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 Подправката е добре позната от древността, където старите гърци и египтяни са я използвали като 
лекарствено и хранително растение. В Египет тя е служела за култови цели при балсамиране на мъртвите. В 
Древен Китай е ползвана също с лечебни цели. Особено популярно растението  е било и по времето на Карл 
Велики, когато в кралските градини е било на почит.

Познахте ли коя е подправката?

 Освен като неделима съставка на шарената сол, подправката се използва редовно при приготвяне на 
суджуци, наденици, пастърма и други деликатеси от месо и риба. Свежите листа и клонки на растението 
също служат като добра подправка на ястия от месо. 
Малки количества чимен се съдържат в почти всяко индийско къри. Ароматните семена с горчив вкус са и 
основна съставка на сместа “панч форон” от Бенгал. Чименът присъства и в грузинския микс от подправки, 
наречен “кмели-сунели”.

 Заради антисептичното му действие чименът се е употребявал за третиране на рани и абцеси, 
ревматизъм, подагра, екзема, а вътрешно се е приемал за лекуване на бронхити и проблеми с 
храносмилателния тракт. Китайските лечители го предлагали на мъже с репродуктивни проблеми. Със 
своето силно ухание влиза в много афродизиаци, а в миналото дори е използван за свестяване на хора, 
изпаднали в безсъзнание. Стимулира още обмяната на веществата, снижава нивото на кръвната захар. 
Освен това подобрява апетита и възстановява силите на организма.

ЗА ИГРАТА „ПОЗНАЙ ПОДПРАВКАТА“ 

Благодарим на всички взели участие!

* М И * * * Х

Уважаеми читатели,

Занмателна страничка

* * *

 Трета буква - И
 Седма буква - Х

Информация за подправката:
 Родината на подправката са земите около Средиземно море. Тя обаче е добре позната и в Китай, 
Индия и Северна Африка. У нас тази подправка вирее почти навсякъде, но най-често се среща в 
Североизточна България. Добре позната е като незаменима съставка на шарената сол. Има приятен и 
апетитен аромат. Приготвя се от семената на растение от семейство Бобови. Кафяво-жълтеникавите семена 
на подправката съдържат етерично масло с над 40 съставки, които ѝ придават специфичен, леко горчив 
вкус. Ако се запекат, семената на подправката придобиват характерен аромат на ядки.
Латинското наименование на подправката е Trigonella foenum-graecum, което означава “гръцко сено”. 
Градинският вариант на растението пък е известен още като гръцки чимен. 

 Публикуваната информация към играта „Познай подправката“ в брой 3 от 2021 г. на сп. „Звук и 
светлина“ се отнася за подправката розмарин. Отговорилите правилно са: Снежанка Кирчева от Пловдив, 
Боян Башев от Пловдив, Иванка Костова от Бургас, Върбина Станкова от Шумен, Иванка Христова от 
Левски, Димитър Станев от Велико Търново, Донка Вълнеева от Пловдив, Калина Стайкова от Харманли, 
Силвия Дацин от с. Орешак, Димка Дамянова от Пловдив, Елица Йосифова от Велико Търново, Ивелина 
Стефанова от Силистра, Маринка Илиева от Дряново, Диана Делчева от Харманли, Величка Николова от 
Габрово, Добринка Неделчева от с. Малчика и Гюлфие Чобанова от Пловдив. 

 Търсената подправка се състои от   7 букви.
 А ето и информацията за следващата подправка, която трябва да познаете:

 Позиции на буквите в думата:
 Втора буква – М
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Приоритети 

ОБРЪЩЕНИЕ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАСГБ 

 ПО СЛУЧАЙ ВЕЛИКДЕН 

Уважаеми читатели на сп. "Звук и светлина, 

 На най-светлия християнски празник –  Възкресение Христово, Ви поднасям най-искрените 
си благопожелания за здраве, щастие и благополучие, за радост и обич, които да огреят вашите 
сърца и домове. 

 Нека светлината на Христовото Воскресение озари живота Ви! Нека има Мир и Любов в 
сърцата ви! 

 Пожелавам Ви да не губите надеждата, искрата и вярата, които ни правят по-човечни, съст-
радателни и добри хора. 

Светли и мирни великденски празници! 

 

Величка Драганова 

Председател на НАСГБ 
 



ПОЗДРАВ ЗА ВЕЛИКДЕН ОТ РЕДАКЦИЯТА 

Скъпи читатели, 

 Редакцията на сп. „Звук и светлина“ Ви поздравява с настъпването на Великден и отправя 
към Вас и към близките Ви най-сърдечни пожелания за здраве, мъдрост и благоденствие!.  

 Нека в тези най-светли за всички християни дни се върнем отново към смисъла на Възкре-
сението, към истински важното в живота – вярата, любовта и разбирателството помежду ни. 

 Нека в тази Светла седмица отворим сърцата си за страдащите, за обезверените, за търсещи-
те утеха. Нека споделим трапезата си с гладните, любовта си – с изгубилите надежда, а вярата си 
– с онези, които са останали без упование.  

 Пожелаваме на всички светъл празник! 



Приоритети 
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В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАСГБ 

 

 Във времето от 21 октомври 2020 г. до 31 март 2021 г., по имейл, са се провели няколко 
неприсъствени заседания на Управителния съвет (УС) на НАСГБ. За съжаление, усложнената 
обстановка в страната, не позволява присъствените събирания и мероприятия, както и провежда-
не на присъствени заседания на УС. Този факт, обаче не попречи да се обсъждат своевременно, 
текущи въпроси и вземане на решения по тях. В основата на всяко заседание е разбор на свърше-
ното и набелязване на нови приоритетни задачи, които не търпят отлагане, като например: утвър-
ждаване на нови членове. Все пак организационната дейност на УС на НАСГБ продължава да 
следва предварително планираните задачи. 
 

 Управителният съвет на НАСГБ фокусира вниманието си в придобиване на лицензи, които 
да осигурят законосъобразността и целесъобразността при  предоставяне на социални услуги, съ-
образявайки се с новите законови разпоредби включени в Закона за хората с увреждания и закона 
за социалните услуги. Приоритетна задача по план е подновяване на националното представител-
ство на сдружение "Национална асоциация на сляпо-глухите в България. Както повеляват прави-
лата документите за подновяване признаването на сдружение „Национална асоциация на сляпо-
глухите в България" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет 
на и за хората с увреждания, се подават 3 (три)месеца преди изтичане на предходното решение на 
МС т.е. 3 месеца преди 5 юни 2021 г. 
 

 До 15 април 2021 г. трябва да са готови списъците и графиците за организираното летуване 
на членовете по места. 
 

 Не на последно място, съобразявайки се с пандемичната обстановка в страната, трябва да се 
определи графика за провеждане на ТОС и ОС на НАСГБ. 

 

Величка Драганова 

Председател на НАСГБ 
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От първо лице 

ЛЕКАР – ДВЕ НЕЖНИ РЪЦЕ, ДУША И ОГРОМНО СЪРЦЕ 
 
 На 7 април отбелязваме Световния ден на здравето, по инициатива на Световната здравна 
организация, която е учредена на същата дата през 1948 г. В България честваме празника и като 
Ден на здравния работник от 1964 г. 
 Всяка година мотото на Световния ден на здравето акцентира върху приоритетна тема, с 
която е ангажирана Световната здравна организация.  
 Световният ден на здравето е глобална инициатива, която приканва всички - от световните 
лидери до хората във всички страни, да се фокусират върху едно здравно предизвикателство със 
световна значимост. Акцентирайки върху новопоявяващите се здравни проблеми, Световният ден 
на здравето дава възможност да се започнат колективни действия за опазване здравето на хората 
и тяхното благоденствие. 
 Заглавието, само по себе си, очертава сюжета и изложението на писанието по-долу. 
 И така, ще се върна в далечната 2000 г., когато бе и първата ми среща с лекаря, който леку-
ва до ден днешен мен и семейството ми. Името й е Анна Калчева, но ние си я знаем д-р Калчева, 
която вече 40 години дарява здраве  в гр. Плевен и околностите му. Няма да скромнича и ще спо-
деля, че до онзи момент аз не знаех какво означава "лекар" в истинската му същност. Сега вече, 
след като ме лекува д-р Калчева, мога да дам определението на думичката "лекар". "Лекар" озна-
чава, да имаш две златни ръце, състрадателна душа и огромно човешко сърце. Като казвам 
"огромно човешко сърце", имам предвид, че в него има място за много чисто човешки болки и 
съдби, а именно болежките на пациентите. 
 Най-напред  д-р Калчева се захвана да прогони отчаянието от скорошното ми ослепяване и 
успя, повярвайте ми, успя, като ми даде силата да уча във ВУЗ, но вече сляпа и с минимален 
слух. Аз бях вече на цели 40 годинки, сами се досещате, каква възраст е това при жените, но д-р 
Калчева не отдаде много внимание на този факт. Следването никак не ми беше лесно и на всич-
кото отгоре болежките на зрялата възраст започнаха да ме притискат, което малко ме притесни. 
Разбира се, че за помощ се обръщам към нашия семеен лекар, който ме посреща с усмивка, галей-
ки ме с нежните си ръце и въпросът е решен с лекота и висок професионализъм. Забравям за бо-
лежките, но терапията е наложителна. За отрицателно време оплакванията остават в историята. 
Колко ли още мога да напиша, но от редакционната колегия на списанието е наложен лимит, кой-
то трябва да спазвам.  
 Изкушавам се и ще кажа, че моя съпруг живее втори живот, защото д-р Калчева не позволи 
инфарктът да го покоси. 
 Сега аз и семейството ми се радваме на добро здраве, което д-р Калчева продължава да  ба-
лансира с точно предписаните медикаменти. 
 Ще завърша с думите: "Д-р Анна Калчева" означава: две нежни ръце, душа на лечител  и 
огромно сърце, наситено с човечност! 
 Бъдете благословена, д-р Калчева! 
 Честит празник на лекари, медицински сестри, фармацевти и всички, които работят в об-
ластта на здравеопазването!  

Величка Драганова 


БЛАГОДАРНОСТИ КЪМ СЕМЕЙСТВО КУНЧЕВИ 
 
 Здравейте, приятели на сп. „Звук и светлина“. Във връзка със 7 април – Световния ден на 
здравето и здравния работник, реших и аз да напиша няколко реда. Какво да Ви кажа - между ле-
карите има добри и лоши. Ние, в с. Малчика, си имаме д-р Цветомир Кунчев и неговата съпруга 
Румяна, която е медицинска сестра. Това семейство дава всичко от себе си за здравето на хората 
тук.  
 Мъжът, с когото живея на семейни начала е с диабет, има и глаукома. Доста често викаме д-
р Кунчев у дома. Никога не ни е отказал. Носи ни лекарства, дори понякога ни помага при прена-
сянето на дърва за огрев.  
 Благодаря им за всичко! 

Добринка Неделчева  



Силуети 
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ПЕТЪР БЕРОН: 

ЖИВОТ ОТДАДЕН НА ХОРАТА 

 

 Преди век и половина – на 21 март 1871 г. земния си 
път приключи Петър Хаджи Берович, познат на българите 
като Петър Берон. Просветител, лекар, учен естественик, 
енциклопедист и дарител, той оставя незаличима диря в 
българското Възраждане. 

 Роден е през 1799 г. в Котел, град придобил голямо 
значение във възрожденската ни история. Замогнал се бла-
годарение на стратегическото си положение до Котленския 
проход, градът устоява на кърджалийските набези, става и 
родно гнездо на видни личности като Софроний Врачански, 
Георги Раковски, Гавраил Кръстевич, Стефан Богориди и 
редица други, допринесли за българския духовен и нацио-
налноосвободителен подем. 
 

