще ви бъде трудно да признаете пред себе си, че сте отишли толкова да-
леч”. 
 Учениците си тръгнали в подтиснато настроение, мнозина не можели да сдържат сълзите 
си. 

Източник: www.webmiastoto.com 
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ПЛЪСТЕНЕ НА ВЪЛНА – СТАРАТА БЪЛГАРСКА ТРАДИЦИЯ 
 
 Изработването на изделия от нетъкан текстил „плъсти“ е традиционен български занаят, 
чийто корени могат да бъдат открити в далечното минало. Най-ранното сведение за плъстени из-
делия в старобългарските писмени паметници се отнася към Х – ХІ в., а запазените образци са от 
XVІІ, XVІІІ, XІX и първата половина на XX 
в. Странджа е един от районите, където се 
практикува това древно изкуство. Основната 
суровина е овчата вълна. Използва се свойс-
твото на вълната да се сплъстява чрез пране, 
без помощта на сложни устройства, машини 
и технологии. 
 Тъй като плъстите имат изключителни 
топлоизолационни и влагоустойчиви качест-
ва, още в далечни времена българите ги 
употребяват за постелки, за езда на коне без 
седло (известни като „тегалтия“, „телтия“, 
„стеле“), за строеж на палатки при поход. 
Вълната задържа въздух и водата се стича 
по повърхността, без да може да проникне в 
дълбочина. При потапяне във вода леката 
вълна плува, а вече намокрена, поради осо-
бената си структура, много бързо се отцежда. 
 Самото правене на плъстта се нарича „валяне“. За целта се сковава „одър“ от дъски, който 
се поставя върху четири забити кола или върху „шейна“. Това се прави на двора, най-често в края 
на лятото, когато е слънчево и горещо, за да може плъстта да изсъхне. 
 Първият етап на обработка на вълната е пране на „серават“ вълна – заливане на вълната с 
топла вода, за да се изчистят органичните мазнини по нея, т. нар. „сер“. Следва изсушаване и раз-
деляне по предназначение на качества. 
 Вълната от руното се боядисва в растителни бои, багрилата на които се получават от раз-
лични растения, корени и др. Това става в големи глинени „кюпове“, в които вълната се слага, 
залива се с хладка вода и се поставят багрилните растения. Кюповете се заравят в непрегоряла 
тор и се оставят да престоят няколко дни при постоянна температура. 
 За да се приготвят „фитили“ с различна дебелина за „кроене“ и „шарене“ на плъстта, бояди-
саната вълна се разчепква и след това се развлачва или разбива със „лък“ от майстор „дръндар“. 

„Ярината“ и „дребта“ са използват за средния слой на 
плъстта, настилани равномерно или правени на „къдели“, 
които се нареждат на няколко слоя – веднъж по ширина, 
веднъж по дължина, според желаната дебелина. 
 Плъстените изделия дават големи възможности за 
творчество. Докато при тъканите от предени влакна се съ-
образяваме с посоката на нишките, при плъстите това не е 
необходимо. Предварително обагрените вълнени пластове 
могат да се разполагат във всички посоки, като цветовете 
се припокриват или преливат един в друг. Ясно очертани 
детайли могат да се комбинират с абстрактни петна. 
 С цветни парчета вълна може да се „рисува“, като до-
ри може да се постигне преден и заден план на изображе-
нието, перспектива, светлосянка. Вълната заема и запазва 
обем. Чрез моделиране се правят фигурки на животни, ак-
сесоари, изделия с вътрешна кухина, които, несъмнено, са 

част от съвременното приложно изкуство. 
 И днес в сърцето на Странджа планина може да се види истинска работилница за вълна, ко-
ято продължава да поддържа традицията на плъстенето на вълна жива. 
 

Източник: www.bulgarianhistory.org 
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Полезни съвети 

ЗИМНИ ГРИЖИ ЗА ЦВЕТЯТА У ДОМА 
 Зимата е период на покой за повечето стайни растения. През топлите сезони цветята се на-
мират в активна фаза на растеж, цъфтят и имат нужда от повече поливане и подхранване. През 
зимата обаче количеството вода и торове, необходими на растенията, намалява. 
 

 Студените месеци са период на изпитание за много от стайните растения, тъй като сухият 
въздух и недостатъчната светлина ги правят уязвими към болести и вредители. В случай, че тем-
пературата, светлината и влажността не са оптимални, растенията може да започнат да линеят, 
листата им да пожълтеят и окапят, да се наруши цъфтежът им. 
 Особено чувствителни са тропическите и екзотични растения, които са много топло и вла-
голюбиви.  
 
 И така, как да се грижим за стайните цветя през зимата? 
 
 Осигурете им светлина 
 Повечето растения се чувстват най-добре, отглеждани в условия на достатъчно директна 
или индиректна слънчева светлина. Светлолюбивите растения трябва да бъдат поставени до про-
зорец, най-добре с южно или източно изложение. Завъртайте саксиите от време на време за да 
може растенията да бъдат огрявани от всички страни. Това ще ги предпази от деформиране и изк-
ривяване на стъблата. Почиствайте редовно листата от прах, това ще помогне на растенията да 
улавят по-лесно светлината. Цъфтящите през зимата цветя (азалия, камелия, циклама и др.) тряб-
ва да стоят до прозорец и да получават възможно най-голямо количество светлина, в противен 
случай листата им може да пожълтеят, а цветовете да опадат. 
 Докато по-сенколюбивите видове като бръшлян, сансевиера могат да се поставят и по-далеч 
от прозорците. 
 Ако отглеждате светлолюбиви цъфтящи растения като африканска виолетка или бегония 
помислете за допълнителен източник на изкуствено осветление. 
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 Намалете поливането 
 Поливайте умерено само когато забележите, че почвата е изсъхнала. Водата трябва да бъде 
със стайна температура и най-добре да е престояла едно денонощие. 
 
 За предпочитане поливайте цветята сутрин. 
 Сухоустойчивите растения като сукулентните например, могат да преживеят зимата почти 
без поливане. Цветята, които са в период на покой трябва да получават минимално количество 
вода, когато горния слой на почвата от 1-2 см. е сух. 
 Прекомерното поливане може да доведе до загниване на корените и гъбни заболявания. 
 В края на зимата – началото на пролетта режимът на поливане се възстановява постепенно. 
 
 Поддържайте оптимална стайна температура 
 През зимата повечето растения се чувстват добре при температури между 15 и 22 градуса. 
Изключение са тропическите растения, които понасят и по-високи температури – до 30 градуса. 
 Не поставяйте цветята в близост до отоплителни уреди, нито до входни врати или други из-
точници на течение. 
 
 Погрижете се за влажността на въздуха 
 Повечето от стайните растения се чувстват добре при влажност на въздуха около 50-60%, 
което е здравословното ниво, към което би трябвало да се стремим у дома. Тропическите расте-
ния са по-влаголюбиви и понасят добре редовното опръскване на листата с пулверизатор. Най-
добре е да се снабдите с уред за замерване на влагата и ако тя е под 40% да помислите за закупу-
ване на овлажнител. Това ще бъде полезно не само за цветята, а и за вас самите, тъй като сухия 
въздух дразни лигавиците и ги прави податливи на вируси и бактерии. 
 
 Подхранвайте само растенията в активна фаза 
 Цветята, които са в период на зимен покой не трябва да бъдат наторявани. Те могат да по-
лучат първата си доза подхранване с настъпването на пролетта и събуждането за нов живот. Рас-
тенията, които цъфтят през зимата се подхранват умерено с половината от количеството тор, кое-
то използвате обикновено. 
 
 Пазете ги от вредители 
 Както сухият въздух така и преполиването, течението и липсата на светлина могат да нама-
лят имунитета на растенията към болести и вредители. 
 Основните мерки, които трябва да вземете са спазване на температурен и воден режим и 
осигуряване на достатъчно светлина. Помещенията трябва да се проветряват редовно, но цветята 
не бива да бъдат изложени на директно течение. Може да ги покривате с тънък плат когато про-
зореца е отворен. 
 Ако листата са сухи и сбръчкани причината може да е твърде високата температура или су-
хия въздух в стаята. Преместете растението по-далеч от отоплителния уред. 
 При загниване на листата е възможно да става дума за преполиване. 
 Ако забележите вредители, те трябва да бъдат третирани с подходящ препарат. Най-често 
през зимата растенията страдат от гъбни болести. Те се лекуват с фунгициди. 
 

