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Последно сбогом!

 С прискърбие ви съобщаваме, че на 44-

годишна възраст ни напусна спортистът, 

общественик и активист на НАСГБ Джебир Нахид 

Джебир.

 Той ще остави светла диря в нашите сърца и 

умове със своята доброта и помощта, която 

Поклон пред светлата му памет!

оказваше на своите колеги по съдба, активен спортист и многократен 

първенец в национални спортни състезания на сляпо-глухите, заместник 

председател и председател на Териториална организация на сляпо-

глухите в гр. София. 
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 С прискърбие ви съобщаваме, че на 69-годишна 

възраст след продължително и тежко боледуване ни 

напусна Панайот Димитров от Русе - основател и 

първи дългогодишен председател на ТО Русе 

(2003 г. - 2018 г.). Под негово ръководство ТО Русе се 

нареди сред образцовите териториални 

ТЪЖНА ВЕСТ

ТЪЖНА ВЕСТ

d d d c c c

организации на НАСГБ. 

Поклон пред светлата му памет!

 Панайот Димитров ще остави неизличим спомен в нашите сърца и 

умове със своя дух на грижовен обединител на своите членове и 

вдъхновител на всички дейности в организацията - социални, клубни, 

културно-масови, художествени, спортни; поет и творец, изявен дописник 

в сп. "Звук и светлина". Неговото неуморно перо ще ни липсва!
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Приоритети 

С 3,5 МЛН. ЛВ. ФИНАНСИРАТ ПРОЕКТИ 

 ЗА ЗАЕТОСТ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ 

 С 3,5 млн. лв. ще се финансират проекти на работодатели за разкриване на нови работни 

места и подобряване на условията на труд за хора с трайни увреждания в трудоспособна възраст 

през 2021 г. Средствата се осигуряват по Националната програма за заетост на хора с уврежда-

ния, съобщават от Министерството на труда и социалната политика. 

 Работодателите могат да получат до 10 000 лв. за осигуряване на достъп до действащи или 

нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст. Със същата сума ще 

се финансират предложения за приспособяване на съществуващи работни места и за оборудване 

на нови работни места за хора с трайни увреждания в трудоспособна възраст. За квалификация и 

преквалификация на един работник с увреждане работодателите могат да получат до 1000 лв. 

Кандидатите могат да подадат документи в Агенцията за хората с увреждания (АХУ) до 15 ап-

рил.  

 По друг проект ще се осигуряват до 20 000 лв. за реализиране на проекти на хора с уврежда-

ния, които искат да започнат самостоятелен бизнес. С тези средства те ще могат да финансират 

инвестиционните си разходи, строително-ремонтни работи, оборудването на работните места, 

обучението на персонала и собственика и покриването на стартовия капитал. Кандидатите трябва 

да са с 50 и над 50% намалена трудоспособност и да не участват като собственици или съдружни-

ци в друга фирма.  

 Агенцията ще финансира и проекти на предприятия със социална и стопанска насоченост, 

чиято цел е да подобрят условията на труд. Техният фокус трябва да бъде върху технологично 

обновяване на оборудването, въвеждането на нови технологии и разкриването на нови работни 

места. Тези със социална насоченост могат да получат до 40 000 лв. За проекти със стопанска на-

соченост максималният размер на субсидията е 80 000 лв. 

 

Източник:  www.investor.bg 
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НАЙ-БЕДНИТЕ ПЕНСИОНЕРИ 

 ЩЕ ПОЛУЧАТ  ДОБАВКИ ЗА ХРАНА ПРЕЗ АПРИЛ 

 

 Най-бедните пенсионери ще получат по 120 лева за храна от Агенцията за социално подпо-

магане през април. Остава и добавка от 50 лева, предава БНР. 

 Правителството се отказа от намерението си средствата за храна да бъдат под формата на 

ваучери и те ще бъдат предоставени в пари. 

 Средствата за храна са предвидени за хората с пенсии между минималната и официалната 

линия на бедност или от 300 лева и една стотинка до 369 лева. 

 Става въпрос за близо 392 000 души. Списъкът с тези хора ще бъде предоставен на Агенци-

ята за социално подпомагане от НОИ. 

 Националният секретар на КНСБ Ася Гонева каза за БНР, че синдикатът приветства реше-

нието да се осигурят средства за храна и те да се дават в пари, а не под формата на ваучери, тъй 

като това е щяло да затрудни реализацията им, особено в по-малките населени места. 

 „Одобряваме този подход. Той изначално беше добър като замисъл. Единственият детайл е, 

че щеше да бъде по-трудно, ако наистина беше реализиран през ваучери. Това, което е своеобраз-

на помощ за подкрепа на потреблението - 120-те лева, ще бъде раздадено през Агенцията за соци-

ално подпомагане”, каза Гонева. 

Източник: www.nova.bg  
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Силуети 

ПЕЛАГИЯ ВИДИНСКА – МОДНАТА 
 ДИКТАТОРКА НА ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ 

 Минавайки покрай внушителната сграда на улица „Леге“ 
6, едва ли са много жителите или гостите на София, които зна-
ят нейната история. Именно там в междувоенния период е бил 
центъра на модата в Царство България. Ателието на Пелагия 
Видинска е налагало тенденциите сред дамите от висшето об-
щество, а склонната да побългарява всички световни еталони 
историография смело я определя като родния еквивалент на 
Коко Шанел. 
 Коя всъщност е тя? 
 Родена е през 1896 година в семейството на военния То-
дор Кръстев. Баща й е бил фелдфебел в Пловдив, но тъй като за 
известно време полка му е бил във Видин получава прякора 
Видинлията, което впоследствие се модифицира в променената 
му фамилия Видински. Тя се носи и от дъщеря му. 
 Пелагия получава солидно образование за времето си, завършвайки Солунската гимназия. 
Именно там научава френски и немски, които впоследствие ще й бъдат полезни в работата. Фи-
нансовите й възможности позволяват да пътува до Париж, където се запознава с най-новите мо-
дели на „Ланвен“ (най-старата местна модна къща) и „Шанел“. 
 Първоначално ателието на Видинска се намира на петия етаж на една от представителните 
сгради по улица „Граф Игнатиев“ в столицата, като дори изгражда малък подиум, на който се 
провеждат модни ревюта. Тя на няколко пъти ще сменя неговата локация, преди да се установи 
на „Леге“ 6. 
 Видинска ясно съзнава, че парижката мода е неприложима в българските условия, но това 
не й пречи да се възхищава на местните дизайнери. „Модата днес е изкуство, в което се твори“, 
категорична е тя в интервю за вестник „Моден журнал“, който се явява притурка на списание 
„Домакинство и мода“. Затова дизайнерката се обръща за вдъхновение към един от характерните 
елементи в традиционната българска култура – шевицата. 
 През ноември 1928 година в кино „Роял“ е организирано ревю, на което са представени 20 
дрехи. В първата част манекените дефилират с носии, като всеки модел има свое име –
  „Македония“, „Син Охрид“, „Ловеч“, „Шоп“, „Болярка“ и др. Втората минава под знака на аксе-
соарите от парижката мода: „утринни пенютри, следобедни, вечерни, бални и сватбени тоалети“. 
Сценографията и музикалният фон са издържани в духа на народното изкуство. Според Видинска 
нейните рокли с български мотиви се харесват в Париж и дори е получила поръчка за бродерии в 

Пелагия Видинска 
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народен стил от известна френ-
ска модна къща. 
 Самата тя не прави комп-
ромиси и използва само най-
висококачествени тъкани –
  крепдешин, креп марокен, 
креп сатен, жоржет, муселин, 
вълнен жоржет и др. Поради 
това сред нейните клиентки ли-
чат имената на Царица Йоана, 
оперетната прима Мими Бал-
канска и Люба Йоцова, която 
печели първото издание на кон-
курса Мис България през 
1929  г.  именно с тоалет на Видинска. 
 Звездата на българската музика Лея Иванова прави дебюта си на сцената на 
„Казиното“ (днес Софийска градска художествена галерия) с направената специално за нея 
„черна карирана поличка с бяла блузка и шалче“. Съпругите на водещи политици, банкери и ад-
вокати също се доверяват на вкуса на Пелагия Видинска. 
 Племенницата на именитата дизайнерка Лиляна ни оставя едно много живо нейно описа-
ние: „Тя държеше на линията на дрехата. Когато облече клиента на заключителна проба, ще го 
огледа от всички страни и ще нанесе корекциите с карфичка, за да бъде всичко както следва. Ней-
ните дрехи и тези на моята майка Димка още са актуални за тези, които ги пазят… 
 Леля ми се носеше много изискано – костюмче, рокля. Нищо изхвърлящо се. Скромно, но 
фино. Не носеше панталон. Някой път у дома се намяташе с хубав шал. Шапка, ръкавици, чанта – 
неотменно. Аз, която бях момиченце, девойка, не излизах дори до ъгъла на улицата да купя вест-
ник на баща ми, без да съм с чорапи, с ръкавички и с шапка. Това бе немислимо за нашия кръг 
хора.“ 
 След 9 септември 1944 година Пелагия Видинска остава без своята модна къща, но продъл-
жава да работи в тези среди. Създава костюмите на Държавния фолклорен ансамбъл 
(впоследствие наречен на името на Филип Кутев), а впоследствие е главен майстор в шивашкото 
ателие на Народния театър. Водещата дизайнерка на Царство България умира през 1960 година, 
но оставя зад себе си цяла епоха в развитието на българската мода. 
  

Източник:  www.bulgarianhistory.org 
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Традиции 

БЛАГОВЕЩЕНИЕ – ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ 
 

 На 25 март Православната църква отбелязва празника Благовещение - денят, в който Дева 
Мария разбира благата вест, че ще роди непорочно заченат син, съобщена й от Архангел Гаври-
ил. Това е един от постоянните празници в църковния календар, тъй като всяка година се чества 
на една и съща дата. Заедно с християнския празник, българите отбелязват и фолклорния празник 
Благовец. 
 Народните поверия гласят, че на Благовещение кукувицата се чува за първи път и това е 
знак, че пролетта е настъпила. Затова празника в някои райони на България се нарича още 
"Кукувден". Обредните песни, които се изпълняват на този ден съобщават, че пролетната птичка 
вече е дошла, а с нея и пролетта. Според вярванията на старите българи, кукувицата се чува само 
до Еньовден или Петровден, тоест до началото на лятото, след което замлъква. Това е причината 
всички да се ослушват за нейното кукане, което предсказва колко години ще живее човек, вслу-
шал се в гласа й. Според друго народно поверие, чуеш ли гласа на кукувица трябва да пипнеш 
парче хляб и пара, за да си сит и богат през цялата година, а новата реколта да е благодатна. На 
този ден момите се опитват да откъснат клонката, на която е била кацнала кукувицата и я носят в 
пазвата си, за да се задомят скоро. 
 Друг обичай, който се спазва в навечерието на Благовец е почистването на селските дворове 
и паленето на обредни пролетни огньове със събраните отпадъци. Покрай тях момите запяват об-
редни песни и тръгват да обикалят къщите в селото, за да известят, че кукувиците са пристигна-
ли, а с тях и пролетта. Песните пробуждат и пролетните копнежи на младите, като една от тях 
гласи, че млад овчар извежда стадото на паша, но жалее, че се отдалечава от селото, тъй като ня-
ма да получи любовен знак - китки и венци. Чрез обредните песни, които изпълняват, момите ше-
говито се присмиват на ергените, като им обещават вечеря с недопечена конска глава и черен ръ-
жен хляб, а за себе си искат печена кокошка, дваж пресята бяла погача и ново шиниче с прясно 
грозде. По този начин Благовешките песни изразяват хем любовните задявки, хем надеждата за 
плодородие през новия сезон. 
 Празникът Благовещение има още по-тайнствен и магически смисъл. 
 Друго народно поверие гласи, че на този ден в реките, изворите и закътаните горски поляни 
се завръщат самодивите - митичните девойки, които презимуват в далечни земи, но щом се зап-
ролети, отново се завръщат. Невидими за човешките очи, те ревниво пазят своите самодивски 
кътчета и наказват всеки, дръзнал да навлезе в тях. "Злосторникът" бива отвличан в отвъдния 
свят и никога повече не се завръща към земния си живот. Част от обредните песни, които се из-
пълняват на този ден, предупреждават хората да се пазят от самодивите и най-вече момите, които 
отиват рано сутринта за вода до близкия извор или кладенец. Текстовете на песните съдържат 
забрани, според които момите не трябва да тъкат и предат, а момците да не ловят рало, за да не 
ги застигат болести. Народните вярвания са свързани със смяната на сезоните и изразяват страхо-
вете от природните сили по това време. 
 Според друго народно вярване на Благовец се пробуждат гущерите и змиите и изпълзяват 
навън. По стара българска традиция за българите змията е свещено животно, тъй като носи духа 
на техните прадеди. Нейното убиване се счита за грях, но тя може да се прогони далеч от къщата 
чрез различни обреди. Стопанката на къщата дрънчи с метални предмети и обикаля двора й, а 
също и със запалени факли, като изричат заклинания: "Бягайте змии и гущери, че иде Благовец". 
В някои части на България им се заканват, че идват щъркелите, а в други ги гонят, за да се роди 
"благо жито". Поверията гласят, че посетите на Благовец цветя растат особено ароматни и краси-
ви. 
 Празникът Благовещение съвпада с Великия пост, но Светата православна църква разреша-
ва да се яде риба, зехтин и да се пие вино. На трапезата задължително присъства обредната пит-
ка, а първото парче от нея стопанката поставя на прага на дома и нарича за неговия покровител - 
домашния дух. Други характерни ястия за софрата на Благовец са лучник, каша от прясна копри-
ва и салата от зелен лук с магданоз и джоджен. Неслучайно точно от този ден е останала приказ-
ката: "Дойде ли Благовец, хващаме се за зелено", тъй като по това време поникват първите ядли-
ви растения, които осигуряват храна за цялото семейство. 
 На Благовещение имен ден празнуват: Благовест, Благовеста, Благой, Благо, Блага, Евелина, 
Евангелина. 