 В началото на 19-ти век семейството на малкия Петър  се преселва в Брашов – Влашко, къ-
дето той  учи в килийно, а след това в елино-българско училище. На 21 годишна възраст отива в 

Букурещ, където учи в гръцката Княжеска академия. По-късно с 
помощ от сънародници учи медицина в Хайделберг и Мюнхен. 
През 1831 г. защитава докторат и се връща във Влашко. Практику-
ва в района на Крайова, където е сторонник и организатор на вакси-
нирането срещу едра шарка, с което спасява живота на много деца. 
По-късно отново заминава за Европа – живее в Париж, Лондон, Ви-
ена, Берлин, Прага и Атина. Дипломиран лекар владеещ 9 езика, се 
отдава и на научни занимания.  
 

 В Париж учи и работи в Сорбоната, където е известен като 
един отличен учен. Оценявайки академичните му способности, 
французите му предлагат френско гражданство, но той отказва. В 
Сорбоната получава добра заплата, голяма част от която влага за 
лабораторни експерименти. Плод на упорития му труд са съчине-

ния в повече от 25 тома от различни сфери на науката. През 1863 г. Рибният буквар 

Портрет от Николай Павлович 
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Силуети 
пише разработка за безжичния морски телеграф. 
Има идеи за радиото, много преди да е патентовано. 

 Още през 1824 г. с помощта на известния 
просветител Антон Йованович издава „Буквар с 
различни поучения“ или т.н. „Рибен буквар“. Изда-
ден е в Брашов и е изобщо първият български бук-
вар. Наречен е така заради изобразените в края на 
книгата кит и делфин – това са бозайници а не ри-
би, но народът го е кръстил така с много любов, за-
щото този буквар е символ на началото на съвремен-
ното образование по българските земи на роден език. Букварът е отпечатан в 150 страници и се 
състои от 8 части. Той запознава учениците с азбуката, граматиката, някои молитви на старобъл-
гарски, статии по естествознание, басни, съвети и истории, аритметика и изображения на някои 
животни. Съдържанието предоставя всичко необходимо за цялостна програма за взаимно първо-
начално образование – Берон е привърженик на взаимоучителния метод и използва буквара, за да 
прокара идеите си. Също като Васил Априлов той счита, че новобългарският език трябва да се 
изгради на основата на народния говор. Така езикът ще е общодостъпен и по-лесно ще се усвоява 
от учениците. С Рибния буквар Петър Берон остава завинаги в душите и сърцата на много поко-
ления българи, в националната памет на народа ни. 
 

 Големият български учен дарява средства за подкрепа на много български училища. 
През1853 г. той прави завещание, преработено през 1867 и 1870 г. За изпълнител на завещанието 
си оставя един комитет с председател родолюбивия българин от Букурещ Евлоги Георгиев. През 
1871 г. Берон посещава за последен път Румъния, за да уреди някои въпроси във връзка с имоти-
те си, по които има заведени дела пред румънските съдилища. На 21 март е намерен удушен в 
имението си до Крайова. Съществува версия, че негов съдружник, който е имал претенции към 
някои имоти, е поръчал на наемни убийци да извършат това черно дело. След смъртта му оставе-
ните от Берон попечители печелят делото и изпълняват завещанието. От продажбата на имота се 
получава голяма сума, една част от която бива отделена за котленската община, а останалата част 
– за построяването на Българската мъжка гимназия в Одрин. 

 

Георги Генов 

  Паметна плоча в Хайделберг 
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УСЕЩАНЕ ДОКРАЙ — ОДА ЗА ЧОВЕЧНОСТТА 

 

 Усещане докрай (Feeling Through) на режисьора 

Дъг Роланд е американски драматичен филм от 2019 

г. и е първият филм, в който в главната роля участва 

сляпо-глух актьор. Номиниран е за наградата „Оскар“ 

през 2021 г. за най-добър късометражен филм.  

 

 По простичък, но силно въздействащ начин, дра-

мата разказва една история за човечност.  

 В Ню Йорк бездомник тийнейджър на име Та-

рик се наслаждава на късна вечер с приятелите си. До-

като вървят по пътя си, Тарик забелязва сляпо-глух мъж на име Арти, който държи бастун и табе-

ла с молба за съдействие при пресичане на улицата. Тарик колебливо докосва Арти, за да предло-

жи помощта си, а Арти пише номера на автобуса, който трябва да хване. Тарик го води до авто-

бусната спирка и те постепенно се представят един на друг. Въпреки че Тарик получава съобще-

ния от приятелката си, която го очаква, той решава да остане с Арти и да се погрижи да се качи в 

автобуса. 

 Арти казва на Тарик, че е жаден, затова те се насочват към магазинче, където Тарик му ку-

пува питие. В това време  Тарик присвоява10 долара от портфейла на Арти.  

 Връщат се на автобусната спирка, но просто пропускат автобуса. Докато чакат, Арти казва 

на Тарик, че трябва да бъде известен чрез потупване  от шофьора на автобуса, когато стигне до 

неговата спирка. Най-накрая идва автобусът и те се качват. Тарик казва на шофьора от какво се 

нуждае Арти и мъжът безцеремонно се съгласява да му помогне.  

 Когато Тарик слиза от автобуса, той слага 10-те долара, които е взел от портфейла на Арти, 

в чашата на спящ бездомник. 

Режисьорът на филма — Дъг Роланд 



7 

Перо от птица 
 Късометражният филм е вдъхновен от срещата 

на режисьора Дъг Роланд със сляпо-глух мъж в Ню 

Йорк години по-рано. " Помислих си, че никога до-

сега не съм срещал някой, който е сляпо-глух, камо 

ли наистина да мисля за тази общност. Докоснах го, 

а той извади бележник и написа автобусната спирка, 

на която искаше да отиде. Заведох го там и когато 

пристигнахме, видях, че автобусът няма да дойде 

скоро. Исках да му кажа, че ще седя и ще чакам с 

него, но не знаех как да го направя. Тогава инстинк-

тивно взех дланта му и започнах да пиша една след 

друга букви и той ме разбра. Седяхме заедно и прове-

дохме цял разговор по този начин. Опознах този човек, Артемио, като забавен, харизматичен, 

сърдечен тип, с когото се чувствах сякаш съм създал връзка. Когато автобусът му пристигна, ние 

се прегърнахме." 

 За направата на филма Роланд си партнира с Националния център за сляпо-глухи  “Хелън 

Келър” в Ню Йорк, САЩ. Заснема и документален филм зад кулисите, наречен „Свързване на 

точките“, който проследява процеса на кастинг и работа със  сляпо-глухия актьор Робърт Таран-

го, който работи в кухнята на центъра "Хелън Келър", както и тяхното едногодишно опознаване 

на реалния живот на Артемио(Арти). 

 Изпълнителен продуцент е нечуващата актриса Марли Матлийн, носителка на „Оскар” за 

филма „Деца, забравени от Бога” (Children of a Lesser God, 1986). Интересна подробност е, че 

сред асоциираните продуценти са и двама българи – Илиян Иванов и Дана Проданова. 

 В реалност, която налага дистанция, късометражната драма „Усещане докрай” е напомняне, 

че сме тук да се чуваме, да виждаме отвъд себе си и дребните си грижи, за да можем взаимно да 

си помогнем. И да научим, че пътят към израстването минава през сърцето. 

 

Статията подготвиха: 

Елена Атанасова и Илия Кърджанов 

Двамата на спирката, чакащи 
автобуса в нощта, сляпо-глухият  
 Арти и неговият придружител 
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ВЕЛИКДЕН – ПРАЗНИКЪТ НА ПРАЗНИЦИТЕ! 
 
 Великият ден на Възкресението представя най-пълно основната християнска догма – вярата 
във възкресението на праведниците в един по-хубав свят. 
 
 Великден – какво, къде, кога 
 Великден или Възкресение Христово е най-големият, най-светлият празник за християните. 
На Възкресение (Великден) се чества връщането на Исус Христос към живота на третия ден, след 
като е разпънат на кръст и погребан. Празната гробница е видяна от жените мироноски, посетили 
гроба. Исус Христос се явява на Мария Магдалина и на апостолите. 
 Събитията, свързани с Христовото възкресение, са станали в дните около еврейския праз-
ник Пасха. Затова от самото начало честването на Великден е свързано с еврейската Пасха. Пора-
ди връзката му с лунния календар Пасхата е подвижен празник, затова и Великден променя дата-
та си. Но има едно древно правило, което повелява Великден да не се празнува заедно с еврейс-
кия празник, а в неделните дни около нея и винаги след деня на пролетното равноденствие. Още 
от времето на Първия вселенски събор през 325 г. има пожелание Великден да се чества в един 
ден от всички християни. Тогава е определен принципът, според който Великден се отбелязва в 
неделята след първото пълнолуние след пролетното равноденствие. 
  
 Защо католици и православни празнуват Великден на различни дати? 
 Православната църква определя датата за празнуване на Великден според Юлианския ка-
лендар, а Католическата църква – според Грегорианския. Протестантите пък честват Великден 
според местната традиция – на Запад с католиците, на Изток с православните. 
 На Запад започват изчисленията за празника от 21 март – деня на действителното пролетно 
равноденствие, за Юлианския календар, който изостава от астрономическото време, този ден е 
тринадесет дни по-късно. Когато пълнолунието след астрономическия ден на пролетното равно-
денствие се падне след 4 април, на Изток и Запад честват Великден на една дата, но ако пълнолу-
нието се случи между 21 март и 4 април, на Запад празнуват Великден много по-рано от правос-
лавната църква. Понякога тази разлика достига цял месец.  
 
 Боядисването на яйца е от 4000 години? 
 От древни времена много култури асоциират яйцето с вселената. Персите например вярва-
ли, че Земята се е излюпила от гигантско яйце. През 4-и век консумирането на яйца по време на 
постите е забранено. През пролетта обаче кокошките снасят най-много. Тогава хората започнали 
да варят яйцата, за да ги запазят по-дълго. Много народи виждали в яйцето символ на преражда-
нето през пролетта. Яйцата са били боядисвани, декорирани и рисувани от римляни, гали, перси 
и китайци. След възникването на християнството яйцето започва да се възприема като символ на 
раждането на човека от природата. В Германия зелени яйца са се консумирали в четвъртъка пре-
ди Великден. В православния свят яйцата се използват като специално Великденско поздравле-
ние. Хората се чукат с яйца и се поздравяват с „Христос Возкресе”. 
 В католическия свят шарените яйца се крият от децата, които трябвало да ги намерят по Ве-
ликден, което пък дало началото на лова за великденски яйца. Във втория ден на Великден спо-
ред западноевропейска традиция се търкалят яйца. Децата в някои от тези държави играят велик-
денска игра, която се състои от търкаляне на яйца едно срещу друго или по хълм. Яйцето, което 
остане най-дълго здраво, побеждава, а собственикът му според вярванията ще бъде здрав цяла 
година. 
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 Яйца от злато? 
 През 1885 година в Санкт Петербург бижутерът Карл Фаберже започва да изработва велик-
денски яйца по поръчка на цар Александър III като подарък за съпругата му Мария Фьодоровна. 
Украсата им от злато и скъпоценни камъни представя различни събития от императорския двор. 
Поставено е началото на традиция, продължила три десетилетия. Всяко от яйцата е изработвано 
от Фаберже в продължение на година. След Октомврийската революция знаменитият бижутер 
закрива фирмата си. 
 В момента, в различни държави по света има останали около 50 яйца на Фаберже. 
  