Източник: www.domigradina.com 
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Кулинарни рецепти 

ЛЕСНИ ВРАТНИ ПЪРЖОЛИ  
(Предложение на Василка Кичукова от Дряново) 

 Продукти: Около килограм и половина свински вратни пържоли без кост, 2 големи морко-
ва, 2 големи глави лук, 250 г гъби, сол, черен пипер, чубрица, дафинов лист, 3-4 с.л. олио, 1 к.ч. 
червено вино. 
 Начин на приготвяне: Овкусяваме пържолите със сол, черен пипер и чубрица. Запечатва-
ме ги в сгорещено олио от двете страни за кратко, до побеляване. 
 Нарязваме зеленчуците на по-големи филии. В по-дълбока тавичка, слагаме на дъното ред 
от зеленчуците, отгоре 3 бр. пържоли, пак ред зеленчуци и пак ред пържоли. Ако имате по-
голяма тава, може да ги печете и на един ред. 
 Най-отгоре разпръсваме останалите зеленчуци, заливаме с олиото от пърженето, добавяме 3 
дафинови листа и сипваме виното. Ако обичате по-солено, може при реденето да осолявате зе-
ленчуците. 
 Поставяме ги във фурната под фолио на 180 градуса около два часа, или докато месото ста-
не крехко. Махаме фолиото и допичаме, докато сосът поизври и се запече до златист загар. 
 Вече имаме страхотни крехки пържоли, директно с вкусни зеленчуци за гарнитура. По же-
лание може да се сервират с картофено пюре. 

 

ПУХКАВЕЛКИ СЪС СИРЕНЕ  
(Предложение на Василка Кичукова от Дряново) 

 Продукти: 2 ч.ч. брашно, 1 ч.ч. кисело мляко, 1 ч.ч. натрошено бяло сирене, 1 яйце, 1 ч.л. 
сода бикарбонат, 1 ч.л. сол, 100 г краве масло.  
 За поръсване:  мак, сусам, пармезан или кашкавал.  
 Начин на приготвяне: Изсипваме брашното в подходяща купа. В чашата с киселото мля-
ко, слагаме лъжичката със содата и бъркаме, докато шупне. Изсипваме млякото при брашното, 
добавяме сиренето, солта и яйцето.  
 Разбъркваме сместа до получаването на меко лепкаво тесто. Изсипваме тестото върху наб-
рашнен плот и оформяме 10 топки.  
 Подреждаме на разстояние в тавичка, върху хартия за печене, пухкавелките. С помощта на 
палеца, притискаме в средата и поставяме малко кубче краве масло.  
 Поръсваме пухкавите сиренки с мак, сусам и пармезан (кашкавал).  
 Печем в предварително загрята фурна до 180 градуса до златистокафяво.  
Когато са готови, изваждаме ги от фурната, напръскваме ги леко с мокра ръка и завиваме тавата с 
памучна кърпа за няколко минути.   

 

СЛАДКИШ СЪС СЛАДКО ОТ ДЮЛИ  
(Предложение на Ивелина Стефанова от Силистра) 

 Продукти: 3 яйца, 1 ч.ч. захар, половин  ч.ч. олио, 3 с.л. кисело мляко, 1 бурканче сладко от 
дюли, 1 каф.л. сода за хляб, 2 и половина ч.ч. брашно, 1 бакпулвер.  
 Начин на приготвяне:  Към сладкото се слага содата за хляб и се разбърква.  
 В отделен съд се разбиват яйцата със захарта, олиото, киселото мляко и пресятото брашно с 
бакпулвера. Накрая се добавя сладкото и се сипва в намаслена и набрашнена тавичка.  
Пече се на 180 градуса до суха клечка.  
 Поръсва се с пудра захар. 
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„ЗАБРАВЕНИТЕ" БИСКВИТКИ 
(Предложение на Ивелина Стефанова от Силистра) 

 Вече сме в сезона, в който ставането сутрин от леглото се превръща в трудна задача. Още 
ни се спи, тъмно е, студено е …, но пък ако знаем, че във фурната ни очаква нещо сладко, дали 
няма да скочим веднага? 
 Тези бисквитки са кръстени „забравените”, защото се готвят цяла нощ във фурната. Оставя-
те ги да се охлаждат - т.е. забравяте ги до сутринта. 
 Това е нещо средно между целувка и курабийка – основата им е пухкава, но съдържат шо-
коладов чипс, а бавното им приготвяне ги прави хрупкави. 
 Продукти: 2 белтъка, 120 г захар, 1 ч.л. ванилов екстракт, около 150г (общо) ядки, шоколад 
или какъвто пълнеж ви харесва. 
 Начин на приготвяне: Първо загрейте фурната си до 180 градуса (160 – с вентила-
тор). Едва тогава започнете да разбивате белтъците до получаването на твърди върхове и доба-
вяйте захарта по малко, като разбърквате, докато сместа стане твърда и лъскава. 
 Нарежете ядките и шоколада и ги поставете  в купата с екстракта от ванилия.  
 Бавно разбъркайте пълнежите с метална лъжица. Постелете дъното на тавата с хартия за пе-
чене и загребвайте с лъжица от сместа. 
 Поставете тавата във фурната, изключете фурната и оставете за една нощ. 
Когато се събудите сутринта, ще имате готови за закуска вкусни лакомства. 
Отлепете ги от хартията и ги поставете в херметически затворен съд, за срок до три дни. 
 


 

АЙЛЕ СЛАДКИШ  
(Предложение на Ивелина Стефанова от Силистра) 

 Продукти: половин пакет кори за баница, 3 яйца, чаша чаена захар, чаша олио, чаша кисело 
мляко, чаша и половина брашно, 1 бакпулвер.  
 За сиропа: 2 чаши захар, 3 чаши вода и 2 ванилии.  
 За поръсване: кокосови стърготини  
 Начин на приготвяне: Яйцата се разбиват до бяло с чаената захар. След това добавяте ки-
селото мляко, олиото, брашното и бакпулвера. 
Бъркате с миксера, докато получите еднородна смес с гъстота като за кекс. 
Корите за баница ги нагъвате на хармоника в намаслена тава и слагате във фурната да се запекат. 
След това вадите, изливате кексовата смес и връщате обратно във фурната. Когато е готово оста-
вяте да изстине. 
През това време правите сиропа от захар, вода и ванилии. Заливате и оставяте да се сиропира. 
Поръсвате с кокосови стърготини. 
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Здраве 

Д-Р БРУС ЛИПТЪН : ВЯРАТА ПРОМЕНЯ ГЕНЕТИЧНИЯТ КОД, 
 И МОЖЕ ДА НИ ИЗЛЕКУВА ОТ МНОГО БОЛЕСТИ 

 

 Научно доказано е, че човешката 
вяра може да ни излекува от всяка бо-
лест, променяйки нашия генетичен 
код. Когато от време на време в меди-
ите се появяват публикации за чудот-
ворното изцеление от смъртоносна 
болест, по лицата на лекарите и уче-
ните, като правило, се появява скеп-
тична усмивка. 

 Дори когато става въпрос за не-
оспорими факти, потвърдени от съв-
ременните методи на изследване, тра-
диционната медицина или ги отхвър-
ля, или се опитва да обясни внезапно-
то възстановяване с грешка в оригиналната диагноза на пациента. 

 Въпреки това, американският генетик Брус Липтън твърди, че с помощта на истинската вя-
ра, хората наистина могат да се отърват от всякакво заболяване. И в това няма никаква тайна или 
загадка: изследванията на Липтън са показали, че посоката на умствената настройка може да про-
меня генетичния код на даден организъм! 

 С течение на годините, Брус Липтън специализира в областта на генното инженерство, ус-
пешно защитава докторска дисертация, и е автор на няколко проучвания. През цялото това време, 
Липтън, както и много генетици и биохимици предполагат, че човек е един вид био-робот, който 
живее по предварително зададена програма, записана в гените му. 