Източник:  www.lifestyle.framar.bg 
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ТАЙНИТЕ, КОИТО ПАЗЯТ ЕДИН ЗЛОВЕЩ КЛАДЕНЕЦ  
И НЕПРИСТЪПЕН МАНАСТИР В БАЛКАНА 

 
 Няма кътче в България, което да не 
е пропито с история. Едва ли сте се за-
мисляли за тайните, които могат да ни 
разкрият редица местности в Балкана, 
докато се разхождаме сред божествената 
природа. Една от тях е районът около 
Тетевен. Тук е трудно да бъдат разделе-
ни природа и история. 
 Дори и да сте планирали релакс 
сред девствената природа, няма как да 
не нагазите в дебрите на българската 
история, когато сте в района на Тетевен. 
 Уникален старопланински манас-
тир се намира в околностите на Гложене. Виждайки го кацнал на непристъпна каменна тераса, 
заобиколен само от отвесни скали, ще останете без дъх. Това е Гложенския манастир.  Говори се, 
че води началото си от 13 век, когато основите му полага Георги Глож – киевски княз. Точно за-
това се казва и Гложенски. Князът оставил в манастира икона на Свети Георги Победоносец. За 
нещастие, на следващия ден иконата изчезнала. Намерили я върху опасна отвесна скала. Хората 
върнали иконата в манастира, но случката се повторила отново няколко пъти и отново скалата 
приютявала изчезналата икона. Князът решил, че Свети Георги му показва къде трябва да е ма-
настира и въпреки трудностите, издигнали нов манастир върху опасната скала. И днес гледката 
на старинния манастир, кацнал на скалната тераса е впечатляваща. Реконструкция на светата оби-
тел е правена през 15-16 век. 
Старият и новият манастир били свързани с тунел. Този тунел често бил използван от Апостола, 
за да избегне срещата с турците. Стаята на Левски е запазена и до днес. За съжаление, през 1928 
г. тунелът се срутва при силното Чирпанско земетресение. 
 Манастирът е приютил и музея на Васил Друмев. Друмев, носещ монашеско име Климент, е 
бил заточен през 1893 г заради произнесена проповед в защита на православието и срещу католи-
цизма. 
 Днес в манастира може да се види копието на старинна малоруска икона на св. Георги от 
XVIII век, а оригиналът се намира в Ловчанската митрополия. 
 Край Тетевен е разположена и една красива и злокобна местност – местността Костина. То-
ва е мястото, където на 12 май 1876 г. е убит младият, огнен организатор и водач на Априлското 
въстание Георги Бенковски. След като въстанието е потушено, Бенковски заедно с няколко верни 
другари, сред които и Захари Стоянов, пресичат Балкана, за да се скрият в Троянския манастир. 
Доверяват се на Въльо Стоилов, говедар от Тетевенско. Той им обещал да ги преведе през тайни 
и сигурни пътеки до манастира, но ги предава на турците. Групата бунтовници попада на засада, 
веднага след като се качва на моста над река Костина. Бенковски е застрелян, двама са ранени и 
пленени, а Захари Стоянов пада във водата и течението го отнася. 
 Турците отсекли главата на Войводата, измили я с водата от кладенчето, разположено наб-
лизо и я разнасяли из Ботевград и София за назидание. Днес всеки може да види кладенчето и да 
преклони глава в чест на героизма на Бенковски. Душата му сигурно още се скита из Балкана. На 
лобното място на Бенковски има издигнат паметник. 
 Няма как да не се споменат всички тези свети места в Балкана, които и до днес нашепват 
своите тайни, стига да имаме желание и сърце да ги чуем. 
 

Източник: www.iskamdaznam.com 
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Хоризонти 
НАЙ-КРАСИВИТЕ БИБЛИОТЕКИ ПО СВЕТА 

 
 Библиотеките са най-пълните и невероятни сборища на човешкото познание. Четенето по 
която и да е тема не е нужно да е в скучна и безлична сграда, както ще видим сега. Макар книгите 
да са същественото в една библиотека, да бъдете обградени от невероятна красота и атмосфера 
винаги е много по-приятно. 
 

Библиотеката на абатство Мелк, Австрия 
 Библиотеката на абатство Мелк е спомената в извес-
тната драма “Името на розата” от Умберто Еко. Имайки 
предвид колко красива е тя, лесно можем да разберем как 
си е заслужила такава чест. Едно от най-впечатляващите 
неща в нея е невероятният стенопис на тавана от авст-
рийския художник Пол Трогер, изобразяващ Съдба-
та.  Дървени скулптури пък символизират Философията, 
Теологията и Медицината. 
 В библиотеката има около 90 000 книги, както и 
много средновековни ръкописи и 850 старопечати. 

 
 

Ханделингенкамер, Холандия 
 Ханделингенкамер може да се намира в Холандия, но 
всъщност е впечатляващ архитектурен пример от Ренесанса – 
дело на архитекта К. Х. Питърс – вдъхновен от красотите на 
Китай. Това се вижда в цветовете, както и драконовите глави 
по стените и железните орнаменти. 
 Отличителната спираловидна стълба в библиотеката е 
удобен и интересен начин за достигане до по-високо качените 
книги. Куполът от оловно стъкло пък дава на интериора много 
естествена светлина, което прави възможно четенето на всяка 
от десетките хиляди книги тук. 
 
 

 
Библиотеката на манастир 

 Сан Франциско,  Перу 
 Манастир Сан Франциско в Лима е ярко и кра-
сиво допълнение в градския пейзаж на Лима. Завър-
шен е през 1774 г. и макар да е пострадал значител-
но при земетресението от 1970 г., все още е впечат-
ляващ пример за испанска барокова архитектура. 
 Около 25 000 стари текста могат да бъдат отк-
рити в библиотеката на манастира, включително 
Библия от 1571 г. и копие на най-ранния испански 
речник. 

 
 
 Библиотеката на абатство Виблинген, Германия 
 Едно нещо, което ще научите от този списък е, че 
ако искате да видите наистина забележителна библио-
тека, трябва да я търсите в манастир. Дори сред доста 
голяма конкуренция, библиотеката в северното крило 
на абатство Виблинген е една от най-впечатляващите в 
света. 
 Прелестните картини на Франц Мартин Кун кра-
сят тавана над декорираната с орнаменти зала, завър-
шена през 1744 г. 



Хоризонти 

8 

 
Библиотека Сандро Пена, Италия 

 На пръв поглед библиотека Сандро Пена 
прилича на кацнала летяща чиния насред итали-
анския град Перуджа. Всъщност обаче, завърше-
ната през 2004 г. сграда е дело на миланските ар-
хитекти от Studio Italo Rota. 
 Стъкленият розов екстериор свети през 
нощта, а името – това на родения тук поет Сандро 
Пена – е почетено с извадки от негови творби, 
които покриват прозрачните панели на фасадата 
при входа. 
 

 
 
 

Библиотеката на Голуей-Майо технологич-
ния институт, Ирландия 

 Дъблинските архитекти de Blacam & 
Meagher са използвали прогресивна техника 
при дизайна на грабващата вниманието сгра-
да, в която се помещава библиотеката на инс-
титута GMIT в западна Ирландия. Сложните 
платна на екстериора не са просто за красота, 
но също така пропускат дневната светлина, 
като същевременно предпазват интериора от 
твърде много слънце. Това намалява нуждата 
от климатични системи, което спестява значи-
телно пари на библиотеката. 
 
 

 
 
 

Библиотеката на абатство Адмонт, Австрия 
 

 Намираща се на брега на река 
Енс в югоизточна Австрия, библио-
теката на абатство Адмонт е несрав-
нимо красива. Бароковият архитект 
Джоузеф Хубер през 1776 г. е полу-
чил задачата да измисли дизайна на 
залата. 
 Изписана в бяло и златисто, 
библиотеката е коронована от седем 
купола, които са изрисувани от Бар-
толомео Алтомонте с фрески, изоб-
разяващи различни фази от човеш-
кото познание. Там се намират и из-
вестните скулптури на Джоузеф 
Стамел “Четири последни неща”, 
които изобразяват Смъртта, Рая, 
Ада и Последния съд. 
 Около 70 000 от всичките 200 000 книги в манастира се съхраняват тук и това е най-
голямата такава библиотека в света. 

Източник: www.iskamdaznam.com 
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Разкази 

ТОЙ И ТЯ ИЛИ 
НАЧАЛОТО НА ЕДИН НЕДОВЪРШЕН РАЗКАЗ 

  
 За тази история казват, че не помнят кога и как е започнала и не знаят как и кога ще прик-
лючи. 
 Всъщност, всичко е започнало почти преди 60 години. 
 Той вече е минал 80-те, а тя ги наближава. Живеят на разстояние 500 км. Нито здравето им, 
нито условията им позволяват да се срещат. Надеждата им е телефонът. Разговарят по два, по три 
и повече пъти на ден. Разговарят за здравето, за лекарствата, за времето и за куп други дреболии. 
Разговарят и за преживелици от миналото. Той понякога й напомня за хора и събития, за които тя 
няма желание да си спомня. Това я дразни и тя даже избухва. Заплашва го, че повече няма да го 
търси и няма да му отговаря, но е добра душа и казва, че бързо забравя. Той пък й се извинява. 
  