 Откъде се е появил Великденският заек? 
 През последните десетина години по родните магазини изобилстват шоколадови, керамич-
ни, захарни и плюшени фигурки на зайци като неизменен атрибут на Великденския празник. 
Мнозина се питат защо около шарените яйца по-често се рисува заек, отколкото например, ко-
кошка с пилета. Традицията на Великденския заек е от езически времена. Хората са принасяли 
зайци в жертва на саксонската богиня на пролетта Еостре (от нейното име носи названието си на 
английски католическият празник Истър, Великден.). Правел се ритуален лов на зайци. Сега той 
е все още част от Великденския празник, но никой не го възприема като свещенодействие. За 
първи път Великденският заек се споменава в немска приказка от 15-и век. Там се разказва за за-
ек, който криел в градината шарени яйца от децата. В американския фолклор Великденският заек 
е привнесен през 17-и в. от немски заселници в Пенсилвания. Децата там вярвали, че ако бъдат 
послушни, Великденският заек ще им остави гнездо с шарени яйца. 
  
 Защо се яде агнешко месо? 
 Агнето е изключително важен символ на Великден в Централна и Източна Европа. То оли-
цетворява Исус и се свързва с неговата смърт, тъй като е принесено в жертва в деня на Възкресе-
нието. Християнската традиция представя Иисус като божи агнец. В много домове традицията 
повелява да се яде агнешко на първия ден след 40-дневния пост. 
  
 Защо се обличат нови дрехи? 
 Това е традиция на Великден при повечето християни. Новите дрехи са символ на възраж-
дането на новия живот през пролетта и на Възкресението. 
 
 Защо в декорацията на дома присъства кошница с лакомства? 
 По католическа традиция кошница, пълна с хляб, сирене, шунка и други храни за Великден-
ския обяд са се оставяли по време на утринната Великденска меса в църквата, за да се осветят. 
Тази традиция се е развила до сувенирни кошници, пълни с шоколадови яйца, бонбони, играчки 
и фигурки на зайци. 
  
 Какво повеляват стародавните български традиции? 
 Великден е християнски и български народен празник, свързан с представата за Христовото 
Възкресение. Чества се в неделята след първото пролетно пълнолуние (може да бъде от 4 април 
до 8 май). Подготовката за празника започва в седмицата преди Великден, наричана Страстна. 
Яйцата се боядисват обикновено на Велики Четвъртък. До появата на изкуствени оцветители са 
се използвали отвари от билки, ядки и др. С отвара от риган се получавала червена багра, със 
смрадлика – оранжева, зелено – с коприва, жълто – с орехи и кори от ябълка или отвара от стар 
кромид лук. 
 С първото, боядисано в червено яйце, бабата чертае кръст по челата на децата, та да са здра-
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ви и румени през годината. Това яйце се слага пред домашната икона, в сандъка с момински чеиз 
или се заравя в средата на нивата, за да я пази от градушка. На Велики Четвъртък се подновява 
квасът и се замесва тестото за великденските хлябове. Те носят най-разнообразни названия из 
България: великденски кравай, богова пита, кошара, харман, квасник, яйченик, плетеница или 
кукла. Обикновено се украсяват с нечетен брой червени или бели яйца и усукано около тях тесто. 
Жените приготвят и по-малки великденски хлебчета с по едно червено яйце в средата, които се 
дават на първия гостенин, на кумовете, на девера и на роднини. 
 Великденските празненства продължават три дни. В полунощ на събота срещу неделя всич-
ки отиват на църква и след тържествената служба, известяваща възкръсването на Христос, се отп-
равят към домовете си със запалена свещ в ръка. 
 На празничната трапеза задължително се отговява (така се слага край на започналия на За-
говезни пост) с великденски яйца и обредни хлябове. Всички се “чукат” с шарени яйца – за здра-
ве. 
 Сутринта в неделя всички отново отиват на черква за тържествената великденска литургия. 
Младоженците през този ден гостуват на своите кумове, родители и на девера. Те носят велик-
денски хлябове и кошница с червени яйца. Посрещат ги с богато подредени трапези, на които 
обичайно има и агнешко. 
 Идва ред на обичая “люленки”. След обяд всички отиват на място, където има високо дърво 
и връзват люлка. Тук сега са дошли и момците. Всеки гледа да се полюлее, за да се предпази от 
змейове и болести. 
 Великденският поздрав е „Христос Возкресе”, а отговорът – „Воистина Возкресе”. 
  

КАК ПРАЗНУВАТ ПО СВЕТА? 
 Великденските фигурки от шоколад и захар са доста популярни в Австралия. Но освен във 
формата на зайче, те се правят и в тази на рядкото австралийско животно бандукт. Великденското 
меню включва печено овнешко, говеждо или пилешко със зеленчуци. За десерт се поднася тради-
ционната торта “Павлова” с киви, ягоди, ананаси и мандарини. Популярни са и кръглите кифлич-
ки със стафиди. Австралийците ги хапват сутринта преди да отидат на църква. На Великден мно-
го семейства излизат сред природата. В този край на света тогава се бележи свършекът на лятото 
и началото на есента. 
 В Швеция Великден не е толкова голям празник, колкото Коледа, но в училищата тържест-
вата започват седмица преди настъпването му. Децата и учителите им си припомнят историята на 
възкръсването на Христос. Хората украсяват жилищата си в жълто, зелено и бяло. Поставят в до-
мовете си и фигурки на пиленца с цветни пера. Шведите ядат на Великден почти същата храна, 
каквато и на Коледа. Но повече внимание отделят на сладките неща. Правят от картон пасхални 
яйца, а във всяко от тях слагат голям бонбон. Типична за скандинавските държави е Великденс-
ката вещица, която летейки в небесата на своята метла, с лъскав чайник в ръка поздравява всички 
за празника. 
 Великден в Германия се предшества от Страстния петък. Много немци в този ден ядат ри-
ба. В съботната вечер се пали голям пасхален огън. Около него се събират много хора – той е 
символ на края на зимата и изгаря всички зли помисли. На следващата сутрин цялото семейство 
се събира на закуска. Родителите скриват панер със сладкиши. След закуска те казват на децата: 
Великденският заек е донесъл за вас кошница и вие трябва да я намерите. Хлапетата ровят из ця-
лата къща и това е най-веселият момент в празничния ден. В следобедните часове на семейството 
гостуват приятели и роднини. 
 В САЩ за празника всеки трябва да има нови дрехи. Ако човек няма пари, е задължително 
поне да си купи ръкавици. Традиционният великденски обяд на американските семейства се със-
тои от шунка с ананас, картофи и плодова салата. Децата получават кошничка, пълна с шоколади 
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и бонбони. Доста популярна е една игра – пързаляне на яйца по наклонена плоскост. Малчугани-
те се състезават кой ще закара по-далече своето. Най-голямото съревнование обаче става на поля-
ната пред Белия дом. Стотици деца пристигат там с кошници, пълни с шарени яйца. 
 Великден италианците празнуват с приятели. На Велики понеделник те устройват пикник. 
Дори и да се лее дъжд, той не се отменя. Пекат се кифлички, в които се слагат и яйца. Приготвят 
се традиционните бисквитки с кашкавал. Празненствата са доста пищни. В Ломбардия пекат хляб 
във формата на гълъб, наричат го la colomba. Популярна е и баницата, приготвена с 33 пласта 
тънко тесто – всеки символизира година от живота на Исус. 
 В Полша на празничната маса може да се видят най-различни блюда с месо. Добре дошли 
са млечните и тестени продукти. Поставя се и фигурка на агънце, изрязана от масло. За да не се 
забравят и разочарованията на живота, се слага и хрян. Великденският хляб е богато украсен с 
птици, цветя и кръст от тесто. Всяко блюдо от празничната трапеза трябва да се освети в църква. 
 В Гърция на празника се придава особено значение. Приготовленията започват още в нача-
лото на Страстната седмица. Домакините почистват домовете си и ги украсяват. Пекат се тради-
ционни бисквити, в четвъртък се боядисват яйцата. В съботата от Страстната седмица гърците 
носят храната, приготвена за Великден, в църквата, където свещеник я благославя. Всяка вечер от 
Страстната седмица гърците ходят на църква, съпричастни към страданията на Христос. В полу-
нощ на събота срещу неделя камбаните на храмовете бият, с което известяват възкръсването на 
Христос. След като се приберат от нощната литургия, хората започват да празнуват. 
 В Англия на празника се събира цялото семейство. Приготвя се специален обяд – агнешко 
със зеленчуци. В графство Ланкашир също си правят “надбягвания” – пускат яйчица от хълм. 
Притежателят на това, което стигне първо долу, ще се радва цяла година на крепко здраве. 
 Във Филипините разпъват мъже и жени на кръст, като Христос. Десетки хора пък изтеза-
ват телата си в памет на страданията на Христос. Болезнената процедура се повтаря от векове на 
Разпети петък. Църквата е против подобни ритуали, но хората тук вярват, че така изкупуват гре-
ховете си. 
 Великден в Русия е най-големият празник през годината. Наричат този ден Воскресение. В 
Царска Русия той бил посрещан с особена тържественост – пищно украсени църкви и къщи, илю-
минации, величествени служби. Главно място на великденската маса сега заемат козунакът и бо-
ядисаните яйца, поставени върху зелена покривка. В събота те се носят за освещаване в църквата. 
В първия ден на празника руснаците се поздравяват с “Христос Воскресе!”, “Воистину Воскре-
се!”, но за разлика от нас се целуват трикратно по бузите и си подаряват боядисаните яйца. Вто-
рият ден е посветен на благотворителността. 
 Прието е да се посещават болници и да се дава богата милостиня. Някога руснаците събира-
ли пари и откупвали бедняците, затворени заради дългове. Посещават се и покойниците. 
 Цялата седмица е посветена на празненства. На мъжете им е позволено, когато искат, да би-
ят камбаните на църквите. Затова и седмицата се оглася от непрестанен звън, който поддържа 
празничното настроение. В Русия има два вида великденски яйца – боядисани и изписани. Пър-
вите са в един цвят – обикновено червен, а вторите са богато украсени и изрисувани. За Пасха в 
Русия са се правели специални дървени яйца, богато покрити с орнаменти. 
 През ХIХ в. традицията да се изработват изкуствени великденски символи е превърната в 
изкуство. Освен от дърво такива празнични яйца са се майсторили и от кост, мрамор, стъкло и 
камък. Всяко от тях се е състояло от две половини. Отвътре било с матово злато, а външната 
страна била оцветена с ярка червена боя. Яйцето било леко и полирано като огледало. От едната 
му страна винаги бил рисуван сюжетът “Слизането на Спасителя в ада”. А от другата – изображе-
ние на светеца, покровител на човека, на когото ще се подарява яйцето. 

Светъл Празник! 
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ХРЕЛЬОВАТА КУЛА – САМОТНИЯТ СТРАЖ 
НА РИЛСКИЯ МАНАСТИР 

 Сред живописните възвишения на Рила, редом до църковните храмове, жилищни комплек-
си и костници на Рилския манастир, своята снага издига и една сурова на вид сграда от масивни 
ломени камъни, наречена Хрельовата кула. Нейните дебели зидове не изглеждат никак на място в 
този храм, посветен на Бога и по-скоро оставят усещането за средновековно укрепление. А всъщ-
ност става въпрос именно за това. 
 Най-старата сграда от целия съвременен комплекс на Рилския манастир е построена от про-
тосеваст Стефан Хрельо Драговол – благородник, който притежавал владения в региона. 
 От надпис, запазил се в самата кула, разбираме, че отбранителното съоръжение било издиг-
нато от влиятелния властел през 1335 г., заедно с църквата „Св. Богородица Осеновица“ и било 
отдадено на защитата на богослужебните сгради, които тогава оформяли комплекса посветен на 
Св. Иван Рилски. 