 Гените във връзка с тази гледна точка определят почти всичко – особено външния вид, спо-
собностите и темперамента, предразположеността към определени заболявания и в крайна сметка 
живота. Никой не може да промени вашия личен генетичен код, което означава, че можем да 
приемем само факта, че имате предварително определен характер. 

 Повратният момент в мнението на д-р Липтън започва в края на 1980-те, когато прави екс-
перименти върху изучаването на поведението на клетъчната мембрана. Преди в науката се смята-
ше, че гените са разположени в ядрото на клетката и че е необходимо да се премине през мембра-
ната. Експериментите на Липтън обаче са показали, че външните влияния върху клетката може 
да повлияят на поведението на гените и дори да доведат до промени в структурата им. 

 “Всъщност, аз не измислям нещо ново“ – казва д-р Липтън. „В продължение на векове, хо-
рата са използвали лечение, известно като плацебо ефект – когато на пациента му се предлага не-
утрално вещество, твърдейки, че това е лекарство. В резултат на това вещество в действителност 
се оказва, че то има лечебен ефект. Но е странно, че науката все още не разполага с обяснение за 
този феномен.” 
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 Моето откритие позволи да се даде обяснение: с помощта на вярата и нейната лечебна сила, 
човек достига до промени в процесите на тялото му, включително на молекулярно ниво. Той мо-
же да “изключи” някои гени и да “включи” други, и дори да промени своя генетичен код. След 
това помислих за различните случаи на чудни изцеления. Лекарите винаги ги отричат. Но всъщ-
ност, дори да имахме само един такъв случай, той трябваше да накара лекарите да се замислят 
над неговата природа. И да стигнат до мисълта, че ако това се е удало на един, то е възможно съ-
щото да сторят и други. 

 Разбира се, академичната наука приела възгледите на Брус Липтън с враждебност. Но той 
продължил изследванията си, в хода на които последователно доказвал, че без всякакви лекарст-
ва е напълно възможно да се влияе на генетичната система на организма. Включително, разбира 
се, с помощта на специално подбрана диета. Така за един от своите експерименти Липтън създал 
порода жълти мишки с вродени генетични дефекти, обричащи потомството им на излишно тегло 
и кратък живот. След това с помощта на специална диета той постигнал мишките да започнат да 
дават потомство, напълно различно от родителите си – с обичайния цвят, слаби и живеещи толко-
ва, колкото и всички останали. 

 Научният свят продължил да посреща негативно идеите на Липтън, но той продължил екс-
периментите и доказал, че аналогично въздействие върху гените може да се постигне и с помощ-
та, да речем, на въздействието на силен екстрасенс или по пътя на определени физически упраж-
нения. Новото научно направление, изучаващо влиянието на външните въздействия върху гене-
тичния код, получило названието епигенетика. 

 И все пак за главното въздействие, способно да променя състоянието на нашето здраве, 
Липтън смята именно силата на мисълта, това, което се случва не около, а вътре в нас. 

 „В това също няма нищо ново – казва Липтън. – Отдавна е известно, че двама души могат 
да имат еднаква генетична предразположеност към рак, но при единия болестта да се прояви, а 
при другия – не. Защо? Защото са живели различно – единият по-често изпитвал стресове от вто-
рия, имали са различни самооценка и самоусещане, пораждащи съответно и различен ход на мис-
лите. 

 Днес мога да твърдя, че ние сме способни да управляваме нашата биологична природа, ние 
можем с помощта на мислите, вярата и стремежите да влияем на нашите гени. Великата разлика 
между човека и останалите същества на Земята се заключава в това, че той може да променя сво-
ето тяло, да изцели сам себе си от смъртоносни болести и дори да се отърве от наследствени бо-
лести, използвайки психическите нагласи на организма. 

 Ние далеч не сме длъжни да бъдем жертви на нашия генетичен код и обстоятелствата на 
живота. Повярвайте в това, че можете да се изцелите и ще се излекувате от всяка болест. Повяр-
вайте, че можете да отслабнете с 50 килограма и ще отслабнете!“ 

 На пръв поглед всичко е пределно просто. Но само на пръв поглед. 

 Ако всичко беше толкова просто, то повечето хора с лекота биха решавали всякакви проб-
леми със здравето с помощта на произнасяне на мантри от рода на „Аз мога да се излекувам от 
тази болест“, „Аз вярвам, че организмът ми е в състояние да се излекува сам“… 

 Но нищо от това не се случва и както пояснява Липтън, не може да се случи, ако психичес-
ките нагласи проникват само в областта на съзнанието, определящо само 5% от нашата психичес-
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ка дейност, без да засяга останалите 95% – подсъзнанието. 

 По-просто казано, само единици от тези, които са повярвали във възможността на самоизце-
лението със силата на своя мозък, всъщност действително го вярват – и затова постигат успех. 
Повечето на ниво подсъзнание отричат такава възможност. Още по-точно – самото им подсъзна-
ние, което на автоматично ниво контролира всички процеси в нашия организъм, отхвърля такава 
възможност. 

 Освен това то (пак на ниво автоматизъм) обикновено се ръководи от принципа, че вероят-
ността с нас да се случи нещо позитивно е къде по-малка от бъдещото протичане на събитията по 
най-лошия сценарий. 

 Според Липтън именно на такава гама нашето подсъзнание започва да се настройва в пери-
ода на ранното детство, от раждането до шест години, когато най-незначителните събития, умиш-
лено или случайно казани от възрастните думи, наказания, травми формират „опита на подсъзна-
нието“ и в резултат – личността на човека. 

 Освен това самата природа на нашата психика е устроена така, че всичко лошо, случващо се 
с нас, се отлага в подсъзнанието много по-лесно от спомените за приятните и радостни събития. 
В резултат „опитът на подсъзнанието“ при повечето хора 70% се състои от отрицателен опит и 
само30% – от положителен. 

 По такъв начин, за да се постигне наистина самоизцеление, е необходимо поне да се проме-
ни това съотношение с противоположното. Само по такъв начин може да се счупи бариерата, 
поставена от подсъзнанието на пътя към нахлуването на нашите мисли в клетъчните процеси и 
генетичния код. 

 Според Липтън работата на много екстрасенси се състои именно в премахване на тази бари-
ера. Но той смята, че аналогичен ефект може да се постигне и с хипноза, и с други методи. Но 
голямата част от тези методи все още очакват своето откриване. Или просто широко признание. 

 Липтън продължил своите изследвания в областта на генетиката, като едновременно станал 
един от активните организатори на различни международни форуми с цел прокарване на мостове 
между традиционната и алтернативната медицина. 

 На организираните от него конгреси и семинари известни психолози, лекари, биофизици и 
биохимици седят редом до всевъзможни народни целители, екстрасенси и дори такива, които на-
ричат себе си магове или вълшебници. 

 Последните обикновено демонстрират на множеството своите възможности, а учените уст-
ройват мозъчни атаки на опитите за научното им обяснение. А заедно мислят бъдещи експери-
менти, които биха помогнали да се установят и обяснят механизмите на скритите резерви на на-
шия организъм. 

 Именно в такава симбиоза между езотериката и съвременните методи за лечение с главна 
опора на възможностите на психиката на самия пациент Брус Липтън вижда основния път за бъ-
дещото развитие на медицината. А дали е прав, или не, ще покаже времето. 

 

Източник: www.magnifisonz.com 



Усмивки 
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ВИЦОВЕ 
 Татко мецан се събужда сутринта, отива до своята чинийка и започва страшно да реве: 
 – Кой е ял от моята паничка? 
 След него идва малкото мече и също започва да врещи: 
 – Кой е ял от моята паничка? 
 Мама мецана раздразнено: 
 – Стига сте крещяли! Още не съм готвила! 

    
 Седи си на пътя котенце. Минава крава и му казва: 
 – Я, какво си мъничко, пък вече с мустаци. 
 Котенцето отговорило: 
 – А ти каква си голяма, пък си без сутиен. 

    
 Женска молитва: 
 Господи, моля те, дай ми: 
 Мъдрост, за да разбирам мъжа, 
 Любов, за да му прощавам, 
 И Търпение към неговото настроение 
 Защото, Господи, ако поискам Сила, 
 Ще го бия до смърт. 

    
 Две котки се състезавали коя ще се наведе повече от покрива. 
 Едната внезапно спечелила. 