 Той дойде от друг град, приеха го на работа, дадоха му място в общежитието. Работата, коя-
то трябваше да върши, никак не му се отдаваше. Беше попаднал в съвършено чужда за него сре-
да. Това го довеждаше до отчаяние. Когато отиде да получи първата си заплата, удържаха му за 
наем в общежитието, плати храната си в стола и получи само 82 стотинки. Това съвсем го отчая. 
Реши. Ще напусне и ще се върне у дома. Едвам го уговориха да не прави това. Дадоха му допъл-
нителна работа с почасово заплащане и това донякъде го успокои. 
 Тя също дойде от друго място. Омъжи се за човек от същото предприятие. Приеха я на ра-
бота. Беше шумна, задяваше се с мъжете, но ако някой я закачаше, не прощаваше на никой. 
 Столът беше извън предприятието. Затова на обяд, всички отиваха вкупом. Той често оста-
ваше да работи през почивката, за да си насмогне в работата. В стола отиваше последен. И днес 
замислен вървеше сам по улицата. Както се шегуваше със себе си, замислен за своите вечни нес-
годи. 
 Настигна я, застанала нерешително пред широка канавка. Бяха разкопали улицата за ре-
монт. Помогна й да премине и тръгнаха заедно. Полюбопитства: 
 – Защо си закъсняла толкова? Другите отдавна отидоха. 
 Тя отговори небрежно и с нежелание. 
 – Бях в канцеларията при мъжа си. 
 Беше чувал, че мъжът й заема някаква изборна административна длъжност. 
 – Той не яде ли в стола? 
 – Не, тоест да. Има проблеми със стомаха. 
 Седнаха на една маса. Докато се хранеха, тя се наведе към него и тихо го попита: 
 – Може ли да се върнем заедно и да ми помогнеш при канавката? 
 Той се обърна и кимна. Забеляза очите й. Стори му се, че те са кафяви. – неговият любим 
цвят. Спомни си припева на украинска песен, която беше чувал преди време. „Карие очи, очи де-
вочи“ – кафяви очи, момичешки очи. Стана му смешно. Тя забеляза усмивката му. Искаше да го 
попита защо се смее, но някой я заговори. Като се обърна, той вече беше се навел над чинията си. 
 Като преминаха канавката, тя не отдръпна веднага ръката си. Направиха няколко крачки 
хванати за ръце. Направиха му впечатление меката и топла кожа и нежните й пръсти. За пръв път 
държеше толкова дълго женска ръка. След този ден, в цеха тя често се спираше при него, загова-
ряше го за това-онова. Случи се няколко пъти да се връщат заедно от стола. Ако го забележеше, 
че влиза в стола, викаше го на нейната маса. 
 – Ела тук, има свободен стол. 
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 В цеха бяха повече млади хора. Отвреме-навреме след работа, събираха столовете в някой 
ъгъл, донасяха акордеон от общежитието и организираха танцова забава. Той седеше встрани и 
наблюдаваше танцуващите двойки. Беше учил в мъжка гимназия. Там организираха срещи с мо-
мичетата от девическото училище, но ходеше много рядко. Стесняваше се заради слабото си зре-
ние, пък и момичетата почти не му обръщаха никакво внимание. На една забава, тя застана пред 
него: 
 – Ти защо не танцуваш, не можеш ли? 
 Той махна с ръка: 
 – Танго, ама слаба работа. 
 – Аз пък много обичам да танцувам, особено валс. Тя разпери ръце и се завъртя леко, съв-
сем по детски. Това много му хареса. Тя хвана с две ръце късата си поличка, направи реверанс и 
каза: 
 – Следващото танго, ако е дами канят, ще те поканя. 
 Засвириха фокстрот и тя отиде да танцува. След фокстрота засвириха танго. Тя застана пред 
него и му подаде ръка. В края на танца каза: 
 – На следващото танго, ще ме поканиш ти. 
 Отново засвириха танго, тя мина край него, усмихна се и каза: 
 – Ще ме поканиш ли? 
 Танцуваха. Тя подхвърли: 
 – Никак не е лошо. Виж колко момичета има наоколо, танцувай. 
 Танцуваха и трети път. Той се стараеше да се държи далече от нея, но тя отвреме-навреме 
го докосваше с тялото си. При всяко докосване, той трепваше и отстъпваше назад. Сблъскаха се с 
друга двойка. Тя политна и телата им се прилепиха. Видя отблизо очите й – те наистина бяха ка-
фяви. Почувства топлият й дъх и топла вълна премина по цялото му тяло. Смути се и обърка 
стъпките. Тя се спря, помогна му да влезе в ритъм и продължиха да танцуват. 
 На другия ден по време на работа, тя мина край него и подхвърли нещо закачливо. Като от-
мина, съседът му се обади: 
 – Тая май нещо ти е хвърлила око. Все се върти около тебе и вчера танцува с тебе. Внима-
вай, ще имаш неприятности с мъжа й – началство е. Тя е малко развей прах. 
 Връщаха се от стола. Вървяха мълчаливо. Погледна я крадешком и тихо попита: 
 – Искаш ли да се разходим? 
 Тя го погледна с любопитство: 
 – Къде? 
 Той не й отговори. Нямаше отговор. Чудеше се как и защо зададе този въпрос. 
 След няколко крачки, тя сама си отговори. 
 – Да отидем след работа в градината и без това днес съм сама. 
 Дълго се разхождаха по алеите. Повече говореше тя. Разпитваше го подробно – от къде е, от 
какво се е повредило зрението му, къде е учил, къде е работил преди да дойде в предприятието и 
на края уж някак между другото попита: 
 – Имаш ли си приятелка? 
 Сепна се. Почувства, че се изчервява. Наведе глава и отговори тихо. 
 – Нее, нямам. 
 Тя се разсмя: 
 – Нищо, ще имаш, ще си намериш. 
 Той набра смелост и на свой ред попита: 
 – Ти толкова ме разпитваше, а нищо не си казала за себе си. Разкажи нещо. 
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Разкази 
 Този път тя се изненада от неочаквания му въпрос. Нямаше желание да разказва за себе си. 
Замисли се. Пък и какво можеше да каже. От село я заведоха в училище, първата ученическа лю-
бов, завърши училището и отиде на работа. Там любови, неудачи, омъжи се набързо и дойде пак 
тук. И все пак чувстваше, че трябва да каже нещо. Разказа набързо. Не била от тука, учила в ту-
кашното училище за слепи деца, завършила го и отишла на работа. Така се случило, че набързо 
се омъжила и пак дошла тука. 
 На връщане ядоха сладолед в една лятна сладкарница и я изпрати до дома й. Спряха се 
встрани от пътната врата, тя кимна към двора. 
 – Имаме любопитни хазяи – и веднага добави – а искаш ли да се разходим пак? 
 Въпросът й го изненада и обърка. 
 – Искаш ли? 
 – След дълга пауза той отговори на пресекулки: 
 Ами, не зная. Може ли? Удобно ли е? 
 – Защо да не може и защо да е неудобно? Ти искаш ли? – попита тя с известна досада и му 
се стори, че в гласа й имаше малко насмешка. Помисли си, че съм нерешителен и колеблив. Вече 
беше готов да каже, разбира се, искам, но изведнъж си спомни за думите на съседа си и вместо 
това каза тихо: 
 – Ами мъжът ти? 
 – Мъжът ми, какво мъжът ми. Тя повиши глас. Мъжът ми като го няма по нощите, аз седя 
сама между четири стени и скучая. Мъжът ми…  
 Недовърши и каза всичко това на един дъх, под голямо напрежение. Подаде му ръка, стисна 
леко пръстите му, каза довиждане, обърна се и влезе в двора. 
 Почувства за миг топлината на нежните й пръсти. Тя като електричество премина през ця-
лото му тяло. Стоеше като зашеметен, не смееше да мръдне от мястото си. Стоя така няколко ми-
нути, огледа се без да знае защо и тръгна с едри крачки. Вървеше като хипнотизиран. В главата 
му беше само тя, в ушите му звучеше нейното „Искаш ли да се разходим пак?“ С нейният мек и 
леко алтов глас. Влезе тихо в стаята, съблече се набързо и легна. Съквартирантът му се събуди и 
попита нещо със сънлив глас. Не му обърна внимание. Опита се да мисли за нещо друго. Не мо-
жа. Тя беше в главата му, в ушите му звучеше все същото. „Искаш ли да се разходим пак, искаш 
ли?“ Беше го обхванало силно напрежение, което непрекъснато растеше. В един момент неиздър-
жа и почти извика: “Искам, разбира се, че искам.“ Обади се съквартирантът му: 
 – Какво ти е, бе, какво искаш? 
 Разбуди се и другият му съквартирант и попита: 
 – Какво става? 
 – Не зная, тоя нещо сънува или бълнува. Лошо ли му е. Вика искам, а не казва какво иска. 
 – Кога се върна? 
 – Скоро. Попитах го къде е ходил, но не ми каза. 
 – Да не е пиян? 
 – Той не е от тия, но кой го знае, може да е пил. 
 Сутринта, влезе в цеха и  още от вратата погледна към нейното работно място. Тя беше там. 
Подреждаше си материала. Обърна се, видя го, махна му приветливо с ръка и му се усмихна. 
 След два дни, те отново бяха в градината. Той отново я изпрати до дома й. 
 Такова беше началото… Краят?... 
  

Владимир Желев 
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ДВАДЕСЕТ И ОСЕМ ЛЮБОПИТНИ ФАКТА  
ЗА НЕЖНАТА ПОЛОВИНА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО 

• В гръцката митология първият бог, роден 
след Хаоса, е жена - Гея, майката Земя. Без 
участието на бог от мъжки пол, Гея ражда 
Уран (небето), планините и Понт (морето). 

• Според една от теориите Висящите градини 
на Семирамида във Вавилон - едно от Седем-
те чудеса на античния свят, са дело на аси-
рийската царица Семирамида. Друго от чуде-
сата, Мавзолеят в Халикарнас, е издигнат от 
Артемизия, съпругата на владетеля на Кария 
Мавзол. 

• Най-ранната известна жена лекар е живяла в 
древния Египет преди около 2700 години пре-
ди Христа. 

• Авторството на първия роман в света - 
"Сказание за Генджи", написан в началото на 
11-и век, се приписва на жена. Смята се, че 
литературната творба е дело на благороднич-
ката Мурасаки Шикибу. 

• През 16-и век във Франция жените са могли 
да обвиняват съпрузите си в импотентност 
като мотив за развод.  

• Законопроект, представен през 1770 г. в бри-
танския парламент, предвижда всяка жена, 
носеща грим, да бъде наказвана за вещерство. 

• Жените за първи път започват да носят обув-
ки на високи токчета по примера на мъжете, 
които през 17-и век се обуват по този начин, 
смятайки, че това е признак за висок статут и 
мъжественост. 

• Изисканите жени през 19-и век са отказвали 
да произнасят думата "крак", смятайки че тя 
издава склонност към безразборни сексуални 
контакти. Вместо това дамите са употребява-
ли думата "крайник". 

• До 1922 г. във Великобритания съществува 
закон, според който жената е била считана за 
невинна, ако извърши престъпление в при-
съствието на съпруга си, защото се предпола-
га, че той я е принудил. 

• Въпреки че мъжкият мозък е с 9 процента по-
голям от женския, броят на мозъчните клетки 
и при двата пола е еднакъв. 

• Заради повишеното производство на естроген 
през пубертета мозъкът на момичетата съзря-
ва с около две години по-рано от този на мом-
четата. 

• Предната поясна кора - частта от мозъка, коя-
то играе роля във взимането на решения, е по
-голяма при жените. 

• Жените говорят повече от мъжете. Изследва-
не показва, че представителките на нежния 
пол произнасят около 20 000 думи на ден - с 

13 000 повече от мъжете. 
• Два от най-високите документирани коефи-

циенти на интелигентност принадлежат на 
жени. 

• Жените имат повече вкусови рецептори от 
мъжете. 

• По света на всеки 100 жени се падат по около 
106 мъже. Заради тенденцията представител-
ките на нежния пол да живеят по-дълго, този 
процент се увеличава с възрастта. - Жените 
живеят средно с между две и пет години по-
вече от мъжете, като това е валидно за всяка 
страна в света. 

• По-голямата продължителност на живота не е 
"резервирана" само за жените - женските 
орангутани и шимпанзета също надживяват 
мъжките. 

• Най-висок е процентът на мъжете в Катар - на 
една жена се падат по 2,87 представители на 
силния пол. 

• Най-висок е процентът на жените на Север-
ните Мариански острови - на една представи-
телка на нежния пол се падат едва по 0,77 мъ-
же. 

• В матриархалното общество на туарегите в 
Северна Африка мъжете, а не жените покри-
ват лицата си. 

• Жените в древния Рим са използвали грим, 
включващ разнообразни съставки - олово, 
зехтин, шафран, пот от гладиатори. 

• Мария Стюарт, кралица на Шотландия, е пър-
вата жена, играла голф. 

• Отоплителните уреди в автомобилите, съдо-
миялните машини, циркулярът, шоколадови-
те бисквити и хартиените торбички с правоъ-
гълно дъно са изобретени от жени. 

• „Жената чудо“ (2017) е първият супергеройс-
ки филм с жена в главната роля, режисиран 
от жена. 

• 43-годишна учителка е първата, спуснала се с 
дървена бъчва по Ниагарския водопад. 

• На зимните олимпийски игри през 1924 г. 
единственият спорт, в който се допускат же-
ни, е фигурно пързаляне. В дисциплината се 
представят 15 състезателки. 

• Жените прекарват близо една година от жи-
вота си в колебания какво да облекат. 

• Над 80 процента от представителките на неж-
ния пол носят неправилен размер сутиен. 