 Малко се знае за вида, който е имал 
тогава Рилския манастир, тъй като пора-
женията нанесени от османското завоева-
ние са довели както до загубването на 
изворови данни, така и до щети върху са-
мите паметници на българската култура. 
 Със значителната си височина от 
около 23 метра, своите масивни укрепле-
ния и бойници, Хрельовата кула предла-
гала сигурност и защита на монашеското 
братство в Рилския комплекс и продъл-
жавала да изпълнява тази си функция в 
настъпилите смутни времена. 
 Тя разполагала със самостоятелно 
водохранилище, сервизни и жилищни по-
мещения, но това което най-много впе-
чатлява археолозите и историците се на-

мира на петия етаж на каменната структура. 
 Там, на върха на кулата, в параклиса носещ името „Преображение Христово“ се намира ис-
тинска съкровищница за изследователите на древната българска история. По стените са изобразе-
ни многобройни епизоди от живота на Св. Иван Рилски, включително срещата му с българския 
цар Петър. 
 Тези изображения се считат за най-старите известни изографисвания на светеца и представ-
ляват съхранила се частица от българското културно наследство от периода на Второто царство. 
 Сред стенописите могат да се наблюдават и уникални композиции от т.нар. Давидови псал-
ми, които предоставят на изследователите възможността да видят съхранени изображения на 
средновековни музикални инструменти, облекло и дори танцови представления. 
 Благодарение на тях може да се добие представа за малко известни сегменти от бита на 
средновековното общество.  
 Днес кулата споделя своето съществуване с високата почти колкото самата нея камбанария, 
която възрожденските творци построяват през 1844 г. и изографисват в духа на епохата. По-
новата постройка смекчава застрашителния вид на Хрельовата кула, но в никакъв случай не отне-
ма от нейното въздействие. 
 Всъщност по свой начин, архитектурното дуо влиза в своеобразна симбиоза, позволявайки 
на съвременния посетител да се потопи едновременно в периода на Средновековието и Възраж-
дането, правейки го съпричастен към отминалите епохи, на които двете сгради са били неми сви-
детели. 

Източник:www.bulgarianhistory.org 
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СМЕТИЩЕ ЗЕМЯ: КУЛТОВИ МЕСТА, 
 ЗАРИНАТИ ОТ БОКЛУЦИ 

 Превърнали сме планетата и най-красивите ѝ кътчета в огромно сметище. Това изречение 
не само вече няма скандален ефект, а направо се е превърнало в клише. Също толкова грозно и 
гадно, колкото и фактът, че във всяко кътче на Земята се въргалят отпадъци от човешката дей-
ност. 
 За тези неща не трябва да се мълчи, с тях не бива да се свиква. Нужни са спешни мерки, за 
да не загубим единствения си реален дом във Вселената. Не сме съгласни след нас да е потоп… 
Споделяйте, говорете, възмущавайте се, дописвайте, показвайте. Но най-важното – не допускайте 
да се случва там, където сте вие. Като обитатели и като туристи… 
 

 Еверест – най-високото сметище на Земята 
Тибетците го наричат Джомолунгма – “Богинята-майка на света“. За непалците това е Сагармат-
ха – “Високо в небесата“. Извисява се на 8 848 мет-
ра над морското равнище. За първи път е покорен 
през 1953 г. от сър Едмънд Хилари. 
 Оттогава световният първенец е свидетел на 
постоянен вървелик от алпинисти, туристи и търса-
чи на силни усещания. И за жалост много от тях ня-
мат адекватно отношение към природата. Иначе ня-
маше да се стигне дотам алпинисти и природоза-
щитници да алармират, че най-високата точка на 
Земята и подстъпите към нея са се превърнали в  
най-високото сметище на планетата. 
 И тук изобщо няма да говорим за телата на загиналите алпинисти, които няма как да бъдат 
прибрани. Това е тема на съвсем друг разговор. 
 Причината за загрозяването и замърсяването е съвсем друга – планината явно е станала 
твърде достъпна за платежоспособни туристи. Които твърде често не връщат със себе си надолу 
това, което са качили по пътя нагоре. Изоставени палатки, празни кислородни бутилки, повреде-
на екипировка, метални кутии за газ, невъобразимо количество екскременти и т.н. Държавите в 
района налагат глоби, задържат депозити, които се връщат срещу донесено определено количест-
во отпадък, стимулират всячески по-ангажирано отношение към природата. Но за туристите, кои-
то вече са платили хиляди все едно в коя валута, тези санкции са просто без значение. 
 А местните хора – налага им се да чистят след пришълците и да живеят с техните отпадъци. 
Защото дори да ги свалят от планината, пак няма кой знае какво да се направи. Те трябва да ги 
изхвърлят в близост до местата, където живеят, замърсявайки и тях по този начин. Разбира се, 
откакто се вдигна шум по темата, започнаха да се организират и акции по почистването на райо-
на. Дано по-бързо нещата се променят към добро, само това можем да си пожелаем! 

  
Бали – емблематичен пример за 
 замърсяване в огромни мащаби 

 Когато се говори за замърсяване на туристи-
чески дестинации, обикновено се дава за при-
мер индонезийският остров Бали и неговият маги-
чески красив плаж Кута. Магнит за любителите на 
слънце и сърф, нерядко затрупан под планини от… 
боклуци. Същинско предизвикателство за всеки же-
лаещ да се изкъпе в топлите води на океана. 
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 Според австралийския сайт news.com.au индонезийският архипелаг с повече от 17 хил. ост-
рова е вторият най-голям замърсител на океаните в света, след Китай. Смята се, че Индонезия 
произвежда колосалните близо 1.3 млн. метрични тона отпадък всяка година. Задръства се кана-
лизационната мрежа на селищата в близост до брега, повишава се рискът от наводнения, множес-
тво морски обитатели намират смъртта си във и заради боклуците. Най-страшно става по време 
на сезона на мусоните, когато силните ветрове разпиляват отпадъка на огромна площ. А красота-
та – за нея да ти се доплаче, поставена в такъв контекст. 
 И най-лошото е, че хората сами не осъзнават каква вреда си причиняват. Защото встрани от 
чисто естетическия проблем – грозотията на замърсяването, на дневен ред стои и друг. Боклукът 
заразява рибата, която после се консумира от същите тези туристи, произвеждащи грозния отпа-
дък. И така сами се излагаме на риск от сериозни заболявания, включително рак. 
 Все пак има и добра новина. Бали е част от глобален ангажимент за намаляване на замърся-
ването – местното правителство се е прицелило да редуцира боклука със 70% до 2025 г. Това 
трябва да стане с помощта на публични кампании за повишаване на информираността, разделно 
събиране, намаляване на употребата на найлонови торбички и пластмаси и т.н. 
  

 Карибите – пелена от боклуци в морето 
 Огромни площи от Карибско море при Хонду-
рас са буквално задушени от огромна маса отпадъ-
ци. Пластмасови прибори, бутилки и какъв ли не 
още отпадък – плътна пелена, покрила морето меж-
ду островите Роатан и Кайос Кочинос. В продълже-
ние на няколко морски мили само боклуци. Огромна 
грозна заплаха, която веднъж попаднала в морето, 
трудно може да бъде почистена. И на много висока 
цена. Която сама по себе си прави мисията невъз-
можна. 

  
 Свалбард – сметище далеч на север 

 Не само на морския бряг и високо в плани-
ната – боклуците са превзели и най-студените 
части на планетата Земя. През 2017 г. учени пре-
дупредиха, че грозните остатъци от човешката 
дейност са достигнали и дълбоко в Арктика. По 
плажове, на които не се излежават хиляди турис-
ти заради топлото слънце и красивия океан. Къ-
дето все повече гладуващи бели мечки търсят 
препитание. Примерът ни е от архипелага Свал-
бард (Шпицберген) в Норвегия, северно от Се-
верния полярен кръг. 
 Според свидетели, обходили плажовете в 

района, между 80 и 100 от откритите отпадъци са пластмаса. В глобален план по плажовете и в 
моретата и океаните количеството открита пластмаса е около 72% от всички боклуци. В северни-
те части на планетата откритите отпадъци са свързани предимно с рибарски дейности – изоставе-
ни мрежи, шамандури и т.н. Там винаги е имало много рибари. Но въпреки всичко, изследовате-
лите са шокирани от количествата боклук, които откриват. А жертвите на замърсяването са от 
морските обитатели до северните елени, бродещи из района в търсене на храна. 

Кристина Колева 
Източник: www.lifebites.bg 
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Полезни съвети 

 
ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ ПРИ ГЛАУКОМА 

 Глаукомата е едно от най-дискутираните и неясни заболявания в офталмологията. Незави-
симо от многобройните проучвания и нови методи за диагностика и лечение, слепотата от глау-
кома е значителна. Над 67 милиона са болните в целия свят, от които над 10% са слепи. Дори и в 
най-развитите страни половината от пациентите не знаят за заболяването си. 

 Според СЗО глаукомата е на второ място в света като причина за слепота след катарактата. 
Тъй като слепотата от катаракта е оперативно лечима и възвратима, глаукомата остава на първо 
място като причина за нелечима слепота. 

 Според Европейската глаукомна асоциация първичната откритоъгълна глаукома е хронична 
прогресираща невропатия, която се характеризира с промени в диска на зрителния нерв и нервни-
те влакна на ретината при липса на други очни заболявания или конгенитални аномалии. Без ле-
чение заболяването води до слепота следствие клетъчната смърт на ретинални ганглийни клетки 
и техните аксони. Ключът към справяне с болестта са ранното и навременно диагностициране, 
правилното съвременно лечение и регулярните очни прегледи. 

 Въпреки че глаукомата е сериозно заболяване, което може да доведе до слепота без лечение, 
пациентът с глаукома може да води нормален живот. Всеки с глаукома може да се радва на хуба-
вите неща от живота, но ключовата дума е умереност. 

 Самолечението на очите е категорично забранено! Изписаните капки се прилагат непрекъс-
нато. Никакви диети, упражнения и пр. не могат да заместят лечението, предвидено от офталмо-
лог. Пациентите не бива да спират да взимат определеното им лечение преди да са разговаряли с 
лекуващия ги очен лекар. 

 Трябва да се избягва продължителен престой при намалено осветление. Приемането на теч-
ности трябва да бъде равномерно разпределено през деня. Глаукомните пациенти, които изпият 
много течност наведнъж, напр. 1 литър вода, ще увеличат рязко очното налягане. Трябва да се 
избягва консумацията на кафе и продукти, съдържащи кофеин, продължителното натоварване на 
очите, силни физически и психически натоварвания, прием на големи количества бира и друг ал-
кохол, продължителното излагане на слънце или силна топлина. Добре е да се избягват всякакви 
прегрявания на тялото (слънчеви бани, сауна, гореща вана), болните да не работят физически 
труд под яркото слънце. Не е желателно къпането в студена вода, защото това води до спазми на 
кръвоносните съдове и се затруднява кръвообращението. 

 Опитайте се да включите в дневния си график слагането на капки като обичайно действие, 
както тоалета, храненето, лягането за сън. По този начин приемането на лекарства ще стане ес-
тествена част от Вашия ден и няма да Ви тежи. 

 Тъй като глаукомата е заболяване за цял живот, особено важно е да работите съвместно с 
лекуващия Ви офталмолог съгласно с изработения от него лечебен план, така че да имате най-
добър шанс за предпазване и съхранение на Вашето зрение. 

 Не спирайте да взимате определеното Ви лечение без да разговаряте с Вашия очен лекар. 
Вие и той сте един отбор, чийто гол е предпазването на Вашето зрение и поддържането на качес-
твото на Вашия живот. 
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 Запомнете – зрението Ви е за цял живот! 