    
 Франция. Париж. Една жена спира с колата си на червен светофар. Светва жълт, зелен, пак 
червен – колата не помръдва. Приближава се полицай и я пита: 
 – Може би мадам предпочита някакъв друг цвят? 

    
 Евреин намира пари на пътя. Брои ги. Не стигат! 

    
 Млад съпруг в книжарница: 
 – Имате ли книгата „Мъжът-повелител на жената“? 
 Продавачката: 
 – Отделът за фантастика е отсреща, господине. 

    
 Въпрос: Каква е новата бойна тактика на китайците? 
 Отговор: Да се движат на малки групи от по два милиона. 

    
 Пиян съпруг се прибира след полунощ и търкаля пред себе си една автомобилна гума. Же-
ната го пита: 
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 – За какво ти е тая гума бе, простак, че ти кола нямаш! 
 – Аз питам ли те тебе що си купуваш сутиени! 

    
 Приятелство между жени: Една жена не се прибрала вкъщи една вечер. На следващия ден 
казала на съпруга си, че е спала при приятелка. Мъжът се обадил на десетте най-добри приятелки 
на жена си. Нито една от тях не знаела за това. 
 Приятелство между мъже: Един мъж не се прибрал вкъщи една вечер. На следващия ден 
казал на съпругата си, че е спал при приятел. Жената се обадила на десетте най-добри приятели 
на мъжа си. Осем от тях потвърдили, че е спал у тях, а двама казали, че е още там. 

    
 Принцът отива на ресторант и чете менюто – Варени жаби, печени жаби, панирани жаби. 
Въздиша: 
 – Виж какво правят хората… А аз, глупакът, се ожених… 

    
 Мъж седи, хванал една книга с рецепти, и се вайка: 
 – Е, как да сготвя, като всяка рецепта започва с „Вземете чиста тенджера“… 

    
 Един човек си върви и един негов приятел го вижда и го пита: 
 – На къде така, приятел? 
 – На рождения ден на тъщата. 
 – Е, какво ще й подариш? 
 – Обици. 
 – А тая пушка, що я носиш? 
 – Да й пробия ушите! 

    
 Клиент: Може ли един хляб? 
 Продавачка: Какво да може един хляб? 

    
 Двама рибари хващат в мрежата си една русалка. Единият я отплита и я пуска да си ходи. 
Другият: 
 – Защо? 
 Първият отговаря: 
 – Как? 

    
 Жена се притиска към мъжа си: 
– Ако отговориш на гатанката ми, ще ти се отдам, а ако не познаеш, няма да готвя седмица. Мъ-
жът си помислил: 
 – По-добре да стоя гладен… 
 А жената продължила: 
 – Зеленичко, живее в блатото, скача, започва с „ж“ и завършва с „а“. Що е това? 
 – Скакалец! 
 – Ах, ти, палавник такъв! – викнала тя – Позна! 



Занимателна страничка 
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ИГРА “ПОЗНАЙ ПОДПРАВКАТА” 

   Уважаеми читатели,  

Редакцията на списание „Звук и светлина“ има честта да Ви представи своята най-нова 
игра „Познай подправката“!  Вашата задача ще бъде да отгатнете коя е скритата подправка, из-
ползвайки предоставената от нас информация за нея, както и броя на съставящите я букви и по-
зициите на някои от буквите в нея.  

Отговорите Ви ще очакваме на адрес: 

 гр. Пловдив, пощ. кутия №3, п.код: 4006 

или на e-mail: zvukisvetlina@gmail.com. 

Всеки, който познае всички 12 подправки, ще получи интригуваща награда. 

Желаем Ви  успех! 

А ЕТО И ПЪРВАТА ПОДПРАВКА,  
КОЯТО ТРЯБВА ДА ПОЗНАЕТЕ:  

 

К * Р * А * * Н 
 

Търсената подправка се състои от 8 букви. 
 
Позиции на буквите в думата: 
Първа буква – К 
Трета буква – Р 
Пета буква – А 
Осма буква - Н 
Информация за подправката: 
Наричат я „Царицата на подправките”. Произхожда от тропическите джунгли в Индия, 

Шри Ланка, Малайзия и Суматра. Според официалните сведения в Европа е внесена за първи 
път около 1200 г, но истината е, че на Стария континент тази подправка се появява още с търгов-
ските кервани от Изтока към Древна Гърция и Рим. 

На вкус подправката е пикантна със силен аромат, заради което се прилага в малки коли-
чества. Добива се от растение, което достига височина между 1.80 и 3.60 метра. То образува зе-
лени семенни шушулки, които се изсушават, а семената се използват в кулинарията цели или 
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смлени. Цветът на семената варира от зелено-кафеникави, стигащи чак до черно и до изкуствени 
бели семенца. Счита се, че най-качествени и скъпи са зелените семенца, а кафявите се определят 
за по-некачествени. Белите зрънца се тачат като най-естетични.  

Подправката е доста скъпа. Нарежда се на второ място по цена, единствено след подправ-
ката шафран, а някои смятат и че е трета, като е изпреварена и от ванилията. За сметка на това 
обаче няколко зрънца от подправката са напълно достатъчни за овкусяване на цялото ястие.  

Използва се активно в индийската и азиатската кухня. Основна съставка е на кърито. Запа-
зена марка на Близкия Изток е и да я слагат в кафето и чая. Особена чест в бедуинската култура е 
да почерпиш госта си с кафе с тази подправка. В Скандинавската кухня е любима при приготвя-
нето на печени ястия, а в арабските страни се използва за подправяне както на местни сладки ка-
то ориенталската халва, така и на солени ястия от ориз и месо, известни като пилафи. През пос-
ледните десетилетия намира и добра почва в българската кухня. 

Освен в кулинарията, тази уникална подправка  се използва и като лекарство. Според ин-
дийската народна медицина лекува раздразнен стомах, болки в гърлото, мигрена, а в комбинация 
с мляко и мед – импотентност. Само една щипка от подправката в кафето и чая променя напитки-
те коренно, като те стават далеч по-ободряващи, тонизиращи, а постфактум действат и като афро-
дизиак. 
 

Познахте ли коя е подправката? 
 

 

 
 

ЗА ИГРАТА „КОЙ СЪМ АЗ?“ 
 

 Уважаеми читатели, 
 Публикуваният текст към играта „Кой съм аз?“ в брой 11-12 от 2020 г. на сп. „Звук и свет-
лина“ се отнася за Владимир Димитров – Майстора - български художник, едно от големите име-
на в българската живопис. Отговорилите правилно са: Иванка Христова от Левски, Върбина 
Станкова от Шумен, Донка Вълнеева от Пловдив, Снежанка Кирчева от Пловдив, Боян Башев от 
Пловдив, Силвия Дацин от с. Орешак, Елица Йосифова от Велико Търново, Кирил Дамянов от 
Пловдив, Димка Дамянова от Пловдив и Димитър Станев от Велико Търново. 
 

Благодарим на всички, които взеха участие в играта “Кой съм аз”! 



Последно сбогом! 
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ТЪЖНА ВЕСТ  

 С прискърбие ви съобщаваме, че ни напусна поетесата, об-

щественик и активист на НАСГБ Калинка Ковачева. Тя ще остави 

светла диря в нашите сърца и умове със своя непоколебим и вдъх-

новяващ дух, „нежна, горска самодива в тоз живот суров“, неумор-

на поетеса, участник в множество сборници, председател на Поети-

чен клуб на сляпо-глухите „Вдъхновение“! Калинка Ковачева бе 

ярък представител и пътеводител на движението на сляпо-глухите 

хора в България, основател на НАСГБ, основател и председател на 

ТО на НАСГБ – Добрич, дългогодишен член на УС на НАСГБ, основател и председател на Обе-

динен спортен клуб на сляпо-глухите „Устрем“ – Добрич, основател и член на УС на Национална 

спортна федерация на сляпо-глухите в България, носител на златна значка и юбилеен медал на 

НАСГБ.  

Поклон пред светлата й памет! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИТУРКА  

НА  

СПИСАНИЕ “ЗВУК И СВЕТЛИНА”  

 
БРОЙ 1, 2021 Г. 
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УВЕСЕЛИТЕЛНИЯТ ПАРК 

 – Достатъчно ли съм пораснал, мис? – хлапето я гледаше с големи питащи очи. 