 
 

Източник: www.dariknews.bg 
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Любопитно 

ПРАВИЛАТА НА ДЖЕНТЪЛМЕНИТЕ 
 През ХІХ-ти век европейските правила за поведение в со-
циалните слоеве над основната маса селяни и работници били 
строго регламентирани. Особено това се отнасяло за отношени-
ята между дамите и господата. 
 Ако един джентълмен посещавал дама, той трябвало да 
вземе шапката, бастуна или чадъра със себе си в гостната и да 
ги държи в ръце, когато се срещне с домакинята. Да бъдат оста-
вени в антрето се смятало за нечувана волност и много лош 
вкус, тъй като само членове на семейството или много близки 
хора можели да се държат по този начин. Тоест, той демонстри-
рал сигурност, че дамата непременно ще го приеме – с две ду-
ми, чисто и просто се натрапвал. Да се влезе при дама, без 
джентълменът да държи цилиндъра си в ръце, било все едно да 
се появи пред нея по долни гащи – защото така подчертавал, че 
двамата са в интимни отношения. 

 Едва, след като й целунел ръка (макар, че в края на века вече и с дамите можело просто да 
се ръкуваш) той поставял всички тези лични вещи на най-близкото кресло или върху масата; или 
пък продължавал да ги държи в ръце, ако така се чувствал по-удобно. На излизане джентълменът 
слагал шапката си в антрето, но в никакъв случай не можел да си позволи да стори това в присъс-
твието на дамата. 
 Когато джентълменът отивал на разходка заедно с дама – на кон или пеша, той винаги тряб-
вало да бъде откъм пътя, като нея постави откъм стената; така тя трябвало да бъде защитена от 
неприятни изненади от страна на минувачите и минаващите файтони и карети. 
 Щом срещал на улицата или в парка дама, която слабо познавал, мъжът изчаквал тя първа 
да му кимне или да го поздрави. Тогава и той леко повдигал шапката си за поздрав. Иначе, ако 
поздравял пръв, би могъл да компрометира дамата. Джентълменът също не трябвало да я загова-
ря пръв освен, ако тя сама не започвала да му говори. Причината била същата – за да не бъде 
компрометирана. 
 В случай, че джентълменът срещал на улицата дама, която добре познавал, и тя искала да 
поприказва с него, той трябвало да измине известно разстояние в нейната посока. Смятало се за 
неприлично мъж да принуждава дама да стои и да говори на улицата. По този начин тя можела да 
си спечели слава на жена с леко поведение. 
 Когато се изкачвал по стълбище заедно с дама, мъжът трябвало да върви малко напред, а 
когато слизал – зад нея. По този начин дамските обувки оставали невидими за него и той не изпа-
дал в изкушението да погледне под полите й. 
 Когато наемал файтон в компанията на дама, джентълменът винаги сядал с гръб по посока 
на движението. Не бивало да седи на една и съща седалка с дамата освен, ако бил неин съпруг, 
брат, син или баща. Когато слизали от файтона, той й помагал да слезе, като се стараел да не нас-
тъпи роклята й. 
 В театър, на концерт или в музикалната зала джентълменът трябвало да влезе пръв, за да 
намери подходящите места за себе си и за своята дама. 
 Един джентълмен винаги трябвало да бъде представен на дамата, а не обратно-
то. Подразбирало се, че в случая честта е за него. 
 Джентълменът в никакъв случай не бивало да пуши в присъствието на дама. 

Източник: www.iskamdaznam.com 
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СЪВЕТИ СРЕЩУ ПРОЛЕТНА УМОРА 
 
 Това е парадокс. През пролетта всичко се събужда отново за живот, а именно през това вре-
ме ние се чувстваме изключително уморени и отпаднали. Пролетната умора ни е хванала. 
 Причини 
 Преходът между зимата и пролетта при много хора води до проблеми с адаптацията към 
променящия се климат. Нашата основна температура на тялото е по-ниска през зимата, отколкото 
през лятото. Ако навън стане по-топло, тялото се нуждае от известно време, за да се адаптира. По 
време на този процес кръвоносните съдове се разширяват, причинявайки падане на кръвното на-
лягане. Резултатът: умора и отпадналост. В случай на силно променливи температури, това явле-
ние може да се прояви няколко пъти последователно. 
 В допълнение, концентрацията на мелатонин (хормон на съня) е много висока след дълга 
зима. От друга страна, запасите на хормона на активността серотонин са привършили. 
 Кой страда по-често? 
 Има хора, които са по-чувствителни към пролетната умора, средно около една трета от хо-
рата. Изключително уязвими са хора с ниско кръвно налягане, жени, юноши и хора, чувствител-
ни към времето. 
 Съвети за справяне с пролетната умора 
 Адаптацията ще трябва да свърши нашето тяло, но можем да го подкрепим с няколко прос-
ти неща: 
 Спорт 
 Физическото натоварване е полезно за кръвното налягане. През пролетта трябва да използ-
вате всяка възможност за движение. Вместо да се движите с транспорт, ходете пеша или карайте 
колело. 
 Съзнателно хранене 
 Здравословната, богата на витамини диета, богата на плодове и зеленчуци, осигурява на на-
шия мозък оптималните хранителни вещества. Това е единственият начин да работи правилно. В 
допълнение, ананас, ябълки, банани и грозде съдържат следи от серотонин. Това също помага. 
 Контрастен душ 
 Дори и много от хората да мразят абсолютно студената вода: контрастен душ, т. е. смяната 
на студена и топла вода, засилва циркулацията и хормоните. Между другото, винаги трябва да 
завършвате със студена вода. 
 Набавете си светлина 
 Излезте от четирите стени. Ако през пролетта прекарваме колкото се може повече време на 
открито, ще се увеличи производството на серотонин. Резултатът: ние се чувстваме по-будни и 
по-добре. Колкото повече слънчева светлина получаваме, толкова по-добре, тъй като концентра-
цията на мелатонин също ще намалее. 
 Чист въздух 
 Снабдявайте се с кислород възможно най-често. Излизайте навън и често проветрявайте. 
Свежият въздух ободрява мозъка и премахва умората. 
 Обедна дрямка 
 Ако имате възможност, подремвайте за кратко на обяд. Това дава нова сила. Важно: дремва-
нето не трябва да трае по-дълго от максимум 30 минути, в противен случай тялото отново ще 
произвежда мелатонин и след това ще сте още по-уморени. 

Източник: www.vitalabo.bg 
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Кулинарни рецепти 

СОЧНИ ПЪРЖЕНИ КЮФТЕТА  
(Предложение на Ивелин Тодоров от  Шумен ) 

 Продукти:  500 г. кайма, глава лук, яйце, 1 ч. л. чубрица, черен пипер, 2 с. л. кисело  
мляко + сода, 2 с.л. галета, 1 ч.л. червен пипер, 2-3 с.л. газирана вода, магданоз. 
 
 Начин на приготвяне: В купа се слагат изброените продукти, като лукът и магданозът се 
нарязват на дребно. Всичко се обърква добре.  
 В друг съд се слага малко вода – топят се ръцете и се правят кюфтета (големината им е по-
желание). Овалват се в брашно и се пържат в сгорещено олио по 4-5 минути от всяка страна. Сла-
гат се на салфетка да се отцедят.  
 Сервират се със зелена или картофена салата. 
  


ЗАДУШЕНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ  

(Предложение на Янко Стайков от Шумен) 
 

 Продукти: 1 глава лук, 2 домата, 1 картоф, 2 чушки, черен пипер, нарязан магданоз, 2 яйца, 
олио, сол. 
 Начин на приготвяне: В сгорещената мазнина запържваме ситно нарязания лук до златис-
то. Прибавяме нарязаните на кубчета картофи, ситно нарязаните чушки, настърганите домати. 
Задушаваме 15 минути на тих огън, след което посоляваме и прибавяме разбитите яйца. Държим 
на огъня, докато яйцата стегнат.  
 Отстраняваме от огъня и поръсваме с черен пипер и ситно нарязан магданоз. 
 




БАНИЦА СЪС СПАНАК  
(Предложение на Сашка Тодорова от Търговище ) 

 Продукти: 1 пакет кори, 5 яйца, 800 г спанак, 300 г сирене, 2-3 с.л. кисело мляко + сода, 1 
ч.ч. газирана вода, олио. 
 Начин на приготвяне: Спанакът се измива, нарязва и се задушава в олио и малко вода до 
омекване. Отделно се разбиват 3 яйца, надробеното сирене и млякото със содата. Смесва се със 
спанака и се обърква добре.  
 Взема се 1 лист от корите и с четка се намазва с малко олио. Слага се втори лист отгоре и 
върху него по целия лист се слага от плънката – спанака, яйцата и сиренето. Навива се на руло и 
се слага в подмазана правоъгълна тава. И така до свършване на корите и плънката.  
 Останалите две яйца се разбиват и се добавя газираната вода. Разбърква се добре и с полу-
чената смес поливаме баницата.  
 Пече се в предварително загрята фурна на 180 градуса.  


ТОРТА С ШОКОЛАД И МАСЛО 

(Предложение на Йорданка Стайкова от Шумен ) 
 Продукти: 300 г картофи, 300 г обикновени бисквити, два черни шоколада, 200 г пудра за-
хар, 140 г масло, 1 с.л. какао, ванилия, малко коняк или ром, кокосови стърготини. 
 Начин на приготвяне: Сварените картофи се смачкват с единия шоколад,който предвари-
телно е разтопен. Прибавят се 100 г масло, пудрата захар, конякът, какаото и натрошените биск-
вити. Смесват се и се объркват добре. Получената смес слагаме в кексова тава и оставяме в хла-
дилника да стегне.  
 Стегналата смес се вади в чиния и се нарязва напречно на дълги и широки (колкото пръст) 
парчета.  
 Другият шоколад се смесва с останалото масло на водна баня. С получената смес мажем с 
четка всяко парче. Поръсваме отгоре с кокосови стърготини. 



Технологии 
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В РУСИЯ ЩЕ ОБУЧАВАТ 

 СЛАБОВИЖДАЩИТЕ ПО НОВ МЕТОД 

 Русия ще започне въвеждането на програма, която ще разпознава брайловото писмо и ще го 

преобразува в текст. Програмата вече започва да се прилага в 31 региона на Русия и Узбекистан. 

С нейна помощ хората с увредено зрение ще получават нов тип обучение. Това се посочва в съоб-

щение, получено от редакцията на "Lenta.ru". 

 Програмата, разработена от Иля Оводов, финалист на международното състезание ASI 

World AI & Data Challenge, е създадена за учители в приобщаващи училища, служители на съот-

ветните образователни и медицински институции и семейства, в които има незрящи деца. Разра-

ботчикът на програмата споделя, че самият той се е сблъсквал с проблема с разпознаването на 

брайлов текст, тъй като най-малката му дъщеря Анджелина не вижда от раждането 

си.   Предизвикателството при четенето на шрифта за незрящи е, че е трудно да се възприема 

чрез очите. Трябва да положите усилия, за да видите белите точки на фона на бялата хартия. 

 С помощта на Angelina braille reader - Оводов кръстил програмата на дъщеря си - при про-

верка на домашните, учители и родители ще могат лесно да "преведат" написаното от детето. 

"Докато преди проверката на домашното отнемаше няколко дни, днес този срок е съкратен до 

минути" - посочва се в съобщението. 

 Към внедряването на софтуера вече се присъединиха 40 специализирани училища за незря-

щи и слабовиждащи, библиотека и две организации в района на Свердловск. 

 Освен това програмата се прилага в Рязанска, Свердловска и Московска области, републи-

ките Татарстан, Карелия, Удмуртия и  Крим, Санкт Петербург и други региони. 

 Значимостта на разработката на Оводов беше отбелязано от Владимир Путин на форума 

„Силни идеи за новото време“. Руският президент изрази готовност да подкрепи развитието на 

решението. 

Източник: www.ssb-sofia.org  
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Съобщения 

СПОДЕЛИ МНЕНИЕТО СИ! 

 Уважаеми читатели, 

 Наближава 7 април – Международния ден на здравето и празник на здравния работник. 

Във връзка с това, Редакцията на сп. „Звук и светлина“ иска да изрази своята благодарност към 

всички хора, които всеотдайно влагат знанията, времето и душата си за опазването на човешкия 

живот, дори когато техният собствен може да е застрашен. Днес, по време на пандемия, е още 

по-ясно, че да лекуваш – това е благородна мисия. 

 Ние вярваме, че всеки от нас носи в сърцето си дълбока признателност към поне един ле-

кар или здравен работник за топлата грижа за здравето, която ни дава възможност да се радва-

ме всеки ден на живота. Техният професионализъм, опит и морал са това, което всеки ден ни 

спасява!  