 Трябва да се избягват : 

  – продължителен престой при намалено осветление 

  – приемането на много течности 

  – прекомерната консумация на кафе и продукти, съдържащи кофеин 

  – продължителното натоварване на очите 

  – продължителното излагане на силна топлина или слънце 

  – силни физически и психически натоварвания 

  – тютюнопушене 

  – прием на големи количества алкохол 

  – самолечението на очите е категорично забранено! Изписаните капки се прилагат 
непрекъснато. Никакви диети, упражнения или др. не могат да заместят лечението, предвидено 
от офталмолог. Подчертаваме: в света не е открит до сега друг начин за лечение на глаукома. 

 Диагнозата глаукома не трябва да Ви пречи да се наслаждавате на живота. Когато Вие знае-
те фактите, можете да обръщате повече внимание на Вашето здраве. В същото време, обръщайки 
внимание на физическото здраве, не трябва да пренебрегвате емоционалните и психологическите 
аспекти на факта, че имате хронично заболяване. Опитайте се да споделите своите чувства. Осо-
бено в началото е полезно да говорите за своите страхове – с близки, роднини, приятели, с леку-
ващия Ви лекар. Не позволявайте на заболяването да ограничи Вашия живот. Вашият лекар ще 
продължи да наблюдава състоянието Ви, да се грижи за Вашите очи, да следи новостите и да 
предлага най-подходящото лечение. 

 Някои дейности, напр. шофиране, някои видове спорт могат да станат предизвикателство за 
Вас. Загубата на контрастна чувствителност, проблеми със светлочувствителността са някои от 
възможните ефекти на глаукомата и могат да се отразят на Вашата активност. Ключът за справя-
нето с тях е да помислите трезво. Ако имате проблеми да виждате добре вечер, можете да пътува-
те и шофирате повече през деня. Слънчевите очила могат да помогнат. Жълто, кехлибар или ка-
фяво стъкло определено помага при заслепяване от светлина. 

 

 Приемът на подходяща добавка, съдържаща антиоксиданти, витамини и микроелемен-
ти може да облекчи състоянието Ви. Гинко билоба подобрява оттичането на вътреочната течност, 
подобрява храненето на ретината и може да има предпазващ зрителния нерв ефект. Препоръчи-
телно е да се консултирате с офталмолог относно приемът на допълнителни медикаменти – той 
може да прецени трябва ли да ги приемате, какъв препарат е подходящ за Вас и в каква дозиров-
ка. 

 

Източник: www.dr-uzunova.com 
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Технологии 

РОБОТ ЧЕТЕ НОВИНИТЕ НА БНТ 

 Новините на сайта на 
Българската национална 
телевизия и в приложение-
то BNT NEWS вече могат 
да бъдат не само четени, а и 
слушани. Това става въз-
можно благодарение на 
технология за изкуствен 
интелект, която конвертира 
текста в естествено звуча-
ща реч. Изцяло новият инс-
трумент "Text to Speech", който е интегриран в платформите bntnews.bg и BNT NEWS позволя-
ва да чуете новината, с помощта на глас на робот, който ще прочете всичко, вместо вас. 

 "Потребителите на новини онлайн са все по-натоварени и вниманието им лесно се разфо-
кусира. Освен това, те все по-често четат новините през мобилни устройства. По-малките екра-
ни натоварват зрението им. Според нас, възможността да чуеш новината, докато извършваш 
друга дейност е много полезна услуга и внася удобство за читателите. В плана за развитие на 
по-късен етап предвиждаме да добавим опция за съставяне на плейлисти, например - потреби-
телите да могат да слушат по категории всички новини от определен ден", казва Борислав Чо-
ранов, директор "Мултимедия" в БНТ. 

 Иновацията е от скоро в употреба на български език. Софтуерът представлява технология 
за изкуствен интелект и позволява да бъде обучен персонализиран гласов модел, като се изпол-
зват собствени аудио записи със студийно качество, за да бъде създаден уникален глас. Робо-
тът, четящ материалите на сайта за новини на БНТ и на мобилното приложение, предстои да 
бъде обучен да разпознава различни съкращения на български език, както и популярни чужди 
думи. Екипът внедрил технологията очаква робота да става все по-интуитивен и ще бъде разви-
ван, за да носи все повече удобство за потребителите. Слушането на новини е напълно съвмес-
тимо с различни устройства, лесно може да се прехвърли на телевизор, в кола, на Bluetooth слу-
шалки и други. 

Източник: www.standartnews.com 
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КРЕМ „КАФЕ“ 
(предложение на Добринка Неделчева от с. Малчика) 

 Продукти: 4 ч.ч. прясно мляко, 6 с.л. брашно, 6 ч.л. смляно кафе, 4 с.л. захар. 

 Начин на приготвяне: Кафето се сипва в 1 ч.ч. вряща вода и след като кипне се прецежда. 
Щом изстине към него се прибавя брашното, разбърква се добре до гладка смес и се прибавя към 
врящото и подсладено мляко. Бърка се в продължение на 2-3 минути. Кремът се сваля от огъня и 
се сипва в намокрени с вода купички. 





РЕВАНЕ 
(предложение на Добринка Неделчева от с. Малчика) 

 Продукти: 6 яйца, 1 ч.ч. захар, 2 ч.ч. брашно, 1 бакпулвер, ванилия.  

 За сиропа: 4 ч.ч. вода, 2 ч.ч. захар. 

 Начин на приготвяне: В тава, поръсена само с брашно, се изсипва добре разбитата смес от 
яйцата, захарта, брашното и бакпулвера. Пече се в предварително загрята фурна. 

 След като изстине, реването се залива с приготвения сироп от вода и захар. 
 



СОЛЕНИ МАКАРОНИ НА ФУРНА 
(предложение на Василка Кичукова от Дряново) 

 Продукти: 500 г макарони, 500 мл прясно мляко, 3 яйца, 250 – 300 г сирене, 150 г пушено 
сирене, 150 г кашкавал за поръсване, 60 – 80 г масло. 

 Начин на приготвяне: Сложете макароните да се сварят до полуготовност, след което ги 
отцедете и ги сипете в подходяща подмазнена тава. Разбъркайте ги с малко меко масло, натроше-
ното сирене и нарязаното на дребни парченца пушено сирене. 

 Разбийте яйцата с прясното мляко и залейте макароните. 

 Сложете ги да се пекат в умерено загрята фурна до пълна готовност. 

 Поднесете солените макарони на фурна леко охладени, поръсени с малко магданоз или ко-
пър.   
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КИФЛИЧКИ С МАСЛО И СИРЕНЕ 
(предложение на Василка Кичукова от Дряново) 

 Продукти: 2 яйца, 2 с.л. кисело мляко, 200 мл топло прясно мляко, 50 мл топла вода, 2 с.л. 
краве масло, 7 г суха мая, щипка захар, 1 ч.л. сол, краве сирене, краве масло за намазване. 
 За намазване: 1 жълтък, 1 с.л. олио, 1 с.л. прясно мляко. 
 Начин на приготвяне: Сложете брашното на кухненския плот. Разтворете маята във вода-
та. Направете кладенче в брашното и сложете всички продукти. 
 Замесете меко тесто. Сложете в намазнена купа, завийте с памучна кърпа и оставете да вта-
са на топло. 
 Готовото тесто разделете на топки от по 100 г. Разточете всяка на елипса и намажете с кра-
ве масло. Поръсете с натрошено сирене и завийте на кифличка. 
 Подредете приготвените кифлички в тавичка, застлана с хартия за печене на разстояние и 
оставете на топло да втасат още веднъж. Намажете с разбития жълтък, олио и прясно мляко. 
 Печете в предварително загрята фурна на 170 градуса до готовност. 
 Извадете кифличките с масло и сирене да се охладят леко и сервирайте топли.   

 

ПЪРЖЕНО СВИНСКО МЕСО С МНОГО ЛУК 
(Предложение на Ивелина Стефанова от Силистра) 

 Продукти: 1 кг свинско месо, 3 глави кромид лук, чубрица, черен пипер, червен пипер, 
олио, сол. 
 За гарнитурата: 700 г картофи, 3 стръка пресен лук, оцет, олио,сол. 
 Начин на приготвяне: Измиваме и нарязваме месото на малки кубчета. Слагаме в тиган и 
запържваме от всички страни. Добавяме една кафена чаша вода. Когато поизври малко водата, 
добавяме и нарязания на полумесеци лук. 
 Така се запържва, докато остане на мазнина. Поръсваме със черен пипер, чубрица и щипка 
червен пипер. 
 Готовото пържено свинско разпределяме в чинии и гарнираме със салата, приготвена от ва-
рени картофи, пресен лук и резен лимон. 

 

ШОКОЛАДОВ СЛАДКИШ С ШОКОЛАДОВИ ПРЪЧИЦИ 
(Предложение на Ивелина Стефанова от Силистра) 

 Продукти: 3 яйца, 1 ч.ч. захар, 1 ч.ч. брашно, 3 с.л. кисело мляко, 5 с.л. олио, 3 с.л. какао, 1 
каф.л. сода за хляб, 1 пакетче шоколадови пръчици, 2 с.л. течен шоколад, 1 бакпулвер. 
 За глазурата: 40 г масло, 3 с.л. какао, 1 ч.ч. прясно мляко, 3 с.л. захар. 
 Начин на приготвяне: Разбиваме с миксер яйцата със захарта. Добавяме олиото, киселото 
мляко с разбитата в него сода да шупне, какаото и течния шоколад. Накрая прибавяме брашното 
с бакпулвера. Разбъркваме с вилица до еднородна кексова смес.  
 В намазана с олио тавичка или върху хартия за печене сипваме тестото и заравняваме отго-
ре. 
 Печем в загрята фурна на 180 градуса до готовност, после се изважда и охлажда.  
 Приготвяме глазурата. В съд на котлона загряваме прясното мляко със захарта. Добавяме 
какаото и маслото. Щом се обединят и захарта се разтопи е готово.  
 Заливаме сладкиша с глазурата и поръсваме с шоколадови пръчици.  
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ВЕЧНОТО ДЕРБИ: МЪЖЕ СРЕЩУ ЖЕНИ! 
 ОТКРИЙТЕ РАЗЛИКИТЕ… 

 
Всеки знае, че мъжете и жените се различават по доста други неща, освен по “Х” и “Y” 

хромозомите си. Вижте един забавен поглед върху вечното съревнование… 
 

Парите: 
 – мъжът е готов да плати 20 лева за нещо, което струва 10 лева, но спешно му трябва. 
 – жената е готова да даде 10 лева за нещо, което струва 20 лева и не й трябва, но пък е на 
разпродажба. 
 

Банята: 
 – в банята мъжът има 6 основни неща: четка за зъби, паста за зъби, самобръсначка, шампо-
ан, сапун и хавлия. 
 – приблизителната цифра на нещата, съдържащи се в типичната женска баня, е около 337. 
Мъжът не е в състояние  да идентифицира повече от 20 от тях. 
 

Споровете: 
 – във всеки спор жената винаги има последната дума. 
 – всичко, което мъжът каже след това, е повод за нов спор. 
 

Бъдещето: 
 – жената не спира да се тревожи за бъдещето, докато не си намери мъж. 
 – мъжът никога не се тревожи за бъдещето до момента, в който не си намери жена. 
 

Успехът: 
 – успелият мъж е този, който успява да изкарва повече пари, отколкото жена му може да 
похарчи. 
 – успялата жена е тази, която успее да си намери такъв мъж. 
 

Бракът: 
 – жената се омъжва, като очаква съпругът й да се промени, но той не се…. 
 – мъжът се жени, като очаква съпругата му да не се промени, но тя се… 
 

Обличането: 
 – жената се облича специално, когато трябва да ходи на работа, на шопинг в мола, на ка-
фенце с приятелки, когато трябва да отскочи до магазина, докато полива цветята, чете книга или 
си проверява фейсбука. 
 – мъжът се облича специално само на сватби и погребения. 
 