Таня му се усмихна и посегна към мярката, която u връчиха още първия ден – ъгъл от две летви, дълга 

вертикална и по-къса хоризонтална отгоре. 

 – Слагаш я до всяко дете и я завърташ. Ако късата страна го перне по главата, значи е доста-

тъчно голямо и може да се качи на влакчето. За всяко забавление има различна мярка – обясни u су-

первайзерът на съоръженията Джордж, русоляв американец на около двайсет и три години. – Ако 

хлапето остане под хоризонталната летва, не може да се качи на влакчето. Разбираш ли, Таня? Как 

си с английския? 

 – Разбирам – отвърна тя и замълча. 

 Джордж също замълча в очакване. Сега студентката от Русия щеше да зададе неизбежния въп-

рос. 

 Всяка година за летния сезон в увеселителния парк на Денвър “Сикс флагс” идваха да работят 

студенти от Централна и Източна Европа – поляци, чехи, българи, руснаци… Преди имаше и турци, 

но тази година управата ограничи приема до желаещи от славянските страни. Джордж не знаеше 

причината. Вероятно Лиза от “Човешки ресурси” можеше да му обясни, но не беше питал. 

 Момичето беше от Русия и той бе уверен, че ей сега ще му зададе задължителния за тяхната 

психика въпрос. Най-много след пет секунди. Започна да брои наум – едно, две, три, четири... 

 – Добре, де – обади се точно навреме Таня, – а ако на някое дете мъничко не му достига? Чуть-

чуть? 

 Последното беше на нейния език и му прозвуча странно. 

 – Когато се определи някаква граница, Таня, винаги изглежда несправедлива за най-близкия до 

нея – търпеливо обясни Джордж. – Но ограниченията съществуват, за да се спазват, а не да се 

разсъждава доколко и за кого се отнасят. На това се крепи редът в нашето общество и децата от мал-

ки трябва да се научат да спазват правилата. Дори прости правила, които ти изглеждат формални. 

Разбираш ли всичко, което ти казвам? 

 – Разбирам – отвърна момичето, примирено с тази явна несправедливост спрямо по-дребните 

дечурлига. 

Започна да я дразни постоянното питане добре ли е с английския. “А ти, Джордж, как си с руския? 

А?” 

МЕДАЛЬОНЪТ 

/с продължение/ 

Пролог 
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 – Таня, правилата са важни – губеше си времето Джордж да я убеждава. – Те всъщност гаран-

тират безопасността на децата. Не можем да допуснем някое по-дребно да се изхлузи от предпазни-

те закопчалки и да пострада. 

Той я погледна настойчиво в очите, за да й внуши важността на казаното. И изведнъж потъна в тези 

две огромни сини езера. Направо пропадна в тях. И както при падане в дълбока вода, цяла минута не 

можa да си поеме дъх. 

 Руси коси, изящно лице с високи скули, неповторима славянска красота... Но най-вече очите! 

В този миг Джордж се влюби в нея, беше като омаян от екзотична източна магия, срещу която ду-

шата на един обикновен американец е беззащитна. 

 И сега, седмица по-късно, Таня стоеше до влакчето, което щеше да понесе насядалите в него 

момчета и момичета. Държеше мярката в ръка и я слагаше до всяко дете. И до това ококорено хлапе 

също. 

 – Мис? – настоя малкият, а погледът му я умоляваше. – Достатъчно ли съм пораснал, мис? 

 Джордж тъкмо правеше редовната обиколка покрай съоръженията, за да огледа всичко ли е 

наред. Стигна до Таня и момчето, усети нейното колебание и спря на пет-шест метра да види как ще 

постъпи. Тя завъртя летвата над главата на хлапето и въздъхна: 

 – Сега не може, но след месец, сигурно ще си пораснал малко. 

 Джордж остана доволен от нея. И от себе си. Цивилизацията беше извоювала малка победа над 

хаоса. Американският ред навлизаше полека в склонната към анархия славянска душа. Или поне та-

ка му харесваше да го приема. 

 Беше следвал две години психология и обичаше да си извлича разни обобщения от прости жи-

тейски ситуации. Харесваше му да се вижда в ролята на цивилизатор сред диваците. И да си мисли, 

че не е забравил наученото, че дори го обогатява и развива и че е прекъснал следването си само за 

година-две-три и скоро ще се върне в университета. Обаче всички тези диви и незачитащи правила-

та славянски момичета и момчета бяха всъщност студенти в своите страни. Щяха да поработят едно 

лято, да усъвършенстват английския си, да спечелят малко пари и наесен да продължат образовани-

ето си. 

 А техният цивилизатор Джордж? Щеше ли наесен да бъде отново студент? А ако се върне в 

университета кой щеше да му плати таксата, как щеше да се издържа, да си пълни хладилника, да 

захранва банковата си сметка? 

 Беше петгодишен, когато баща му почина. Преди две години майка му се омъжи и замина в 

Чикаго. Джордж остана сам в Денвър. Тъкмо бе станал пълнолетен и както повечето млади амери-

канци трябваше да се оправя сам. Беше му трудно и се наложи да прекъсне следването за кратко. 

Краткото стана по-дълго и докога щеше да продължи, не знаеше... 

 “Хайде, господин психоаналитик, анализирай живота си и вземи най-после някакво решение, 

по възможност правилното! Или се връщай в университета, или си намери свястна работа! – такива 

мисли постоянно се въртяха в ума му. – За другите може да изглеждам уверен, да се държа като 
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шеф, но съм толкова объркан! Не знам всъщност какво искам. Искам ли да завърша психология? 

Доходна професия, особено в Америка. Изслушваш проблемите на всякакви сбърканяци, съветваш 

ги, прибираш им паричките и си отиваш да спиш спокойно. Даваш им възможност да си излеят ду-

шата, но гледаш да не се товариш с техните тревоги.” 

 – Пшепрашам! – отскочиха встрани две от новите момичета, чиито имена не беше запомнил, 

но знаеше, че са полякини. – Екскюз ми! – извиниха се те и на английски, защото се сетиха, че не ги 

е разбрал. 

 Той крачеше из парка, разсъждавайки над живота си, и неусетно краката го отведоха при влак-

чето на Таня. 

 Когато това се случи за десети път този ден, господин психологът се видя принуден да си 

признае очевидното: “Аз съм влюбен.” 

 После си зададе логичния въпрос: “Какво трябва да направя?” 

 И не можа да си отговори. 

 ХОТЕЛ “ЛАМБЕР”, ПАРИЖ, 1840 г. 

 Фоайето на хотел “Ламбер” не беше нито най-просторното, нито най-представителното сред 

уважаваните парижки хотели, апартаментите му – също. Но сградата притежаваше достатъчно стил 

и изисканост, за да бъде и място за живеене на граф Чарториски, и резиденция на забележителна 

част от поляците емигранти след тяхното жестоко поражение в борбите за възстановяване на полс-

ката държава. Доста представители на шляхтата1 се бяха събрали във френската столица, едва оце-

лели в онова генерално сражение на въстаниците с Руската империя, което продължи повече от го-

дина и половина – от януари 1830-а до октомври 1831 година. В земите, заграбени от Австрия и 

Прусия, те дори не успяха да вдигнат бунт. А след разгрома Полша вече не съществуваше на карта-

та на Европа. 

 По различни пътища в сърцето на Франция се беше стекъл цветът на полската висша аристок-

рация, по-дребната шляхта и интелигенцията. Полският дух не беше загинал. Само временно бе от-

седнал на хотел в Париж. 

 Това “временно” се проточи близо десет години. 

 Но в цялата емигрантска общност кипеше трескава дейност и сякаш никой не си даваше смет-

ка за бързо отлитащото време. Дискутираха се идеи, пишеха се заявления до европейските монарси, 

пристигаха или заминаваха пратеници до емигрантските центрове, пръснати из други европейски 

страни. Обсъждаше се как да се възпират по-новите и по-революционно настроени групировки и 

съюзи на нетърпеливите млади емигранти, които се стремяха не просто към възраждане на родина-

та, а и към всеобщо равенство, братство и премахване на крепостничеството. 