 Редакцията на сп. „Звук и светлина“ ще се радва да споделите и разкажете за онези лекари 

и здравни работници, които са Ви впечатлили не само с медицинска компетенция, но и с чо-

вешка грижа, емпатия и внимание. 

 

Не пропускайте да оставите своето мнение! Очакваме Ви! 



Съобщения 
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ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ 
 НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАСГБ 

Уважаеми читатели,  
 Уведомяваме Ви за възможности за организиран отдих за членовете на НАСГБ през 2021 г.: 
 І. На основание споразумение между НАСГБ и Съюза на глухите в България, продължава 
възможността за отдих на всички членове на НАСГБ през 2021 г. в почивната база на Съюза на 
глухите в България в гр. Приморско – с настаняване само в хотел „Тишина“ и без настаняване в 
други хотели.  Стаите са с по 2 легла. Преференциалната цена е 6 лева на легло на нощувка, без 
включена храна, в двойна стая. Резервации могат да се правят само за членове на НАСГБ и тех-
ните придружители и интерпретатори. Възможност за почивка има само в две смени през месец 
Юни 2021 г., с продължителност съответно 7 нощувки и 10 нощувки: 
 - от 15 юни до 21 юни включително (освобождаване на 22 юни) за 7 нощувки; 
 - от 15 юни до 24 юни включително (освобождаване на 25 юни) за 10 нощувки; 
 Резервациите да се правят за съответната смяна, без да се променят датите и продължител-
ността им, включително по-малко или повече нощувки. 
 Записването за храна в хотел „Тишина“ е по желание, като се записва за същите дни, в кои-
то се и нощува. Цената за пълен пансион (закуска, обяд и вечеря) на блок-маса е 17 лв. на храно-
ден, като се има в предвид, че ако лицето с увреждане се възползва от ресторанта, то също задъл-
жително и неговия придружител. По изискване на РЗИ, категорично се забранява:  хранене по 
стаите и внасяне на хранителни продукти в спалните помещения. Почиващите, които няма да се 
хранят в ресторанта на хотел "Тишина", е необходимо да се хранят извън хотела.  
 Заявките да се изпратят в ЦУ на НАСГБ най-късно до 10 април 2021 г. След това заявките 
ще бъдат предадени в СГБ и приемането им ще бъде преустановено.  За да направите заявка, е 
необходимо да изпратите списък със следното: Трите имена на членовете на НАСГБ; Трите име-
на на техните придружители и интерпретатори; Описвайте по стаи, имената на хората, които са 
настанени заедно в стая двойка. Запишете желаещите за храна - член на НАСГБ с придружител 
(двамата задължително). Заплащането е на място в хотел „Тишина“.  
 ІІ. Възможност за организиран отдих чрез използване на финансова подкрепа от целевите 
помощи по чл.76 от ЗХУ за лицата І гр. и І гр. с ч.п. (с придружител) - веднъж годишно при нали-
чие на медицинско предписание от лекар специалист. В ЦУ на НАСГБ разполагаме с информа-
ция за различни подходящи заведения за балнеолечение и/или рехабилитационни услуги в раз-
лични курорти, като можем да ви запознаем при желание от членовете.  
 

Величка Драганова, 
Председател на НАСГБ 
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Усмивки 

ИСТОРИЯТА НА СТРАНИТЕ В ЕДНО ИЗРЕЧЕНИЕ 
 

 Ако трябваше да опишете историята на страните с едно изречение какво щеше да бъде то? 

Ето един забавен опит: 

 Италия: Бяхме много важна страна, но сега правим ботуши. 

  

 Куба: Свобода. Смисълът и условията могат да се променят. 

 

 Гърция: Дадохме на света демокрацията, сега фалирахме. 

 

 Северна Корея: Всичко е наред. Повече никакви въпроси. Вечният президент ще ни доведе 

до победа. 

 

 Португалия: Бяхме огромна империя. Сега ни бъркат с Испания. 

 

 Швейцария: Както и да го гледаме, ние ще вземем вашите пари. 

 

 Великобритания: Бяхме най-голямата империя в света, но прецакахме всичко заради голя-

мата си любов към чая. 

 

 Германия: От третия път ни се получи. 

 

 Австрия: Големите успехи на Австрия: успяха да убедят света, че Бетовен е австриец, а 

Хитлер е германец. 

 

 Австралия: Все още ни управлява почтена възрастна дама от Англия, защото представите-

лите на местната фауна, опитвайки се да ни убият, ни отвличат вниманието и не ни дават да обя-

вим независимост. 

 

 България: И после станало още по-зле. 

 

 



Занимателна страничка 
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ЗА ИГРАТА "ПОЗНАЙ ПОДПРАВКАТА" 
 Уважаеми читатели, 
 Редакцията на списание „Звук и светлина“ поднася своите извинения на Иванка Христова 
от Левски, която навреме отговори правилно в играта „Познай подправката“ за бр. 1 от 2021 г., но 
сме пропуснали да включим в отговорилите правилно. 
 Публикуваната информация към играта „Познай подправката“ в брой 2 от 2021 г. на сп. 
„Звук и светлина“ се отнася за подправката чубрица. Отговорилите правилно са: Ивелина Стефа-
нова от Силистра, Диана Делчева от Харманли, Гюлфие Чобанова от Пловдив, Димка Дамянова 
от Пловдив, Величка Николова от Габрово, Донка Вълнеева от Пловдив, Елица Йосифова от Ве-
лико Търново, Силвия Дацин от с. Орешак, Иванка Христова от Левски, Снежанка Кирчева от 
Пловдив, Боян Башев от Пловдив, Върбина Станкова от Шумен, Иванка Костова от Бургас и Ди-
митър Станев от Велико Търново. 

Благодарим на всички взели участие! 
А ето и информацията за следващата подправка, която трябва да познаете: 

 
* О * М * * * Н 

 
 Търсената подправка се състои от  8 букви. 
 
 Позиции на буквите в думата: 
 Втора буква – О 
 Четвърта буква – М 
 Осма буква – Н   

Информация за подправката: 
 Тази подправка се добива от вечнозелен полухраст с дървенисто стъбло и миризливи вечно-
зелени игловидни листа, който достига височина от 20 до 80 см. Клончетата му са покрити с тес-
ни, линейни, завити в краищата, белезникави отдолу листа. В основите на тесните листа са събра-
ни в снопчета цветове, които са синкави или виолетови на цвят. Вирее най-добре на слънчево и 
топло място, като понася и по-сух въздух. Цъфти от юни до август, като плодовете му наподобя-
ват орехчета. Като естествена диворастяща култура се среща по цялото Средиземноморие, Чер-
номорието и по-специално в Кипър.  
 Най-големи производители и доставчици на подправката понастоящем се явяват Франция, 
Италия, Испания и Гърция.  
 Популярността на растението идва още от древните гърци, които са го ценили като свеще-
но. В Европа растението е донесено от монаси, като след това широко започва да се използва в 
Португалия, Испания, Италия, Франция, Гърция, Англия, Скандинавия и Германия. 
 Имената, с които е известна още подправката са ливанче, бабин косъм, индирлия и морска 
роса. Оригиналното име идва от латински и означава „морска роса“.  
 Като подправка се използват стритите листа на растението. Притежава силен сладникав 
аромат на камфор, напомнящ мириса на бор. Има много пикантен и леко остър вкус. В неголеми 
количества най-вече заради особено силния аромат и вкус, е подходящ като притурка към супи, 
салати, месни пълнежи, към печено месо, печени птици, гъби, варена риба, червено и бяло зеле и 
към маринати. В умерени количества придава особен аромат на месни, пилешки, спаначени и 
грахови супи. 
 Придава доста приятен вкус и на меки сирена, картофи, пернат дивеч, риби, яйчно тесто, 
като същевременно е отлична подправка за агнешко, гулаш от говеждо, овнешко и доматена су-
па, а също така на говеждо, овнешко и телешко. Подходящ е и да се сложи на меса, приготвени 
на грил. 
 В кулинарията се използва най-вече заради способността на подправката да потиска специ-
фичната миризма на някои видове меса, като овнешко и свинско. Специалистите отдавна знаят, 
че придава на месото дивечов аромат.  
 Многобройни са и ползите от подправката върху човешкия организъм. Оказва лечебно 
действие при ниско кръвно налягане, нервни разстройства, чувство за напрегнатост. Изключител-
но полезно средство е при състояния на общо изтощение и полова слабост.  
 

Познахте ли коя е подправката? 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИТУРКА  

НА  

СПИСАНИЕ “ЗВУК И СВЕТЛИНА”  

 
БРОЙ 3, 2021 Г. 
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СЛАДКАТА ЕЙМИ 

 Точно в пет часа Ейми влезе през вратата на антикварния магазин, затвори я и се облегна на 
нея, приковавайки засмените си сини очи в Майкъл. На младия мъж му се стори, че от тях се поси-
паха безброй слънчеви искри, които целия го осветиха отвътре и той също се засмя до уши. Сред 
сладкия звън на китайските пръчици изминалите почти четири години изведнъж се стопиха и изчез-
наха в небитието. Той я прегърна и вдъхна аромата на косите й. После така страстно я целуна, като 
че ли през времето на раздялата им не беше целувал друга жена и с цялата си жажда бе очаквал тък-
мо тя, Ейми, да дойде. 

 – Господи, колко се радвам да те видя! – съвсем искрено прошепна Майкъл и отново я целуна. 
Усети, че възбудата го залива отдолу нагоре като гореща вълна. 

 – По-полека! Ще ме глътнеш – засмя се тя и лекичко се измъкна от прегръдката му. – Къде ще 
ме заведеш, Майки? 

 “У дома, в леглото!” – извика той наум, но на глас само предложи: 

 – Нали си на моя територия, аз ще водя. Първо ще пийнем по нещо в един бар, а после може да 
си вземем малко китайска храна за вкъщи. Ако предпочиташ, ще вечеряме някъде навън. 

 – Ами... да започнем с питието, пък после ще видим как ще продължим – безгрижно отвърна 
Ейми, надигна се на пръсти, за да го прегърне с две ръце през врата, и глезено добави: – Толкова ми 
беше домъчняло за теб. Наистина ли се радваш, че дойдох? 

 Следващите часове бяха някаква щура въртележка от весел смях, недопити чаши, тур по баро-
вете от едно място на друго, танци в някаква дискотека под звуците на оглушителна музика и лудо 
подскачащи светлинни снопове от разноцветните прожектори. Ейми изглежда все повече се напива-
ше. Майкъл чак се притесни, че ще трябва да я носи на ръце до таксито. 

 Но от хладния нощен въздух тя, изглежда, се съвзе. Продължаваше да бъбри неспирно, да пита 
търпеливия шофьор на таксито откъде си е купил тази хубава бейзболна шапка и защо е на главата 
му, като в таксито не духа вятър, нито посред нощ пече слънце. Той се заливаше от смях, защото 
Ейми действаше така заразително на всички около себе си, дори когато беше пияна, и отговаряше, 
че щом слънчице като нея се качи в колата му, по-безопасно е да е с шапка... 

 И така стигнаха до квартирата на Майк. Той отключи, посочи с широк жест хола, един вид: 
“Моля, настанявай се!”, и с олюляване се обърна да затвори вратата. Ейми веднага хлътна в банята. 

 – Ей сега идвам – долетя оттам звънкото й гласче. – Само да си наплискам лицето. 

МЕДАЛЬОНЪТ 
/с продължение/  
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 “Дали да не направя кафе?” – запита се Майк. Струваше му се крайно наложително да вземе 
мерки, иначе Ейми можеше да затвори очи и да спи непробудно до сутринта, а и той самият имаше 
нужда да поизтрезнее. И изобщо нямаше намерение да спи кротко тази нощ. 

 – Искаш ли кафе? – подвикна той високо. 

 – Искам! 

 Когато след десетина минути донесе кафето, Ейми седеше в едното кресло видимо освежена и 
се усмихваше мълчаливо. Кокетната й чантичка беше тропната върху масичката и от нея се подава-
ше дръжката на четката й за коса и крайчето на нещо бяло, може би книжна салфетка. Отново си бе 
пръснала парфюм и богатото му ухание допълнително възбуди фантазиите на Майкъл. 

 Двамата мълчаливо отпиха от кафето си и той не откъсваше засмените си очи от нея, макар 
изпитото уиски леко да размазваше образа й. Мислено започна да я разсъблича. Първо разкопча 
блузката, после смъкна презрамчиците на икономичния й сутиен, представи си как прекрасните й 
гърди изпълват шепите му... 