Децата: 
 – жената знае всичко за децата си. Знае кой е новоназначеният зъболекар в училището, лю-
бимите храни на приятелите им, тайните им страхове и копнежи… 
 – на мъжа му е непонятно кои са тези непознати хора, които живеят в собствения му дом. 
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ЗАБРАВИ́ КОЙ Е БАЩА ТИ!, 1846 г. 

 Жената теглеше нещо като сандък на две колела, вързан с въже, което бе препасала през гърдите 
си, приведена напред срещу поривите на мразовития мартенски вятър. До нея премръзнало вървеше 
момчето с наведена глава и подсмърчаше. То беше на дванайсет-тринайсет години и не разбираше 
къде отиват. А майка му се стараеше да се придържа към северозапад – все по-далече от полските зе-
ми и по-навътре в немските. В малката каручка бе всичката им покъщнина, цялото им богатство. 

 Жената бягаше. Беше я страх. Бягаше от въстанието в Западна Галиция, от убийствата на винов-
ни и невинни, от мъжа си, който можеше да се върне някой ден, от отмъщението, което можеше да се 
стовари върху нея и детето заради зверствата, които той бе извършил. 

 Съпругата на бившия унтерофицер1 от австрийската армия Якуб Шеля бягаше от досегашния си 
живот. 

 Засега слънцето беше високо, можеха да повървят така още три часа, а после трябваше да се ог-
ледат за подслон – някоя барака, някоя воденица или дори село. Вече доста бяха напреднали. От ня-
колко дни селата, през които минаваха, бяха все немски, но тя не се отпускаше. Искаше да се отдале-
чат, колкото може повече. Искаше никой никога да не я намери или познае на новото място. 

 Немците бяха добри хора, отзивчиви. Пускаха я да преспи с момчето в някое закътано ъгълче на 
стопанския двор или дори в плевня. Питаха ги кои са, откъде са и накъде отиват, а тя само хлипаше и 
показваше с ръка посоката. Знаеше немски и можеше да отговори, но щяха да я познаят по произно-
шението, че не е германка. Можеше да си позволи най-много да благодари шепнешком, защото като 
шепне човек, не му личи акцентът, и така поне не я мислеха за няма или малоумна. 

 Виж, синът и́ беше друго нещо! В училището му преподаваха само на немски и той говореше 
езика като истинско германче. Тъкмо той обясняваше вместо майка си, че бягат от въстанието в полс-
ките земи, че се били заселили там преди няколко години по призива на австрийското правителство, 
получили безплатно много земя, но сега поляците били въстанали, застреляли баща му и искали да 
избият всички немски преселници. Добродушните им домакини клатеха смаяно глави, съжаляваха ги 
и се чувстваха доволни, че не се бяха подвели да тръгнат и те към Галиция. 

 Историята, с която бегълците будеха толкова съжаление, беше измислена от начало до край. Ба-
ща му Якуб Шеля беше поляк, пияница и побойник. Постъпи в австрийската армия, за да има право 
да носи оръжие и безнаказано да издевателства над съселяните си. Измъчваше до пълно изтощение 
своята рота с походи и строева подготовка, но пък затова дисциплината на неговите хора беше на ви-
сота и началството взе да го издига. Унтерофицер за един прост поляк си е завиден пост. Но една нощ 
измъчените войници му направиха “мечка”– хвърлиха отгоре му одеяло, за да не вижда кои го бият, и 
здравата потрошиха кокалите му. 

 След месец той излезе от лазарета все още с белези и превръзки, но с достатъчно дух, за да им го 
върне тъпкано. Караше ги да се бият помежду си. Устройваше си всеки ден такива кървави турнири и 

МЕДАЛЬОНЪТ 
/с продължение/  

1. Унтерофицер – подофицер (нем.), (б. а.). 
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ужасно се забавляваше. Само че двама умряха от зверско пребиване, изпратеният да разследва офи-
цер бе шокиран и написа такъв доклад, че военният съд незабавно го тикна в затвора. Шеля се озло-
би като звяр, заключен в клетка, и се нахвърли да хапе другите обитатели на клетката. Скоро вече 
беше тарторът, на когото всички лижеха петите, и животът му стана по-лесен. И животът на надзи-
рателите се улесни. Те не се разправяха с крамолите между затворниците и не се грижеха за реда. 
Шеля и групичката около него вършеха това, а в замяна не ги товареха с тежка работа, даваха им 
двойна порция храна, по-топли одеяла и здрави обувки. 

 После дойде звездният му час. Шляхтата отново се вдигна на оръжие в полските земи и същи-
те тези немци, които го бяха затворили в тъмницата, дойдоха и му казаха: 

 – Искаш ли да излезеш на свобода, унтерофицер Шеля? Да се върнеш при жена си и сина си и 
да забравим за твоите престъпления? 

 – Искам. 

 Той веднага съобрази, че им трябва за нещо, с което те не желаеха да си изцапат ръчичките. 
Него не го беше гнус. Попита дали може да вземе за подкрепа и приятелчетата си от затвора. Изпъл-
ниха желанието му, дадоха им оръжие и инструкции. 

 И ето ти го Шеля – в селски дрехи, начело на селските тълпи, вика: 

 – Да избием господарите! Докога ще ни грабят! Смърт на шляхтата! 

 Той не само крещя така на селския площад, но и застреля господаря на селото, разби вратата 
на имението му и всички нахлуха вътре да грабят. Изнасилиха жена му и я убиха, съсякоха с брадви 
двете му момчета и няколко прислужнички. Не че те, нещастните, бяха от шляхтата, но измъчените 
от глад селяни дълго им бяха завиждали, че добре се хранят и обличат в дома на пана. Голямата дъ-
щеря заведоха при Шеля, защото така им беше заповядал, и той се затвори с девойката в спалнята на 
родителите и́. 

 На двора се чуваха нейните писъци и стонове, а възбудените от кръвопролитието мъже почув-
стваха, че това още повече ги възбужда и се огледаха дали някоя от прислужничките не е оцеляла в 
клането, за да се повеселят и те. Намериха една възрастна готвачка, но кой ти гледа годините! Наме-
риха и гувернантката немкиня в един гардероб, но кой ти гледа националност! Когато Шеля се умо-
ри, пусна и другарчетата си от затвора в спалнята при момичето, а той се настани в едно кресло 
между кристалното огледало и швейцарския стенен часовник да гледа забавлението им с бутилка 
вино в ръка от избата на баща и́. 

 После направи преглед на ограбеното, задели за себе си само дребните, но ценни неща като 
пари, бижута и един изящен порцеланов сервиз, който да занесе на жена си. Останалото щедро пре-
достави на тълпата – дрехи, одеяла, кухненска посуда, мебели... Нека се радват хората! Сега им е 
паднало. Видя, че един е натоварил на каруцата си кристалното огледало, а друг мъкне на гръб ча-
совника. Чудесни хора! Отзивчиви. Утре пак щеше да застане на селския площад и нямаше да му се 
налага толкова дълго да ги убеждава, колкото днес. 

 След като се навилня до насита, Шеля се прибра вкъщи, отваряйки със замах вратата, и жена 
му смаяно застина на мястото си. Той я грабна в прегръдката си и бурно я разцелува. А после цяла 
вечер и́ разказва за подвизите си, придавайки им по-благовиден и героичен смисъл. Накичи я с 
пръстени и колиета и я люби ненаситно. 
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 На сутринта разтовари плячката си от файтона, който бе задигнал от някое имение, вече не 
помнеше от кое. Накара я да подреди сервизите в бюфета, да сложи на леглото невероятно меките 
пухени завивки, да сервира обяда в порцелановите чинии с позлата, които бе донесъл. Сам лично 
закопа парите и повечето златни бижута на три места в двора за всеки случай. Беше доволен и горд 
от себе си, а жена му само го дразнеше с вайкането си: 

 – Якуб, това няма да ти се размине. Пак ще те затворят. По-добре върни всичко на хората. 

 – Хората ги няма, заклах ги – отвръщаше весело мъжът и́. – Мълчи, не ме ядосвай, че и теб ще 
заколя! 

 Смееше се, но тя му вярваше и я беше страх. 

 След като безчинствата му спряха, Шеля се кротна у дома. А след седмица дойдоха австрийс-
ки войници и го арестуваха за убийството на един немец, счетоводител при някой си шляхтич, на 
гувернантката немкиня и както те се изразиха “за прояви на безпричинна жестокост”. Немците кон-
фискуваха файтона с конете, порцелановите сервизи, бижутата, които намериха у тях, в това число 
и една златна брошка, подарена на жена му от нейната майка за сватбата. Те дълго се смяха на глу-
павия полски унтерофицер и още по-глупавата му жена, че така открито бяха държали награбеното. 
Тя нищо не им каза. Дума не обели, докато преобръщаха дома и́. Не заплака. 

 “Тъпа полякиня! Тъпа полякиня!” – тази безброй пъти повторена фраза се заби дълбоко в съз-
нанието и́. 

 “Така ли? – закани се тя. – Ще видите вие как от тъпата полякиня може да стане чистокръвна 
германка!” 

 Веднага, щом войниците се отдалечиха достатъчно, тя изкопа заровените в двора скъпоцен-
ности и пари. Бижутата уви в някакви ужасни мръсни парцали. Отделно на различни места в багажа 
и дрехите си скъта парите, събра малко покъщнина, облече себе си и детето в най-вехтите дрипи, 
дори разпра къде джоб, къде ръкав, и тръгнаха. Бяха топло облечени и обути, но имаха вид на най-
долни просяци. 

 Не че непременно искаше да стане германка. Но след като арестуваха мъжа й, тя и момчето не 
можеха да останат сред поляците, които той беше избивал. Не можеше синът й да расте, сочен с 
пръст – “Вижте, това е издънката на оня убиец Якуб Шеля!” – и цял живот да носи бремето на ба-
щините си грехове. Не можеше да остане в дома, където имаше вероятност ужасният й мъж отново 
да се върне. 

 – Запомни! Ти не си поляк! – внушаваше тя на момчето дни наред, докато вървяха на североза-
пад. – Забрави́ кой е баща ти! Забрави́ къде си роден! Нито думичка да не съм те чула да казваш на 
полски! Дори когато сме сами! 

 Скоро щяха да спрат. Тя щеше да избере някое градче, не село. Държеше да е градче, за да има 
добро училище за сина и́. С парите и скъпоценностите, които имаха, щеше да го изучи. Тя, тъпата 
полякиня, щеше да осигури на сина си много по-добро бъдеще от онова, което щяха да имат синове-
те на високомерните войници, които така и́ се присмиваха. Какво щеше да излезе от техните момче-
та? Фабрични работници, магазинери, дърводелци... А нейният син щеше да бъде високо образован, 
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щеше да стане държавен чиновник, да направи кариера и един ден да заеме такъв важен пост, че от 
него да зависи какъв път ще поеме собствената им държава! Той щеше да взема решенията. 

РЕШЕНИЕТО 

 Първата работа на Майкъл на другия ден след ужасната вечер беше да се обади на Джордж. 

 – Е, как мина? – попита Джордж, защото си мислеше, че един мъж трябва това да попита прия-
теля си, който е забил такова страхотно гадже като Ейми, и сега звъни, за да се похвали и обере ова-
циите на публиката. 

 – Ужасно! – въздъхна Майкъл. 

 Седеше в кухнята и гълташе безвкусното си кафе, а на захарницата бе подпрял снимката на 
засмяното хлапе със синьото слонче. 

 – Не можеш да си представиш какъв провал! – продължи мрачно той. – А докато се разправях 
с Ейми, взе, че цъфна Кейт и стана тя, каквато стана! Не мога да ти опиша! Скапан съм. А той се хи-
ли насреща ми. 