 Консервативната партия на княз Адам Чарториски трябваше да отчита тези брожения и да 

удържа духовете в правилния път към добре подготвено въстание и постепенни социални промени. 

В салона му почти всяка вечер се водеха разпалени дискусии. Въпреки своята възраст, графът не се 

1 Шляхта – съсловие на висшата полска аристокрация и многобройни дребни благородници (б. а.). 
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уморяваше да обяснява възгледите си на всеки. И тази вечер, седнал в удобното си кресло, отново 

бе взел думата: 

 – Трябва ни подкрепата на влиятелните европейски монархии. Трябва ни силата на диплома-

цията, която да застане зад нас и да възпре руската лавина, иначе пак ще ни смаже. 

 – Не само руската, Адам – добави някой. – Три държави си поделиха Полша. Кой ще е доста-

тъчно могъщ, за да се изправи срещу обединените им сили? Прусия и Австрия също не искат да из-

пуснат парчетата, които докопаха. 

 – Има кой. Ще се намери – отговори спокойно графът. – Светът се променя, съюзи се правят и 

развалят. Важното е ние да сме готови, когато звездите се подредят. Да не спираме работата си, да 

не допуснем борбеният дух на младата емиграция да угасне далече от родината. Помощ ще съумеем 

да си осигурим. 

 – Франция ще ни подкрепи – обади се мъжът, който стоеше с гръб към останалите, загледан 

навън през прозореца. 

 Светлината на деня постепенно угасваше и минувачите по улицата оредяваха. 

 – Италианските държави... – подсказа някой, може би Бронислав, секретарят на графа. 

 – Да не забравяме Османската империя, господа – отново се обади мъжът до прозореца и се 

обърна. Той съвсем не изглеждаше толкова възрастен, колкото солидно звучеше гласът му. Беше 

около трийсет и две-три годишен. – Султанът е вечният враг на руския цар. Можем по-сериозно да 

се опрем на него, а не просто да използваме ориенталското му гостоприемство към нашите емигран-

ти. Трябва активно да му въздействаме и да ги тласнем един срещу друг. Ако Русия насочи войските 

си на юг, няма да събере сили да потушава и едно полско въстание по западните си територии. 

 – Султанът слуша Англия – с поучителен тон заяви секретарят Бронислав Залевски. Първо 

трябва да спечелим Англия, господин Чайковски. 

 – Добре, господин Залевски – избухна Михаил Чайковски. – Вие тук си играйте вашите дипло-

матически игри, но момчетата, пръснати по света, не трябва да се отпускат и да забравят как се дър-

жат сабя и пушка! 

Той неведнъж си беше задавал логичния въпрос: “Какво трябва да направя?” И не можеше да си от-

говори. Ала казашкият му дух не му позволяваше да стои със скръстени ръце. Затова дойде при Чар-

ториски. 

В това време в салона влезе графиня Анна. Михаил млъкна, почувствал се неудобно, че е повишил 

тон в присъствието на дама, и то в дома u. След нея се появи прислужница и започна да пали газени-

те лампи. 

 – Стигнахте ли до пушките? – пошегува се графинята, която вече знаеше наизуст темите в пос-

тоянните им беседи. 
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 – Извинете, госпожо, тъкмо приключихме с тях и дойде ред да говорим за поезия – засмя се 

най-близко седящият Адам Мицкевич, бързо стана, целуна u ръка и с елегантен жест u предложи 

стола си. 

 – Благодаря, Адам, толкова си любезен – усмихна се графиня Чарториска. – Ще ни прочетеш 

ли нещо ново днес? 

 – Скъпа, всяка вечер искаш нещо ново от нашия поет – укори я мъжът u. – Музата му ще капне 

от умора и ще го изостави завинаги! 

 Всички се разсмяха. 

 – Тогава някой друг, моля. Като гледам толкова поети и писатели, събрани на едно място, по-

мислих, че съм попаднала на сбирка на нашето “Литературно общество”2 и ще си организираме ед-

но хубаво четене. 

 – Утре непременно ще донесем ръкописи, за да си направим истинско състезание, нали Вла-

дек? – засмя се Адам Мицкевич и внимателно настани графинята на стола си. 

Владислав Замойски кисело се усмихна, едва беше прописал и не бе сигурен дали това е дружеска 

закачка, или израз на пренебрежение. 

 – И от нашия нов приятел Чайковски очакваме да участва – хвърли ръкавица Мицкевич и към 

другата страна. 

 – Съгласен съм – засмя се Михаил, – но при едно условие. 

 – И какво е то? – откликна с готовност графинята. 

 – Четенето ни да не бъде пред тази скучна компания. Господа офицерите може да са незамени-

ми воини, но нищо не разбират от изящна словесност. Предпочитам да го направим в салона на вто-

рия етаж пред госпожиците от вашия “Институт за полски девойки”3, мадам. 

Щом стана дума за жени, сериозната атмосфера се разведри, а след малко, под предлог, че е станало 

късно, посетителите започнаха да се разотиват. Целуваха ръка на домакинята, кимваха на графа и си 

излизаха. 

 – Довиждане, лельо – тръгна си и Замойски. 

 – Довиждане, Владек – майчински го целуна графинята. 

В това време седемдесетгодишният u съпруг дълго и скучно се оплакваше от старческите си болеж-

ки на младия Михаил Чайковски, който не бе в състояние нито да го разбере, нито да му помогне, но 

не можеше и да си тръгне. 

 – Стига, Адам, остави младежа! Какво ти е направил? – укори го жена му. 

2  Towarzystwo Literackie (б. а.) 
3 Instytut pаnien polskich (б. а). 
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Михаил се огледа и с неудоволствие установи, че всички са си отишли. Но не можеше да прояви не-

учтивост, въздъхна примирено и, придавайки си заинтересуван вид, отново погледна към възраст-

ния човек. Чарториски бе млъкнал, а топлите му кафяви очи пламтяха закачливо. 

 – Нали не мислиш, че толкова съм изкукал? – каза той и го потупа по ръката. – Просто исках 

да поговорим насаме, а другите щяха да се чудят какви ли тайни ще си споделяме. Всички са много 

ревниви и внимавам да не показвам предпочитания. Вярвай ми, сега няма да се терзаят, а ще те съ-

жаляват, че ти досаждам. 

Това откровение изостри вниманието на Михаил. Безкрайният разговор за политика, дипломация, 

преговори и монархии не го убеди толкова в дипломатическите умения на Чарториски, колкото пос-

ледното кратичко изявление. 

“Дипломацията е изкуство и този човек наистина го владее”– помисли си младият мъж и всичките 

му колебания и съмнения далu идването му тук е правилно, се изпариха. Почувства, че кръвта му 

започва да кипи, а юмруците му са стиснати до побеляване. От това, което щяха да си кажат двамата 

тази вечер, зависеше каква посока ще поеме животът му. 

Графиня Чарториска деликатно се беше оттеглила и бе оставила мъжете сами. 

Старецът се загледа замислено към тъмния прозорец. Нощта беше непроницаема като бъдещето и 

също толкова плашеща. После сякаш излезе от унеса, внезапно погледна мъжа до себе си и каза: 

 – Вие, млади човече, успяхте да ме изненадате с две неща тази вечер. Едното е, че напускате 

“Демократическото общество”4, за да дойдете при нас, консерваторите, а на младата ви кръв повече 

прилягат революционните идеи и нетърпението. Питам се защо? 

 – Казвате, че съм млад, господине. По време на въстанието бях още по-млад. Само на двайсет 

и три поведох казаците си за пръв път в бой, но те ми вярваха. Препускаха редом с мен под знамето 

на Карол Ружицки. Уж жънехме победи, а всичко се провали. Казаците ми загиваха. Мисля, че мо-

жехме да победим. Мисля, че някои хора направиха грешки. Прекалено изчакаха или прекалено 

прибързаха. Не мога да кажа. Нагледах се на кръв, на посечени тела и когато се озовах тук, далече 

от земята си, исках колкото може по-бързо да се вдигнем отново, да отмъстим и да освободим роди-

ната си. Но с времето започнах да разбирам, че не е достатъчен само устрем. Нужни са сериозна 

подготовка, много оръжие и прецизност в ръководството. Моите приятели от “Демократическото 

общество” са искрени. Знам, че са готови да загинат за свободата, но целта е не да загиват, а да по-

бедим. Можем да се втурнем и да превземем вражеските позиции. О, как можем! Сигурен съм. Но 

трябва и да ги задържим, да оцелеем под общия натиск на околните държави. Трябва много да се 

работи преди битката и ми се струва, че тъкмо затова се доверявам на вас. Ето защо съм тук. 