 Унесен в мечтанията си, изпита усещането, че нещо не е както трябва. Какво не беше наред? 
Даде си сметка, че мълчанието се бе проточило. Ейми не просто мълчеше, а го наблюдаваше с ня-
каква остра присмехулност в очите. Погледна я озадачено. Не, не се лъжеше. Ейми всъщност не бе-
ше пияна, за разлика от него. Той трудно фокусира погледа си, защото главата му отново се замая и 
светът наоколо се завъртя. А в неговия център тя само седеше, гледаше го и му се присмиваше. 
Присмиваше се на изненадата в очите му, на прозрачните му очаквания за тази нощ, на цялостната 
му същност. 

 Майкъл изведнъж се почувства гол и го досрамя от голотата му. 

 – Какво има, Ейми? – попита уж загрижено, но в гласа му прозвуча тревога. 

 Тя продължи да го гледа безмълвно, докато му се стори, че ушите му започват да пищят. След 
това протегна ръка към чантичката си, измъкна оттам салфетката и я сложи пред него. В пиянското 
му съзнание нейното движение му се стори твърде забавено и сюрреалистично. Загледа като омагьо-
сан хартийката. 

 Не било салфетка, а някакво бяло картонче. 

 Какво е това бяло картонче? Обърна го озадачен, за да погледне и от другата му страна. 

 Снимка. Дете, прегърнало синьо плюшено слонче. 

 – Твоят син – дойде някъде от небитието тихият й глас, а Майкъл продължаваше да гледа 
снимката като омагьосан. – На третия му рожден ден – добави тя. 

 Майкъл се вторачи смаяно в Ейми. После пак в хилещото се хлапе и пак в нея. 
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 – Да не би да искаш да кажеш...? – едва успя да смутолеви, а след това изведнъж всичките му 
защитни механизми заработиха на пълни обороти.– И защо трябва да съм сигурен, че е от мен? Мо-
же да не съм аз бащата! Може да е бил всеки, преди или след онази седмица! 

 – Знаех, че точно това ще кажеш – парира го тя кротко, но твърдо.– Знаех го дума по дума! 

 Къде беше изчезнала сладката Ейми със звънкото гласче? 

 – Не съм дошла да те изнудвам, Майк. Не се шашкай! Баща ми и майка ми са достатъчно бога-
ти и ми помагат, въпреки че много се разсърдиха. Но не си мисли, че ще те оставя да ми говориш 
глупости като тази, че това дете можело да не е твое! Знаеш колко лесно се установява бащинство. 
Едно кръвно изследване, един ДНК-тест и всичките ти съмнения ще се изпарят. Той е твой син, по-
вярвай ми. Твоите очи, твоята усмивка. И аз го обичам. Не се плаши, няма да ти се натрапвам в жи-
вота. Исках просто да знаеш за сина си, за да има още един човек на света, който да го обича. 

 Майкъл почувства, че й вярва. 

 И някакво странно успокоение се разля във вените му. Приближи снимката и с пиянска нас-
тойчивост се взря в “своята усмивка” и “своите очи”, които невинно го гледаха оттам. 

 – Той не е малък и разбира много неща – обясняваше в това време Ейми. – Децата, с които си 
играе в парка, си имат мама и татко. И сега преди рождения си ден ме попита: “А моят татко ще ми 
донесе ли подарък?” 

 Майкъл я погледна и видя в очите й сълзи. 

 – Ейми – прошепна той и протегна ръка да я докосне. 

 – Казах му, че тати му е изпратил това слонче и ще го снимам с него, за да занеса снимката на 
тати. И че тати много ще се зарадва, като я види – Ейми неудържимо се разхлипа. 

 Майкъл стана, вдигна я от креслото и силно я прегърна, но с някакво ново, непознато досега 
чувство – съвсем различно от онова, с което я прегърна в магазина днес. 

 Ключалката зад гърба му щракна и входната врата се отвори. 

 – Да!.. – беше гласът на Кейт. 

 “О, господи!” – простена Майкъл. 

 – Чудесна “само мъжка” компания! – продължи Кейт с нервно висок глас. – И каква братска 
прегръдка! Случайно минах и видях, че прозорците ти светят. Реших, че и на мен ми се пеят патрио-
тични песни. Е, ще ме запознаеш ли с приятеля от Афганистан? Обожавам казармени истории! 

 – Кейт, позволи ми да обясня... – започна Майкъл. 
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 Щеше да си посипе главата с пепел, да си признае, че по телефона наистина я излъга, но Ейми 
съвсем не е момичето, с което й е кръшнал днес, че я познава много преди да срещне нея самата и 
че Ейми случайно е дошла в Денвър за сватбените клетви на... 

 “Случайно ли?” – почти изтрезнял се запита той. 

 Застанал между двете, Майкъл направи “кръгом” към Ейми и попита, но по-скоро констатира: 

 – Ти не си тук за подновяването на някакви брачни клетви? Сигурно дори нямаш роднини в 
Денвър. 

 – Много си бил досетлив – усмихна се Ейми и избърса сълзите си.– Едва се сети кой ти се 
обажда. Трябваше да дрънкам какво ли не, докато зацепиш! 

 – И смачканото листче не си го изровила случайно, а си го пазила през всичките тези години. 

 Ейми кимна и добави: 

 – Но това не променя нещата, Майкъл. Той ти е син. Ако искаш да му се обадиш, това е теле-
фонът ни – тя взе чантичката си, извади от нея една визитка и му я подаде. 

 Кейт объркано гледаше ту единия, ту другия. 

 – Ей, какви клетви, какъв телефон? Какво става по дяволите? 

 Ейми мина покрай нея, без дори да я погледне, но преди да излезе, спря на вратата за една пос-
ледна реплика: 

 – Той вярва, че ще му се обадиш. И за да не изгубиш случайно визитката ми, имай предвид, че 
из цялата ти къща има още много такива. Докато ти правеше кафе, успях да ги напъхам къде ли не, в 
чекмеджетата, под дивана, зад гардероба, на безброй места. Специално затова си ги направих. Така 
няма да можеш един ден да се оправдаеш пред сина си, че си изгубил телефона. И да... щях да забра-
вя. Ако позвъниш, трябва да знаеш, че се казва Майкъл. 

 Ейми се затича надолу по стълбите. Не я беше грижа какво ще обяснява той на сегашното си 
гадже. Тя не искаше да я измества от живота му. Но и да скъсат, чаровният Майк нямаше задълго да 
остане на сухо. А тя си отиваше вкъщи, където я чакаше едно малко момченце със синьо плюшено 
слонче. 

 Майкъл се загледа замислено към тъмния прозорец. Нощта зад стъклото беше непроницаема 
като бъдещето и също толкова плашеща. А после сякаш се стресна от унеса си, погледна към Кейт и 
каза: 

 – Да отложим разговора за утре, а? Аз няма да съм толкова пиян, а ти няма да си толкова гнев-
на. 

 – Гневна ли ти изглеждам? – попита Кейт с презрение. – Не съм гневна, Майк. Отвратена съм! 
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 И тя си отиде. Вратата остана да зее отворена, но Майкъл изпита усещането, че ако сега излезе 
през нея, стълбищната площадка ще е изчезнала и той ще се срине от шестия етаж надолу като в 
пропаст. Бутна я и бързо врътна резето с надеждата, че зад ключалките й ще се почувства по-
сигурен сред хаоса около себе си. 

  

БЕЗУМНАТА СДЕЛКА, 1846 г. 

 В османската столица март си е топъл пролетен месец. Дърветата цъфтят и уханието им про-
никва и денем, и нощем дори през най-плътно затворените прозорци, също като носовите извивки 
на мюезините преди часовете за молитва. Само сутрините остават студени. Но по обяд слънцето на-
пича като посред лято. 

 В едно такова горещо пладне Михаил Чайковски седеше на припек в двора на полската рези-
денция и преглеждаше някакви писма. Зад гърба му пристъпи Мурат и съобщи: 

 – Дойде един човек, ефенди. Поляк. 

 – Доведи го – отвърна на турски Михаил и се поизвърна да види кой ще влезе през отворените 
към двора врати на къщата. 

 Не го познаваше. Беше млад, с износен, дори изтъркан по ръбовете на ръкавите сюртук и заха-
бена риза, но от качествен плат. По дрехите и по достойнството на обеднял благородник, Чайковски 
безпогрешно отсъди: “Шляхтич. Идва сам и много отдалече. Не е слагал залък в устата си поне от 
два дни.” 

 – Гладен ли сте? Мурат, донеси обяд за господина! – подвикна на турски на слугата и стана да 
се ръкува с новодошлия. 

 – Благодаря ви, пан Чайковски! Вие наистина сте толкова сърдечен, колкото съм чувал. Казвам 
се Антон Бенковски. Моят баща ми е разказвал за вас и сега, след този грандиозен провал, тръгнах 
право насам. Чух, че много поляци намират убежище в Османската империя и тук можем да се орга-
низираме бързо. Във Франция това просто няма да стане. В хотел “Ламбер” само разсъждават и пи-
шат прокламации. А когато се стигне до истинско дело... 

 – Чакайте, чакайте... Какво дело? Какъв грандиозен провал? Да не са разкрили действията ни в 
Полша? Да не са арестували баща ти? 

 Бащата на Антон, приятел на Михаил от младежките им години и първите му литературни 
опити, бурните патриотични събрания на младежите от шляхтата, на които пееха въодушевено 
“Мазурката на Домбровски” и други песни и мечтаеха за обединението и възраждането на Полша – 
всичко това избликна в спомените на Чайковски като фонтан. 

 “Бъдещето е наше!” – викаха те въодушевено. 
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 “Вие, пан Чайковски, ще командвате обединените полско-литовски войски на кралството, на-
чело с казашките отряди!” – казваше тогава с театрален поклон приятелят му. 

 “А вие, пан Бенковски, ще станете председател на новия сейм1!”– отвръщаше му Михаил. 

 “А кой ще ни бъде крал?” – питаше някой. 

 “Трябва ли да имаме крал? – обаждаше се друг. – Нека си направим република!” 

 “Не, това е нелепо! Ще си избираме крал, както в миналото, и ще го сменяме, когато ни ядо-
са!” 

 Това беше несериозното проявление на иначе съвсем сериозната и до болка вкоренена в тях 
идея, че тъкмо шляхтата е призвана да освободи отечеството с цената на собствената си кръв. 

 – Приличаш на баща си такъв, какъвто го помня – вгледа се Михаил в госта си. – Значи се е 
оженил и има син? Не знаех. И аз имам синове, но са във Франция при жена ми. 

 – Ние сме трима братя – усмихна се измъчено младежът. – Другите двама останаха в Полша. 
Дори не знам живи ли са. 

 Влезе Мурат и сложи пред Антон паница яхния с месо, която на изгладнелия емигрант се сто-
ри като манна небесна. А мекият хляб направо се топеше в устата му. Михаил едва сдържаше нетър-
пението си да заразпитва какво се е случило, но възпитанието му диктуваше да го остави първо да 
се нахрани. Обаче самият Антон нямаше търпение да разкаже и заговори с пълна уста, гълтайки це-
ли залците си: 

 – Направихме добра организация. Имахме оръжие, надявахме се на масова подкрепа. Обаче 
всичко ужасно се обърка! Селяните, вместо да ни последват, се обърнаха срещу нас! С брадви, коси 
за сено и вили! Викаха “Смърт на шляхтата! Да ги избием всичките!” Собственият ни народ, предс-
тавяте ли си! – в очите на Антон бликнаха сълзи. – В Галиция поляци убиваха поляци. Сами проли-
вахме кръвта си. Даже не се наложи австрийците да пращат войски. Някой си Якуб Шеля водеше 
тази паплач в Тарновска област и колеше наред мъже, жени, деца... Откъде се взе това изчадие? 
После разбрах, че и по другите краища е било същото. Толкова кръв се проля! И пак напразно! Пак 
нищо не постигнахме! 

 Михаил Чайковски слушаше смразeн със стъклен поглед в тъмните си казашки очи ужасява-
щия разказ и не смееше дъх да си поеме. 

 “О, господи! О, майко божия! Защо пак е погинал цветът на нацията? Какво е станало, та наро-
дът ни се е обърнал срещу своите водачи?” 

 Той дълго мълча потресен – близо половин час, след като младият човек изплака душата си. 
После започна да го разпитва и да сглобява цялостната мозайка, докато прозря невероятните разме-

1. Сейм –Полският парламент, (б. а.).  
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ри на провала – не беше просто смачкано едно кратко въстание. Измеренията му бяха по-дълбоки и 
ужасяващи – австрийците и прусаците бяха успели да обърнат народа срещу неговите водачи. Как? 