 – Кой се хили? – попита объркано Джордж. 

 – Майкъл – отвърна с убит глас приятелят му. – Малкият Майкъл със слончето. 

 – Хей, пиян ли си? 

 – Вече не. Само тъжен. 

 – Тогава ела в парка. Ние развеселяваме хората – пошегува се Джордж. 

 – Благодаря, приятел! Що не наминеш ти към мен след работа? 

 – Добре – отвърна Джордж и се замисли. Какво ли се беше случило, за да извади от релсите 
винаги безгрижния Майк? 

 – Ето какво! – седяха в кафето срещу антикварния магазин и Майкъл в отговор на въпроса му 
сложи пред него снимката. – Ейми ми заяви, че това е резултатът от нашата незабравима седмица в 
твоята стая в “Уинтър парк”. Запознай се с малкия Майкъл. 

 Джордж остана безмълвен. Цял ден всякакви версии бяха минали през главата му, но не и тази. 

 – Вярваш ли й? 

 – Може да поискам кръвен тест, но всъщност съм убеден, че ще излезе права. Само че, 
Джордж, разбираш ли, не е там въпросът. Питам се какво ще означава това за живота ми? За мен 
самия! Мога като много други да й кажа: “Гледай си работата!”, и нищо да не се промени, но не съм 
такъв човек. Как да пренебрегна факта, че имам дете? Довчера го нямаше, а от днес нататък посто-
янно ще е в мислите ми! 

 – Може би трябва да се съберете с Ейми. Жена, дете... Животът ти просто навлиза в нов етап. 
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 – Тя изобщо не поиска това. Фръцна се и си замина. Показа ми, че не очаква да хукна подире й и 
да я моля да ми стане жена. 

 – Какво иска тогава? Може би издръжка? По едно дете си има сериозни разходи – предположи 
Джордж. 

 – Нямаш въображение, приятел! Това са тривиалните претенции на тривиалните жени. Ейми е 
нещо различно. Дали пък да не се оженя наистина за нея? – той се загледа замечтано през прозореца, 
но после въздъхна, реализмът му бе надделял. – Не, няма да стане. На втория месец ще ме засърбят 
подметките да избягам. 

 – Добре, какво иска тя в края на краищата? За какво дойде? – недоумяваше Джордж. 

 – Знаеш ли какво иска? Каза го съвсем точно и... направо ме уби с това изречение. Каза: “Искам 
да има още един човек на света, който да го обича”. Ето с тези думи, братко, тя ме връзва по-здраво, 
отколкото с всякакъв брачен договор! 

 – Значи имаш син... Е, честито! Ще почерпиш. 

 Майкъл се усмихна кисело. 

 – А от мен какво се иска? Как да ти помогна? – попита Джордж. 

 – Нищо, приятелю. Просто трябваше да го споделя с някого. Нали си моят личен психотерапевт 
– той извади от джоба си едно картонче и му го подаде. – Виж какво е направила. Напълнила е къщата 
ми с визитки. Натикала ги е къде ли не, за да не изгубя случайно телефона. Иска да се обадя на хлапе-
то. Подарявам ти една. Досега съм намерил трийсетина. А има още, сигурен съм. Представа си нямах 
откъде е. 

 – Канзас, град Уичитa... – прочете Джордж. – Ще се обадиш ли? 

 – Трябва ми малко време. Първо да преглътна факта, че някой, който довчера не е съществувал, 
днес се е наместил в рамка на бюрото ми и ще ме гледа оттам всеки ден. 

 – Ще го сложиш в рамка? На бюрото си? 

 – Като всеки любящ баща – иронизира сам себе си Майкъл. – Първо трябва да свикна да го гле-
дам и чак след това ще мога и да разговарям с него. 

 – А Кейт как ще реагира? 

 – Тя вече реагира – изсмя се Майкъл. – Нахълта вчера, видя Ейми, погледна ме с презрение и съ-
що ме заряза. Дори не затвори вратата след себе си. Кейт напусна сцената гордо и завинаги. Всички 
жени ме изоставиха! –Той захлупи с шепи лицето си, преструвайки се, че плаче. – Сега съм съвсем 
сам! Мислех си, че Кейт ме обича поне малко, а тя така да ме отреже! Но всъщност тя не се появи слу-
чайно. Сетила се е, че я будалкам. Нито живее, нито работи наблизо. 

 Джордж полека възрази: 

 – Но не е затворила вратата след себе си. 
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 – Какво искаш да кажеш? О, да, ти си психоаналитикът на групата! 

 – Подиграваш ме, но това на езика на жестовете показва, че не те отхвърля съвсем, дава ти въз-
можност. Изразът: “Оставям ти отворена врата” всъщност буквално точно това означава. 

 – Значи имам шанс? – обнадежди се Майкъл. – Виж ти, ще го запомня. Но сега не искам никакви 
жени около себе си. Ще си поживея малко сам, да видя как е. Може пък да ми хареса. 

 – Все пак обади се на момчето, Майк – посъветва го Джордж, като си тръгваше. 

 – Ще му се обадя – каза сериозно приятелят му. – Още тази вечер. Реших го снощи, на пияна 
глава. Това, че днес съм изтрезнял, не променя нещата. Чао, Джордж! 

 – Чао, татенце! 

 

СВЕТЪТ Е ПЪЛЕН С БУДАЛИ, 1847 г. 

 Мурат Келерджия се завъртя няколко дни в Истанбул, но нямаше никаква особена причина да 
остане в този град. Тук беше шумно, прашно и забързано. Всеки си имаше някаква работа, с която бе 
много зает, имаше си дом и семейство, сред което вечер да си почива, приятели, пред които да се хва-
ли с благополучието си. 

 Мурат нямаше нищо от тези блага. Беше като лист, отбрулен от някое дърво, който вятърът е 
завъртял и отнесъл незнайно колко далече от корена му. 

 Какво обаче имаше Мурат? 

 Имаше доста спестени пари. Неверникът Чайковски редовно му бе плащал, а в същото време му 
беше давал храна и подслон. Друг такъв будалa2 Мурат през живота си не бе виждал! 

 Обаче светът е пълен с будали! Само да имаш набито око за тях, та да си вземеш това, което са-
ми ти дават. 

 И ето сега, на трийсет и осем години с пълна кесия в пояса и още две в дисагите, той не знаеше 
какво да прави и накъде да поеме. Купи си хубави дрехи като някое преуспяло ефенди, купи си кон – 
черен жребец с лъскав косъм, хубава, украсена със сребърен обков пушка и два пищова с инкрустира-
ни ръкохватки от слонова кост. Поразходи се важно напред-назад из столицата и установи, че няма 
нито един познат, който да падне на земята от възхищение, като го види. 

 Така че една сутрин в цялото си великолепие Мурат пое по пътя към дома. Беше се зарекъл кра-
кът му никога вече да не стъпи там, но го каза в изблик на гняв и отдавна бе забравил заканата си. Се-
га, ако имаше пред кого да се изфука, това бяха съселяните му, сестра му и старият му баща. Щеше 
така да изчатка с копитата на коня си по селския калдъръм, че искри да изхвърчат, а дрипавите му 
комшии, турци и българи, щяха да надничат иззад порутените си дувари и да ахкат: 

2. Будала –  наивник, глупак (тур.), (б. а.). 
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 – Брей, Мурат ли е това? Синът на Келерджията? Гледай, гледай, гледай как се е замогнал, ка-
то някой бей! 

 Конят му вървеше ту в равен тръс, ту ходом, но както и да се движеше, на втория ден задникът 
на гордия му стопанин жестоко се подби, понеже никога не беше яздил собствен кон. Дори преди 
години, когато имаше каруца и превозваше товари, пак не бе яхал коня си. Затова в един крайпътен 
хан три дни се излежава в стаята, докато му отпочинат месата. После му се появиха и други щения и 
се огледа за някоя гювендия3, но като не намери в хана, продължи към Одрин. 

 “Одрин е голям град, там не може да няма.” 

 Когато един мъж гледа със стръвен поглед, онези наблюдателни жени, които не се свенят по 
безсрамен начин да опразват чуждите кесии, скоро го забелязват. 

 Те не са като продажните хубавици, за които му бяха разправяли търговци, пътували из итали-
анските, френските и немските земи. Не са бедни градски проститутки, които се продават евтино на 
улицата, за да свържат двата края, нито кокетни метреси с единствен богат любовник, или той си 
въобразява, че е единствен. Не. Тук на Балканите, особено ако си мюсюлманин, не можеш ей така 
открито да си потърсиш жена за една нощ. Тук не тя е на пазара. Мъжът е този, който излиза на по-
каз и дава да се разбере, че се оглежда. Той харчи пари и черпи наляво и надясно, въздиша, колко е 
самотен, а в същото време показва, че кесията му е доста дълбока. Ако не можеш да си позволиш 
тези предварителни разноски, не си търси жена. 

 Но Мурат се бе замогнал. Дълго след смъртта на жена си беше поминавал сам. Сега можеше 
отново да си подслади живота. Той ходеше бавно из пазара на Одрин, поспираше ту пред тая, ту 
пред оная сергия, подрънкваше в шепата си няколко медни монети и се заглеждаше в забулените 
жени, които по две, по три минаваха край него и купуваха разни неща – зеленчуци, плодове, пиле-
та... Хилеше им се подкупващо, а те се кискаха под фереджетата, сбутваха се с лакти и го подмина-
ваха. 

 Подминаваха го два дни. На третия една-две му смигнаха скришом, но бяха твърде млади и 
той си даде сметка, че само го закачат. Трябваше му по-зряла жена, която да знае защо му намига и 
докъде може да я отведе закачката й. 

 Тя се появи неочаквано. Уж вървеше пред него между сергиите, забулила лицето си с 
фередже4, когато внезапно се обърна, като че ли се беше сетила да се върне назад за нещо, и те поч-
ти се сблъскаха. Импровизацията й беше толкова убедителна, че Мурат искрено се смути, когато я 
докосна с ръце при сблъсъка им и монетите му се разпиляха по земята. 

 Той притеснен клекна и започна да ги събира, а жената, кой знае защо, не го подмина, а също 
се наведе и взе няколко от тях. Тъмната дреха се опъна по заобления й ханш и погледът му неволно 
проследи извивката на бедрата й, които гъвкавият плат добре бе очертал. Това още повече го смути, 
той цял пламна от съвсем искрено притеснение, а жената в това време мълчаливо посегна да пусне 
монетите в ръката му. Но не ги пусна, а ги сложи, плътно докосвайки го с нежните си пръсти, и го 
погледна в очите. 

 Точно в този открит настойчив поглед Мурат прочете обещание и ясна покана. Изтръпна от 
главата до петите. Тези тъмни, жарки очи го изгориха. Това беше търсил! Тази невероятна жена! 

3. Гювендия  – лека жена  (тур.), (б. а.). 
4. Фередже— було, което препасва лицето и оставя открити само очите (тур.), (б. а.). 
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 Никой наоколо не забеляза мълчаливата, съвършено кратка, но бурна сценка насред пазара. 
Жената се обърна и без дума да каже тръгна сред множеството, а Мурат се стараеше да я следва от 
разстояние. После тя излезе от пазара, мина по една-две многолюдни улици, свърна наляво, надяс-
но... Вече не се виждаха хора наоколо. Тя вървеше, без да се обръща, сякаш не я бе грижа дали той я 
следва. А Мурат крачеше на двайсетина метра по-назад като съвсем случаен минувач, даже небреж-
но си свирукаше и знаеше, че това стига до ушите й. 