 Графът мълчеше и поклащаше глава. В проточилата се пауза Михаил Чайковски се почувства 

длъжен да каже още нещо: 

 – Аз не съм дипломат като вас, господин Чарториски. Аз съм войник. Дойдох, за да ви убедя, 

че трябва хората ни да се сформират в легиони, да добият военна подготовка и да имаме войска, ко-

гато в родината се подготви въстание. Тогава ще имат нужда да им се притечем на помощ с обучена 

4  Towarzystwo Demokratyczne (б. а.). 
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армия, опитни офицери да поведат бунтовниците. Иначе отново ще бъдат избити. И никога вече ня-

ма да има Полша. Вие се ползвате с влияние във френското правителство, поискайте да ни разрешат 

да сформираме полско-казашки легион във Франция. 

 – Франция... – отрони старият граф. – Франция неведнъж ни е подлъгвала. Тук сме добре прие-

ти, но не се заблуждавайте, млади ми господине. Ако сформираме легион на тяхна територия, те ще 

накарат нашите момчета отново да проливат кръвта си за техните цели дори отвъд океана, а после, 

както вече се е случвало, ще се оправдаят, че обстоятелствата не са им позволили да повдигнат пред 

великите сили въпроса за възстановяването на Полша. Прав сте. Трябва да се обучават емигрантите 

ни на военно дело. Само че не тук! 

 – А къде? – чистосърдечно попита Михаил Чайковски. 

Домакинът му се усмихна и отвърна: 

 – Тази вечер вие сам прозряхте къде и това е второто нещо, с което ме изненадaхте. 

Видял неразбиране в очите му, графът зададе неочакван въпрос: 

 – Говорите ли турски? 

 – Нито дума! 

 – Е, ще трябва да се научите. 

 

ТЪРГОВЕЦЪТ, 1843 г. 

 Търговецът спря на прага на хана в края на селото. Широкият двор беше ограден с висока кир-

пичена стена, покрита с турски керемиди, та дъждове като днешния да не размекнат и отмият тухли-

те от непечена глина. Така се строеше по тия земи, пък и по целия Балкански полуостров, където бе 

обикалял да купува и продава стоката си. Плет, измазан с глина – и ето ти стена. Глина, оформена с 

дървено калъпче и изсушена на слънце – и ето ти тухла. Може за разкош да се омеси със слама, че 

да е по-здрава. Или пък плетените и измазани стени на стаите да се обковат с дъски отвън и отвътре. 

Тогава и къщата има вид на по-заможна. Само най-бедните къщи в родното му градче Копривщица 

бяха без дъсчена обшивка, а просто варосани. 

Неговата не беше такава. Вдигнал я бе на два ката с хубав здрав гредоред, а дъските на стените бяха 

дебели и добре припаснати. Това правеше къщата здрава и много топла, когато засвирят студените 

зимни ветрове. Но до зимата и снеговете имаше още време. 

 Септември едва беше започнал и Грую бе поел от селото си насред българските земи към села-

та на запад, от които всяка есен изкупуваше конопени изделия. Вечер се прибираше да пренощува в 

хана на село Власотинце, ханджията от години го знаеше и винаги имаше стая за него. 

 Грую сне дебелия ямурлук5, натежал от просмукалия го есенен дъждец, и силно го изтръска, 

преди да влезе. Вече се бе мръкнало и най-после се беше прибрал от обиколката по калните между-

5  Ямурлук – дълга вълнена наметка с качулка (б. а.). 
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селски пътища. Този противен влажен ден беше всъщност много добър. Мнооого добър! Спазари 

цели двайсет и два товара ушити конопени чували, три товара тънко изпреден канап за шиене и два-

найсет товара хубави конопени въжета от трите дебелини. От миналата есен селяните в планинските 

български и сръбски села наоколо се бяха трудили като мравки, бяха начуквали и развлачвали коно-

па, бяха го прели и пресуквали и сега дойде времето да го продадат. И само като видиш цвета му, 

като го пипнеш как е изпреден, как мирише свежо и наситено, разбираш, че това е качество и майс-

торлък! 

 Или може би той, опитният търговец, го разбираше. Някой новак може и да го поизлъжат, но 

Грую Хлътев не беше с жълто около устата. Знаеше как да избира, та, като занесеше стоката си в 

Копривщица, в Пловдив или в Цариград, я продаваше хем на най-високата цена, хем без остатък. 

Тъкмо затова можеше, като намери хубава стока, по-добре да я плати. А тези, от които купуваше, се 

стараеха, не продаваха на друг, чакаха той да дойде. 

 Сега месец-два договаряше цената, записваше в тефтера и оставяше капаро. А после щеше да 

наеме кираджия6 с товарни коне и само за една седмица да обиколи отново всички, да доплати и да 

натовари денковете. 

Ханджията го видя, че влиза, и дружески подвикна: 

 – Хайде бре, брате Грую, много си закъснио вечерас7 

 – Окъснях, зер, ама добра работа свърших – засмя се търговецът. – Я дай една чорба, че съм 

прегладнял, цял ден залък не съм сложил в устата. 

Вътре беше топло и уютно и Грую се почувства като у дома си. Беше свикнал с тоя хан, с ниския му 

опушен таван от дебели четвъртити греди, с мижавите газени лампи по стените, с постоянните мест-

ни хора, които обичаха да заприказват пътниците какво има-няма по далечни земи. Но в тая дъждов-

на вечер кръчмата бе почти празна. 

 Само в най-отдалечения ъгъл седеше старец с чаша вино. Той видя новодошлия, изгледа го 

продължително, докато успя да съсредоточи замаяното си от виното съзнание върху мисълта, че е 

другоземец. После пак така бавно започна да се оформя мисълта да отиде при него и да го пита не-

що важно. Нещо много важно! Какво беше? А, да, сети се. Старецът се надигна, с едната ръка се 

подпираше на стената, а с другата на масата, и се заклатушка на място, за да уцели момент, който 

ще му позволи да направи няколкото крачки, без да падне. Понечи да тръгне, но се залюля и пак 

седна. 

Ханджията сипа в шарена паница запържен боб, знаеше, че търговецът обича лютивичко, та пусна в 

него три люти чушки, и го занесе с голям комат хляб на масата до огнището. Грую засърба вкусната 

гореща чорба. Скоро от лютото или от огъня, до който беше седнал, той здраво загря и челото му 

обилно се изпоти. Извади от пазвата си извезана по края бяла кърпа, обърса се и се облегна доволен 

на стената. Денят бе успешен... Какво повече му трябваше? 

“Дом, добра стопанка и здрава челяд” – отговори си сам и се усмихна, като се сети за жена си Нона 

и дребните дечурлига. Имаше го всичко това. Изглежда, беше благословен. Жена му бе голяма хуба-

6  Кираджия – превозвач (тур.), (б. а.) 
7  Хайде бе, брате Грую, много закъсня тази вечер! (сръб.), (б. а.) 



10 

вица и той не се поколеба да се ожени за нея, нищо че баща u бе прост овчар. Майка му го гласеше 

за щерката на един търговец на аба и шаяк8, но Грую се вдигна сам, даже не прати сватовници, как-

то е обичаят, а с бъклица в ръка отиде в Балкана при овчаря да иска Нона за жена. Пък челядта му – 

такива хубави дечица! Сините очи на търговеца се засмяха, като си ги представи, и весели пламъче-

та от огъня затанцуваха в тях. Нона за тия близо четиринайсет години, откакто бяха женени, му ро-

ди девет деца. Вече погребаха шест, но така беше с децата... На когото колкото му е писано. Грую 

отдавна го бе разбрал. Не беше само в неговата къща тая мъка или само в неговото село. Откакто се 

залови с търговия, видя, че по цялата земя децата мрат от болести, от слабост или пък, както си го-

вореха жените, от лоша орисия... 