 – Училищата – прошепна Антон. – Там се преподава само на немски. Или приемаш немското 
образование и език, или оставяш децата си неуки. Понемчват народа ни и то от години. А селянче-
тата изобщо не учат. Те остават прости като бащите си. 

 – Да, така е – съгласи се Михаил. – Сега си давам сметка и за друго. Германците запазиха 
властта на шляхтата, не я прогониха, не отнеха земите й. Но я задължиха да събира всички данъци и 
такси от селяните. Шляхтата ги праща безплатно да поддържат пътища и да ремонтират мостове. Тя 
става лошата, нея намразват. И когато на тия прости хора викнат: “Избийте потисниците си!”, те 
срещу немската държава ли се обръщат? Не. Обръщат се срещу шляхтата, която жертва най-добрите 
си синове за освобождението им! 

 – Не бяха само полските селяни – добави Антон. – Напълни се земята ни с немски преселници. 
И пруското и австрийското правителство им дават сечивa, добитък, земя. Нашата, полска земя! Не 
позволяват на нас, шляхтичите, да освободим своите от крепостничество, да им раздадем нивите, а 
ги раздават на немци! И пак ние сме лошите в очите на простия беден поляк. Разбирате ли, пан Чай-
ковски? 

 – Разбирам – прошепна поразен домакинът. – Не знам как да излезем от това положение. 

 Двамата замълчаха задълго. Изобщо не видяха как Мурат дойде, взе празната купа и си отиде. 
Не видяха, че облаци се скупчиха над главите им, а слънцето тръгна да залязва. 

 – Как е в руските земи? – подхвана отново Чайковски, сякаш разговорът току-що беше прекъс-
нал и не бе изминал почти цял час в мълчание. – Какви са настроенията сред казачеството? 

 – Там уж е по-добре – отвърна Антон. – Там полският език не е забранен, но по друг начин ни 
разцепват. Казват на литовците и на казаците: “Вие не сте поляци.” Превърнаха воеводствата в гу-
бернии, разселват шляхтишки семейства в Бесарабия и заселват в земите им руснаци. Делят воевод-
ствата на нови области и им внушават “Вие сте покрайненци, вие украинци, вие казаци, вие малору-
си, белоруси...” Всякакви, само не поляци. Искат името ни да бъде забравено. 

 – Истинско бедствие... В Русия, в Прусия, в Австрия... навсякъде– обобщи Михаил Чайковски. 
– Нима никога вече няма да има Полша? 

 – Оня французин е дошъл, Михаил ага – съобщи в това време Мурат. 

 – Доведи го. 

 Гостът влезе и седна на стола, който услужливият дух от лампата дотича да донесе. Френският 
посланик огледа лицата на смълчаните поляци и кратко констатира: 

 – Значи новините вече са пристигнали. 

 Михаил Чайковски кимна. 
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 – Е, поне това ми е спестено. Не съм аз черният вестоносец. 

 – Нямаше да те застрелям – опита да се пошегува домакинът. 

 – Разбира се. Защото нося и една добра новина. Мустафа Решид паша ще бъде назначен на 
поста велик везир на Османската империя. Съвсем сигурно е. До ден, два или седмица султанът ще 
подпише ферман. Може би настъпва твоят час, шер ами. Ще се опитам да му припомня за теб, вед-
нага щом встъпи в длъжност и отида да му поднеса приветствията си. 

 – Той едва ли ще иска да си спомни за нашия разговор – поклати глава Чайковски. – Не му 
трябва трън в петата по пътя към сдобряването му с Русия. Но все пак ще вдигна тост за него тази 
вечер. Ще останеш ли с нас? Предвиждам здраво да се напием от мъка заради провала на полското 
въстание и от радост за възкачването на новия велик везир. 

 – Благодаря, Мишел – поклони се френският посланик, – но поводът за вашия гуляй си е само 
полски, откъдето и да го погледнеш. Така че, ако позволите, ще се въздържа. 

 Той се поклони и си тръгна. 

 – Мда... въздържанието е хубаво нещо по принцип – каза Чайковски. – Но някак си не ми е 
присъщо. Аз трябва да пийна една водка, иначе сърцето ми ще се пръсне. 

 И двамата с Антон пийнаха по една водка. Не по чаша, а по бутилка. Следващата бутилка си 
поделиха по братски, а после взеха да не придирят толкова кой си налива и кой пропуска. 

 Очите им плувнаха в кръв, пяха и плакаха, а накрая едва не набиха задружно Мурат, който 
дойде, за да ги занесе в леглата им, когато се свлякоха под масата. 

 На другия ден Антон спа до обяд, а Михаил гледаше всички с кръвясал поглед, макар всъщ-
ност да беше много кротък и отчаян. 

 По някое време забеляза, че Мурат въведе един османски чиновник. Той очевидно не беше 
обикновен турчин, понеже носеше прави панталони и куртка с метални копчета, а не шаечни потури 
и елек. Домакинът фокусира погледа си върху него и зачака. Беше рошав и с разгърдена риза, съв-
сем неофициален за такова официално държавно посещение, но не му пукаше. 

 – Уважаеми Чайковски ага, изпратен съм от Мустафа Решид паша да ви поканя най-учтиво да 
посетите господин министъра в три часа следобед, ако служебните ви задължения позволяват това. 

 Чиновникът му поднесе с поклон писмената покана, но не си тръгна. Чакаше нещо. Накрая 
сметна за нужно да обясни какво чака. 

 – Удобно ли ви е в три часа, Чайковски ага? 

 На Михаил му се стори, че махмурлукът никога не му е минавал толкова бързо: 

 – Напълно удобно. Предайте, че благодаря за поканата. 
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 Това ли беше денят, който толкова дълго бе чакал? А той на какво прилича! Главата го цепи. 
Очите му ще изскочат. Езикът му се заплита. Не може една скороговорка да каже. Я да опита. 

  Първият път не се получи. Вторият беше по-обнадеждаващо. Мурат Келерджия стоеше 
до вратата в очакване на нареждания и с изумление слушаше това звучно и заплетено словоизлия-
ние, което сметна за псувня – гневна, ако се съди по тона, и непроизносима от никой нормален чо-
век на света. 

 – Баня! – извика към него Чайковски. – И кафе! Веднага! 

 Трябваше бързо да изтрезнее и да добие човешки вид. Но не само това. Трябваше да си събере 
мислите преди толкова важната среща. Беше я чакал почти четири години. Може би най-после ще-
ше да има полско-казашки легион в Турция? 

 След три чaса старателни усилия резултатът беше твърде задоволителен. Махмурлукът му изг-
леждаше по-скоро като израз на солидност и вероятно би могъл да минe за такъв в очите на всеки 
правоверен турчин като Мустафа Решид, на когото вярата забраняваше да близва алкохол. 

 Михаил Чайковски седна във файтона си, Мурат Келерджия на капрата и потеглиха. Колелата 
затракаха по калдъръма. След две преки завиха надясно и излязоха на широката улица покрай Чо-
рапчи хан– едно от главните седалища на търговците от българските земи. Тук идваше Мурат от 
време на време, за да му купува нови чорапи – дебели вълнени за зимата или изключително качест-
вени памучни за лятото от тънка прежда, ситно изплетени на ръка. Все още нямаше машина, която 
можеше да прави такава кръгла плетка с правилни свивки на петата и на пръстите и то в най-
различни размери без шевове и неудобни ръбове. Те меко обгръщаха крака и никъде не убиваха. 
Удобни и евтини. Френският посланик му ги препоръча преди години, а той умееше да си угажда. 
Точно същите чорапи си беше купувал преди в Париж на десеторно по-висока цена. Сега беше отк-
рил изворчето на това изобилие. 

 Срещу файтона се зададе процесия от четири-пет пълни с денкове каруци на някакъв търговец, 
които отиваха към хана. 

 “Сигурно са натоварени с чорапи” – помисли си Михаил Чайковски и разсеяно плъзна поглед 
встрани. 

 А там стоеше едно дръгливо куче, главата му беше приведена, от устата му се точеше лига и 
ръмжеше заканително. После внезапно се спусна към конете на търговеца и те се вдигнаха на задни-
те си крака. Първата каруца кривна и препречи пътя, втората се блъсна в нея, защото каруцарят й не 
можа да я спре навреме, и денковете се разпиляха. Мурат на капрата направи отчаяно усилие да отк-
лони файтона от сблъсъка, той занесе, залитна надясно и се обърна на една страна. 

 Мурат се изтъркаля като парцалена топка на земята, скочи на крака и се втурна да налага с 
камшика си нещастния търговец с каруците. 
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 – Диванe с диванe! – крещеше разярен и удряше, където завърне.– Кьорав ли си? Гяур2 ниеден! 
Къде гледаш? Ще ти избода зъркелите, проклето куче гяурско! Вонящ гяурин! Ще те заколя като 
пиле! 

 Потокът от ругатни нямаше край. Мурат налагаше смълчания превит човек, колкото имаше 
сила. Тънкият камшик не причиняваше болка, ако попаднеше върху дебелите шаечни дрехи, но по 
лицето и ръцете оставяше парещи червени следи. Конете, впрегнати във файтона, ритаха безпомощ-
но и се опитваха да се изправят на крака. Михаил Чайковски успя да отметне лявата врата, която се-
га беше отгоре, измъкна се с пъшкане и скочи на калдъръма. 

 Мурат не забелязваше нищо в заслепението на гнева си. Само усети как някой здраво му стис-
на ръката и изтръгна камшика от нея. Извърна се към този натрапник, за да се нахвърли и върху не-
го, но видя, че е Чайковски. Турчинът посочи с обвинителен пръст търговеца и викна: 

 – Погледни какво направи проклетото куче гяурско! – и, лишен от камшика, започна да го рита 
с крака. 

 Тогава най-неочаквано, вместо да застане на негова страна, Михаил Чайковски започна да го 
налага със същия тоя камшик, крещейки: 

 – Ти, гнидо проклета! Ти ли ще раздаваш правосъдие? Ти, слуга долен! Това ли ти е работата, 
да биеш и да наказваш? Господарят решава кой е виновен! А твоята работа е първо да се погрижиш 
за господаря си! Да го извадиш от файтона! Да вдигнеш конете на крака! Това ти е работата! Аз ще 
наказвам, ако трябва! 

 У Чайковски внезапно се бе пробудил истинският шляхтич, който, и на сън да го бутнеш, ще 
ти каже кой е господар, кой слуга и какви са отговорностите на всеки от двамата. 

 Мурат зяпна стъписан. 

 – Тоя човек не е виновен! – провъзгласи Чайковски. – Онова бясно куче се нахвърли върху ко-
нете му и предизвика всичко! 

 Кучето лежеше насред улицата, стъпкано от копитата, и береше душа. 

 – Вместо да биеш човека, събери няколко мъже и се погрижи да вдигнеш файтона на колелата 
му, че закъснявам! Веднага! 

 “Разглезих го аз с дружелюбните си обноски. Помисли си, че ми е равен. А слугата трябва да 
си знае мястото!” 

 Насъбралите се зяпачи заедно с каруцарите на търговеца подхванаха полегналия на една стра-
на файтон и с лекота го изправиха. Най-много се стараеше битият мъж. После същата дружина избу-
та и неговата препречила пътя каруца, намята денковете му вътре и мястото на произшествието за 
минути бе разчистено. 

2. Гяур – неверник (тур.), (б. а.). 
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 Преди да се качи във файтона, Михаил Чайковски отиде до търговеца, който оправяше каиши-
те на конете, и му каза на турски: 

 – Моят слуга несправедливо се нахвърли да те бие. Искам да те обезщетя за страданието. Ето 
ти един наполеон – и сложи в ръката му златната монета. 

 – Благодаря, ефенди – отвърна също на турски битият, – но не е нужно. Виновен съм, че не ви-
дях бясното куче и не предвидих какво ще се случи – и той подаде обратно златната монета. 

 Впечатлен от отказа му, полякът я прибра и попита: 

 – Мога ли да ти се отплатя по друг начин? Ще дойда утре да си купя една дузина чорапи от 
твоите. Как се казваш? 

 – Грую Хлътев, ефенди. Не карам чорапи, а конопени изделия. На тебе сигурно не ти трябват. 
Но ти благодаря за човещината. 

 – Ти май не си турчин – предположи Чайковски заради окончанието на фамилното му име. 

 – Българин съм. От Копривщица. 

 – И аз съм славянин – подаде му ръка Чайковски, защото му се стори, че в този горд съплемен-
ник вижда сродна душа. Ето че и той страдаше от поробителите на земята му, както поляците стра-
даха от поробителите на своята родина. – Хлътев. Ще те запомня. Довиждане! 

 – Довиждане, господине – отговори му търговецът, качи се на капрата и потегли. 

 След петнайсетина минути Чайковски благополучно стигна Министерството на външните ра-
боти и влезе в салона пред кабинета на министъра. Секретарят, седнал до вратата, беше същият чи-
новник, който го посети сутринта. Позна го и учтиво го покани на дивана, защото малко трябвало да 
изчака. 

 Мурат беше останал на двора при файтона. Поседна на сянка до другите файтонджии, напълни 
лулата си с тютюн и се заприказва с тях. От дума на дума разбра, че единият кочияш е от Сливен. 
Чак оттам бе докарал някакъв бей при пашата. 

 – Аз съм от едно село наблизо – побърза да се представи Мурат на земляка. – От Кортен. А пък 
тъстът ми имаше касапски дюкян в Сливен до джамията. Две години продавах месо, може да си ме 
виждал. 

 – О, сещам се – отвърна другият. – Ти си Мурат Келерджия, дето му умря жената при раждане. 
Нали? Той сега пак тъстът ти продава там. Откога не си се връщал по нашия край? 

 – Има-няма... двайсетина години – отвърна Мурат и сам се учуди колко дълго се оказа отсъст-
вието му. После си направи още една сметка. – Брей, значи детето на сестра ми трябва доста да е по-
раснало, петнайсет-шестнайсетгодишно вече! Гледай как се търкалят годинките! А твоят бей по как-
ва работа е дошъл? 
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 – То аз съм прост човек – засмя се другият. – Не ги разбирам много бейските работи. Пък като 
се омешат и с гяурски, съвсем стават заплетени. Преди десетина години насред Сливен един бълга-
рин взе че вдигна фабрика за сукнo. Всичко работеха с машини. Предяха, тъчаха, боядисваха. Ваде-
ха хубав тънък шаяк, хем, по-евтин бил от английския. Та тоя гяурин взе много да се големее. Зер, 
продава си стоката направо на султана, видите ли! Цялата войска щял да облече. 

 – Аз дали го познавам? – попита Мурат. – Как се казва? 

 – Добри Желязков се казва, ма всички му викаха Фабрикаджията. 

 – Не се сещам кой е – плю в прахта Мурат. 

 – Че кой ли го е познавал, преди да почне да строи султанската фабрика. Ама нашите аги не му 
останаха длъжни. Що доноси написаха срещу него, що тъжби! Мислеше си неверникът, че ще веку-
ва на тая служба, ама грешно си беше направил сметката! Не може така един гяурин да печели само 
за себе си! Къде остава келепирът3 на кадията4, на мюдюрина5? Той реши да ги прескочи и нищо да 
не им даде. Ама и те трябва да си вземат своето! Та мина му котка път на Фабрикаджията. Правиха, 
струваха, изгониха го. 

 – А фабриката кой я взе? – полюбопитства Мурат. 

 – Никой! Че на кого му е изтрябвала? Кой разбира от машини, та да я управлява? Така си стои. 
Потрошиха улеите за водата, дето въртеше колелата им, и всичко спря. Заковаха две дъски на врата-
та и край. А моят бей иска сега да купи сградите и да ги направи на хан. Като изхвърли отвътре же-
лезарията, знаеш ли колко широко ще стане? Затова е дошъл при министъра. 

 – Ама тоя министър е на външните работи, бе! Не на вътрешните. Твоят бей се е объркал – 
присмя му се Мурат. 

 – Не се е объркал той – поклати глава кочияшът. – Тука всички говорят, че ще става велик ве-
зир, на всичките министри началник. Знае той, моят бей, при кого да дойде и на кого рушвет6 да да-
де! Не го мисли ти него! 

 В това време пред кабинета на министъра Михаил Чайковски търпеливо чакаше. Отдавна 
стрелките на стенния часовник бяха подминали и три, и четири часа. Но той вече знаеше какво зна-
чи точност по ориенталски и спокойно седеше. Закъде да бърза? 

 Най-после вратата на кабинета се отвори и отвътре изхвърча едър мъж, чийто широк пояс 
трудно удържаше голямото му шкембе. 

 – И да не съм те видял повече! Фабриката си е фабрика! Ще намеря кой да я подкара пак! – до-
гони го отвътре гласът на Мустафа Решид паша. Звучеше толкова гневно, че всички турци в салона 
се свиха, дори и секретарят му. 

3.   Келепир – безплатна придобивка (тур.), (б. а.). 
4. Кадия – мюсюлманин, духовник, който изпълнява служба на светски съдия (тур.), (б. а.). 
5. Мюдюрин – управител на околия или селище (тур.), (б. а.). 
6.  Рушвет— подкуп (тур.), (б. а.). 



14 

 Той обаче се окопити и влезе да докладва кой от чакащите е на ред. После излезе и кимна на 
Чайковски: 

 – Заповядайте, ефенди. 

 Полският “посланик” се надигна и прекрачи през вратата на кабинета. А Мустафа Решид стана 
да го посрещне. Настани го край една масичка със столове наоколо, а не срещу бюрото си. Това оз-
начаваше, че срещата е приятелска, а не служебна. 

 – Радвам се, че пак се виждаме, Михаил ефенди – каза с широка усмивка пашата. 

 – Радвам се, че не сте ме забравил, ага – отвърна Чайковски. 

 – Обещах ви, че щом имам някакво предложение по молбата ви за полския легион, веднага ще 
ви повикам. Сигурно вече е стигнал до ушите ви слухът за предстоящото ми повишаване. Веднага, 
щом султанът го подпише, ще можете да съберете хората си. Така че още отсега започнете да им 
пращате известия. 

 – Благодаря ви, Мустафа Решид паша! – поклони се Чайковски и се надигна да си върви. 

 – Не бързайте, приятелю – усмихна се министърът. – Разговорът ни не е приключил. 

 Михаил Чайковски се почувства неудобно и започна да се извинява. Турчинът махна с ръка и 
продължи. 

 – Ако правилно вникнете във всичко, което ще ви обясня, нещата наистина могат да се уредят 
много лесно. Спомняте си, че миналия път си говорихме и за Русия. Трябва да разберете, че не ис-
кам да я дразня излишно. Така че мислих, мислих и стигнах до едно много просто решение. Вие ис-
кате нещо и аз ви го давам. Легиона ви. Но и аз искам нещо в замяна. Дали ще сте готов да го даде-
те? 

 – Някаква сделка ли е това? – попита с подозрение Чайковски. 

 Господи, тези тънки дипломатически пазарлъци! Как не ги обичаше! Той бе войник, казак, а не 
политик. Не обичаше сделките. 

 – Да, сделка е – потвърди пашата. – За своя легион ще се наложи да платите с нещо също тол-
кова ценно. Например с името си. И с вярата. 

 Чайковски го изгледа стъписано и започна застрашително да се надига от мястото си. 

 – Ще ви обясня – потупа го успокояващо по ръката турчинът. – Ако приемете ислямско име и 
вярата ни, веднага ще станете поданик на нашия султан. Тогава нито руският император, нито който 
и да било друг на света няма да ни пита защо един поляк събира армия на наша територия. А армия-
та си като османски паша можете да съставите от всякакви хора. Дали ще са турци или казаци, или 
поляци, решението си е само ваше. Руснаците, разбира се, ще научат. Но няма да могат официално 
да протестират пред Високата порта. В това е целият фокус. Пък и нали от нашето правителство 
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очаквате да поддържа войската ви, да я въоръжи, да я храни и облича, да я настани в казарми... 
Всичко струва страшно много пари! Името и вярата на един-единствен човек са малка цена за тако-
ва нещо. Размислете сам. 

 Главата на Михаил Чайковски вибрираше от едва сдържан гняв. Престана да чува. В ушите му 
бучеше на тласъци само собственият му пулс. Знаеше, че трябва нещо да отговори, нещо диплома-
тично, за да не скочи и удуши този негодник. 

 Пое си дъх веднъж, втори, трети път и изговаряйки бавно думите, едва се чу да казва: 

 – Нека помисля. Ще ви отговоря, когато бъда готов с решението си. 

 – Нали няма да забравите, Михаил ефенди? 

 – Аз не си хвърлям думите на вятъра, Мустафа ага. Скоро ще ви отговоря – той кимна леко и 
тръгна към изхода, оставяйки ловкия дипломат в кабинета му. А зад гърба му прозвучаха последни-
те думи на турчина: 

 – Побързайте с мисленето, Михаил ефенди. Поляците от няколко дни масово пресичат грани-
цата ни и ще се разпилеят завинаги, ако не се намери кой да ги събере. 

 “Всичко знае кучето, всичко подушва!” – изруга наум Чайковски и побърза да напусне сграда-
та, защото имаше усещането, че стените й ще се срутят отгоре му. 

 * * * 

 Върна се в резиденцията и дума по дума всичко разказа на Антон. Младежът мълчеше. Събра 
вечерта и другите поляци, на които бе дал подслон, но и техните реакции бяха огромно възмущение, 
огорчение, обида... Само емоции и никакво разумно предложение. 

 Отиде до френското посолство, но посланикът беше заминал за консулството в Пловдив. Ня-
маше с кого да се посъветва. Обзе го отчаяние. Накрая седна и написа дълго писмо до хотел 
“Ламбер”. Обясни пълното безумие на предложената сделка. Поиска съвет. 

 И реши да изчака. Цели четири години бе чакал турците. Сега те да почакат! 

 Докато пишеше писмото, прехвърли през съзнанието си целия вчерашен и целия днешен ден. 
И като анализираше събитията, неочаквано вниманието му се насочи към един детайл, който в сума-
тохата бе подминал. 

 Детайлът се наричаше Мурат. 

 Добрият Мурат, услужливият Мурат, загриженият Мурат... Винаги под ръка. Беше създал из-
мамното впечатление, че е покорен слуга на своя господар Михаил Чайковски. 

 А ето че този Мурат всъщност никога не го е смятал за господар и винаги високомерно го е 
презирал. Думата “гяур”, която днес с толкова омраза беше крещял на търговеца, злобата, с която го 
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налагаше с камшика, пълното безхаберие дали при обръщането на файтона господарят му, също не-
верник, не е заклещен под него... Какво го интересува? Голяма работа, ако си счупи врата и умре! 
Един християнин по-малко. Този прост, неграмотен, пропаднал във всяко свое начинание турчин, 
смяташе, че стои по-горе, само и единствено защото беше мюсюлманин! 

 “А аз, глупакът, се увличах навремето по идеята, че всички хора трябва да са равни и не религи-
ята и богатството, а способностите им да ги отличават кой да стои по-високо и кой по-ниско в общес-
твото.” 

 Той се надигна и отиде в стаята на Мурат. Отвори вратата и му каза: 

 – Мурат, време е да се разделим. Събери си багажа и ела да ти платя за последно. 

 Мурат сви рамене. Не възрази. Всяко хубаво нещо си има край. Добре му плащаше неверникът. 
Но пък той да слугува на християнин, а не християнинът на него – за това унижение не беше успял да 
измисли приемливо оправдание пред съвестта си и то през изминалите години постоянно го измъчва-
ше. Ето, вече нямаше да има какво да терзае душата му. 

 Мурат стана и с олекнало сърце събра в два вързопа дрехите си. Отиде да си вземе парите, а пос-
ле с бодра крачка пое към неизвестното, с което щеше да го срещне утрешният ден. 

 През следващите дни в полското “посолство” цареше затишие, изпълнено с очакване нещо да се 
случи. Минаха месец, два, три, а Чайковски не получи от Париж отговор на въпросите си. Пишеха му 
за всякакви други дреболии, пращаха му пари за издръжка на резиденцията, но за предложението на 
турския паша – нищо. 

 А султанът бързо подписа фермана за назначаването на Мустафа Решид паша като велик везир – 
само след половин година! Значи време беше и Михаил Чайковски да вземе решение дали да приеме 
или да отхвърли сделката. Сам. 

 “Господи, помогни ми да постъпя правилно!” – помоли се той пред разпятието в стаята си. 

 Господ го гледаше с измъчено лице, свел към него глава от дървения кръст, но и той мълчеше. 

Галина Златарева 
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