Търговецът въздъхна замечтано. Нямаше търпение да се върне и да види колко е пораснало най-

малкото, момченцето. Двете по-големки бяха момичета. А момченцето се роди двайсетина дни пре-

ди да замине и още не беше кръстено. Грую предложи на жена си да го нарекат Георги, защото тази 

пролет, когато тя беше много болна и даже съседките се уплашиха, че ще пометне, той отиде в черк-

вата и запали дванайсет свещи пред иконата на Божията майка. Помоли я да закриля Нона и нероде-

ното. Врече се, ако пак е момиче, да го нарекат Мария. А ако е момче? Тогава се сети, че след три 

дни е Гергьовден, та горещо помоли свети Георги също да закриля чедото му и обеща да го кръсти с 

неговото име, ако се роди живо и здраво. 

И светецът чу молитвата му. В началото на август му се роди момченце. Обаче Нона каза, че не иска 

и това дете да се спомине мъничко, че ако архангел Михаил дойде да вземе душата му, за да я отне-

се на оня свят, свети Георги няма да може да го спре. Друг архангел ще бъде достатъчно силен, че 

да опази чедото u, затова е избрала да го нарекат Гаврил. Беше много настоятелна и сигурно щеше 

да стане на нейното, защото Грую тръгна по търговските си дела и остана тя да кръсти детето след 

четирийсетия му ден. Ако оцелее дотогава. 

Търговецът порови в торбата си и откри кесийката с тютюна и няколко хартийки, които пускаше 

вътре, та да са му подръка. Зад гърба му нещо тежко тупна на земята. Той дори не се обърна. Знае-

ше, че старият пияница пак е тръгнал към масата му и този път е успял да направи и две крачки, 

преди да падне. 

 – Е бре, попе – викна по него ханджията, – що не си вървиш вече да спиш? Пияницо недни! 

Спри да се наливаш! 

Безформеното дрипаво същество, което се валяше по мръсния под на кръчмата и напразно търсеше 

стол да се залови и да се изправи, гордо възропта: 

 – Аз, каквото изпия, нали ти се отплащам! Няма да ме учиш ти мене. Господ да те убие! – А 

после захленчи сълзливо – Исках само да питам човека... А пък тука един стол ме спъна... 

Ханджията го вдигна с яките си ръце и го стовари на стола му като чувал с картофи. После му доля 

чашата в пълно противоречие със собствения си съвет. 

Търговецът не се намеси, но му стана мъчно за безобидния пияница. Приглади на масата една от 

хартийките си, посипа я със ситно скълцания тютюн, нави я и я залепи с език. Взе с машата въглен-

че от огнището и я запали. Вдъхна ароматния дим, после още веднъж и неудържимо се закашля. 

8  Аба и шаяк – домашно тъкани вълнени платове (б. а.) 
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 – Тая пущина в гроба ще ме вкара! – каза на ханджията с тона на човек, убеден, че ще кашля 

така, като баща си и дядо си, поне още двайсет години. 

Събра с ръка кесията и хартийките от масата и ги прибра в торбата. Една беше съвсем смачкана и 

разкъсана и не ставаше за цигара, а в друга имаше завито някакво боклуче. Той ги сви в юмрук и ги 

метна в огъня. После внезапно се вгледа в пламъците и се сети за нещо, което изпълни с тъга сърце-

то му. 

В това време в хана влязоха и спътниците му – двама копривщенски търговци, с които обикновено 

пътуваше по тия места, само че те купуваха други стоки. Видяха, че Грую вече е дошъл и седи умис-

лен край огнището. 

 – Какво си оклюмал, Грую? – подвикна Динчо Попадиин и окачи мокрия си ямурлук до него-

вия. 

 – Горе главата! И утре е ден – тупна го по рамото спътникът му Лукан Куйлек. – Ще спре тоя 

дъжд, ще си обиколиш хората. 

 – А... за друго се бях замислил – отвърна Грую и се насили да се засмее. – Женски щуротии! 

Бабини деветини! 

 – Я кажи, че да помогнем! – предложи Лукан. 

 – Жената нещо ми заръча на тръгване, пък аз... – После се засмя и махна с ръка към ханджията: 

– Дай една кана вино, брачо, ама да не е кисело! 

 – Ааа, по нашия край лошо вино няма! 

Търговецът разрови дървата в огнището и пламъците лумнаха отново. Ханджията сипа боб на Дин-

чо и Лукан и те шумно засърбаха. В това време една ръка се подпря тежко на рамото на Грую и кос-

теливите u пръсти здраво го стиснаха в неимоверното усилие да запазят равновесието на тялото. Пи-

яницата беше успял най-сетне да стигне до масата му. 

 – Марш оттука, бре! – викна по него ханджията. 

 – Стига, бе... си ме навиквал – захленчи старецът. – Кво пречи да ми даде човекът и на мен 

един тютюн? 

 – Ай върви си вече – упорстваше ханджията и решително го поведе към вратата. 

 – Ама не ме влачи така, бе... Само да питам човека исках... Видял ли си ги, бре, момче? А? Там 

по твоя край... Едни такива мънинки, хубавки... и плачат, плачат... 

От очите му бликнаха сълзи, застичаха се по набръчканите хлътнали бузи и потънаха в гъстата бра-

да. На Грую изведнъж страшно му домъчня за тоя човек. Вдигна глава и със свито от мъка гърло му 

отговори: 

 – Не съм ги виждал, дядо Иво. Търсих ги, ама не ги намерих. Ама пак ще разпитвам, обещавам 

ти. 
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 – Е, добре... Питай, питай... Там са, няма къде да са другаде. И да ги доведеш, като ги наме-

риш... 

Вратата се затвори зад гърба му, ханджията метна на рамо парцала, с който забърсваше масите, и 

подхвърли на Грую: 

 – Що ли му обръщаш внимание? 

 – Мъчно ми е за него – отвърна търговецът. – И той душа носи. И той иска утеха. 

Преди шест години, когато започна да отсяда тук, Грую за първи път видя стареца, който всяка ве-

чер беше в кръчмата. Пиеше до забрава, но и в най-дълбоката чаша с вино не успяваше да удави тоя 

едничък въпрос, който го мъчеше и задаваше на всеки новодошъл – “Виждал ли си ги, а? Едни таки-

ва мънинки, хубавки... и плачат, плачат...” 

Мъжете го пъдеха от масата си, други го съжаляваха и му поръчваха чаша вино, а старият човек ро-

неше пиянски сълзи. 

Грую поразпита за него и ханджията една вечер му разказа историята. Когато той самият бил още 

дете, тоя старец, който не бил стар тогава, бил поп. Служел добре в черквата, кръщавал, причестя-

вал и погребвал, както си му е редът. 

 – Ама преди трийсетина години се случи – разправяше ханджията, – кога беше въстанието на 

Карагеорги срещу турците и много кръв се проля, мина през наше село и войска неверническа, и 

башибозук9 и заминаха да се бият. Колко народ са изтрепали не знам, ама побягна Карагеорги, а 

турчолята на връщане грабиха и завличаха, де що им падне. Взеха на кого покъщнината и добитъка, 

на кого жената, а на нашия поп Иво – и двете дечица. Едното беше момиче на моите години тогава, 

десетина някъде, а братчето му по-малко. Попадийката се поболя и умря, а той се пропи. Дълголет-

ници са в неговия род, мнооого има да се мъчи. А като се напие, все за тях пита, за децата си. Мъ-

нинки и хубавки... Когато е пиян, не се сеща, че, ако са оживели, са пораснали като мене вече. Той 

такива си ги помни, мънинки и хубавки. 

Ханджията беше милостив човек. Товареше стария дядо Иво, негоден другояче да изкарва прехрана-

та си, с проста работа – конюшнята да изрине, дърва да нацепи, двора да помете. А в замяна не го 

оставяше гладен и гол. Може би заради дъщеря му, по която беше изпитал някога първото си хла-

пашко увлечение, или заради братчето u, с което играеха в двора на черквата или се гонеха под изог-

рафисаните u сводове. 

Или просто от човещина. 

Галина Златарева 

9  Башибозук – мюсюлмански въоръжени отреди от доброволци в помощ на войската (б. а.) 
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