 После кадъната5 отвори една ниска портичка, влезе и я затвори след себе си. Той чу как резето 
щракна, бавно мина съвсем близо и един глас отвътре тихо му каза: 

 – Ела довечера по тъмно! 

 А през хоризонталната цепка над портата го гледаха две очи, пълни с обещания. 

 В тъмната вечер, облечен в тъмни дрехи, Мурат доближи тихо до портата и леко я побутна. Не 
беше залостена. Смазаните панти дори не изскърцаха. В мрака женският силует се оказа точно до 
него. Кадъната протегна бялата си ръка, внимателно плъзна резето и залости. После пак така без-
мълвно го хвана за ръката и го поведе. Той вървеше като омагьосан, а сърцето му щеше да изхврък-
не от гърдите. 

 Къщата също бе тъмна, нито един прозорец не светеше. Но се оказа, че прозорците плътно са 
закрити с два ката дебели пердета и нито лъч от сияещите вътре газени лампи не прониква през тях 
навън. 

 Мурат се огледа с широко отворени очи. Беше виждал богата наредба и оцени, че тая къща си 
я бива! Погледна стопанката, която сне яшмака6 от лицето си, и установи, че нея също си я бива! 

 – Как се казваш, ефенди? – попита го тя с усмивка. 

 – Мурат. 

 – Ела, Мурат ефенди, седни тук, сподели самотната ми вечеря – хвана го нежно за ръката и го 
поведе към наредената трапеза. – Ти си богат търговец, Мурат ефенди, ръцете ти са меки, като на 
покойния ми мъж –ласкаеше го тя. 

 – Така е – отвърна Мурат – наистина, не беше се трудил кой знае колко последните години при 
поляците и ръцете му не бяха груби като на някой дърводелец или хамалин. 

 – Сигурно имаш богати сараи7 в Истанбул? Права ли съм? 

 – Така е – съгласи се пак Мурат. Беше готов да се съгласи с всичко, което кажеше тази жена. 

 – Сигурно си тръгнал по търговия сега? 

 – Да, отивам да купувам пастърма от Сливен – излъга той, защото в спомените му кой знае за-
що изникна онзи търговец, който преди много години бе напълнил с пастърма каруцата му. 

5.  Кадъна  – съпруга на турчин (тур.), (б. а). 
6.  Яшмак – було (тур.), (б. а.). 
7. Сараи  – палат (турски), (б. а.). 
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 После си помисли, че с парите, които има, можеше наистина да започне търговия с пастърма, и 
се усмихна. 

 Кадъната го подкани да яде, а сама едва хапна няколко залъка. Мурат не усещаше колко е вкус-
но печеното пиле, защото я поглъщаше с поглед. Като се нахрани, тя му донесе легенче да си измие 
ръцете и започна да ги попива с мека кърпа. Той не можеше повече да изтрае. Пресегна се и я привле-
че към себе си. 

 – Не тука – каза кротко тя и го поведе към съседната стая. 

 Там не беше толкова светло. Само една свещ гореше мъждиво в някаква ниша. Двамата влязоха 
прегърнати и вратата се затвори зад тях. 

 На сутринта Мурат закусваше весел, а стопанката шеташе наоколо му. От време на време той я 
гушваше, за да намачка отново с шепите си меките й гърди или заоблените бедра. После тя му запали 
наргиле и полегна до него на дивана. Това си беше отново покана, която Мурат ефенди не можеше да 
пренебрегне. 

 Остана целия следващ ден при туркинята, която така и не беше попитал за името, пък и тя не му 
го бе казала. А след като няколко пъти си лягал с една жена, неудобно е някак тепърва да я питаш как 
се казва. Така си вървяха разговорите му с нея, без име. 

 – Агънце галено – казваше й  Мурат, – като шекер8 си ми сладичка! Цял ден ще те целувам и ця-
лата ще те позалатя! 

 – Ти нямаш толкова жълтици, ефенди – предизвикваше го тя. 

 – Имам, имам! – смееше се Мурат. – Кажи, какво искаш да ти купя за подарък. 

 – Ти ми дай жълтиците, аз сама знам какво да си купя. 

 Мурат бъркаше в кесията си и изсипваше отгоре й шепа монети. 

 – Чуй, колко хубаво звънят! – смееше се жената и пак ги посипваше, а после ги прибираше нез-
найно къде. 

 След десетина дни двете кесии на Мурат бяха празни, а третата– до половината. Хубавата кадъ-
на бе умна жена, не алчна. Знаеше кога да спре. Можеше да изпразни и третата кесия, но остави ли го 
без ни една парa, днешният й гален любовник щеше да се озлоби и да потърси отмъщение. Беше вре-
ме да го отпрати. След няколко дни той ще изтрезнее от опиянението, ще го е яд, но не на нея, а на 
собствената му глупост. Затова дойде ред на следващата част от пиеската й: 

 – Мурат, миличък, ти сигурно трябва да тръгваш вече по търговските си работи. Колко ми е 
мъчно, че ще ме оставиш сама! 

 – И на мене ми е мъчно, агънце – съгласяваше се Мурат. 

 – Като се връщаш обратно, нали пак ще ми дойдеш на гости? Ще ми донесеш ли малко пастър-
ма? 

8.  Шекер – захар (тур.), (б. а.). 
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 – Ще ти донеса. 

 – Утре ли тръгваш, Мурат? 

 – Утре, чакат ме вече в Сливен. 

 Докрай той продължи да се преструва на голям търговец, а тя се правеше, че му вярва. И тър-
говци бяха минавали през къщата й. Обаче отдалече се виждаше, че Мурат не е. Но нея какво я ин-
тересуваше? Нали му смъкна две кесии и половина! Търговците всъщност бяха много по-стиснати. 

 Вечерта пак по тъмно тя го изпрати до портичката и я залости. 

 Дотук беше с тоя Мурат. Нямаше да го види повече! 

 

ЧОВЕК ПРЕДПОЛАГА, А ГОСПОД РАЗПОЛАГА, 1848 г. 

 Към което и село да наближеше пътник, щеше да види едно и също нещо – няколко момчета 
хвърлят плоски камъни към речната повърхност и броят колко “жабки” ще отскочат от водата. Или 
целят с прашки врабците. Или тичат и се гонят. Или ловят щурци в тревата... 

 Навсякъде пътникът щеше да мине покрай тях, без да им обърне внимание, и да влезе в селото. 
И те нямаше да му обърнат внимание. Щяха да си продължат играта. 

 Само не и в Копривщица. Тук хлапетата с четири очи внимаваха откъде ще се зададе пътник и 
щом го разпознаеха кой е, тичаха да съобщят в дома му, че този си иде или онзи се връща. Зарадва-
ната съпруга бързаше да даде някоя паричка на пъргавия вестоносец и скокваше да се приготви и да 
посрещне мъжа си след отсъствието му, което е траяло няколко месеца или няколко години. 

 Така е с търговските дела. Дълги са пътуванията, дълги са престоите в чужди земи. Но добре 
се отплащаха на предприемчивите. Планинското градче, забутано сред върхове и гори, напълно ли-
шено от плодородни ниви и градини, сякаш забравено от майката природа, бе намерило спасението 
си и дори невероятно процъфтяваше от сръчността на своите тъкачи, шивачи, плетачки на чорапи. А 
изобилна суровина за всичко това им осигуряваха копривщенските овчари с многобройните си стада 
или същите тези търговци, които докарваха купен в Цариград памук. 

 След като стоката се произведe, трябва да се продаде. И мъжът– абаджия или скотовъдец, 
тръгваше на дълъг преход към пазарите на Цариград – столицата на Османската империя, или към 
големите градове оттатък Босфора – Денизли, Измир, Айдън, Ангора9.. А после отново назад към 
тези, които произвеждаха стоките – българи, гърци, сърби... Пътуванията бяха опасни. Разбойници 
можеше да ограбят търговеца и дори да го убият, можеше тежко да се разболее в чуждата земя или 
да му хареса животът там и да не се върне... Затова виковете, че някой си иде, се посрещаха с такава 
радост и малкият ангел-вестител заслужено получаваше паричката си. 

 Ето защо когато по пътя се зададоха трима уморени, прашни мъже с цял керван натоварени 
коне подире си, момчетата спряха играта и внимателно ги заоглеждаха. 

9.  Анкара, днешната столица на Турция (б. а.). 
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 – Динчо... Динчо Попадиин – викна ликуващо едното момче, плю си на петите и вдигна пушилка 
към къщите на селото. 

 Динчо доволен засука нагоре провисналите си мустаци и наперено изгледа подире му. Единият 
от спътниците му поспря и се усмихна на момчетата: 

 – Не ме ли познахте, бре? Аз съм бай ви Лукан. Лукан Куйлек. 

 – Лукан, Лукан си дойде! – викна с тънки гласове босоногата дружина и припна в надпревара 
кой пръв ще занесе радостната вест. 

 Третият с чалма на главата очевидно бе турчин и нямаше какво да го гледат. В Копривщица не 
живееха турци. Сигурно бе собственикът на конете, когото търговците бяха наели да превози стоката 
им. 

 Горе, на стръмно застроения скат на селото, Нона, хубавата трийсет и шест годишна жена на 
Грую Хлътев, шеташе нещо из двора и чу как по улицата претича едно момче, викайки: 

 – Бай Динчо си дойде! Бай Динчо си дойде! 

 Нона се поусмихна, приглади косата си и пристегна забрадката. После видя че е с избелялата 
забрадка и тръгна към къщи да я смени. Ако пристигналият Динчо беше Динчо Попадиин, то сигурно 
и мъжът й Грую си идеше. Още повече се затвърди това нейно убеждение, като чу и по-далечните гла-
сове на останалите момчета, които долитаха през две-три улици от другата страна на реката: 

 – Лукан Куйлек видяхме. И Лукан си иде! 

 С тях беше тръгнал нейният Грую на запад към сръбските земи да изкупува въжета, чували, кон-
ци за абаджиите и други конопени изделия, които после продаваше тук, в Пловдив или Одрин. С тях 
двамата беше редно и да се върне. 

 Нона изтича в къщата, сложи си нова забрадка и даже препаса нова престилка. А после се огледа 
какво да приготви набързо за хапване, че мъжът й сигурно бе изгладнял. Наряза и запържи една глава 
лук в тигана, натроши сирене и чукна пет яйца. Разбърка ги добре, после ги дръпна от огъня и ги по-
ръси със ситно нарязан магданоз. Замириса вкусно. Сложи ги на масата, седна и скръсти ръце. Зачака. 

 Мина известно време и тя с тревога осъзна, че не беше чула никой да вика откъм пътя: “Лельо 
Груйовице, бай Грую си иде!” 

 Стана и с отмалели крака пристъпи до дворната врата. Ослуша се. Погледна през цепката между 
дъските. Улицата пустееше. Внезапна тревога я преряза. Къде беше нейният мъж? Повече от час мина 
след виковете на хлапетата. Сърцето й се сви. Нещо лошо се бе случило! 

 Нона се върна вкъщи, похлупи тигана с пържените яйца да не ги кацат мухите, после смени но-
вата си забрадка с една по-тъмна, свали пъстрата престилка и така, придобила вид почти на вдовица, 
тръгна с тревожно лице към дома на Лукан. 

 Когато се изправи пред високата дървена порта на неговата къща, дочу отвътре веселата глъчка 
на домашните му – децата с тънките им гласове, смеха на жена му, пресипналото буботене на брат му 
Рашко и високото бъбрене на другите роднини, насъбрани да го поздравят с добре дошъл. Нона отво-
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ри и пристъпи плахо в двора. Под навеса беше сложена трапеза и буля Лукановица току тичаше да 
изнася от зимника ситно нарязано зеле, сирене и студена ракия. 

 Отначало никой не забеляза новодошлата. А после Лукан вдигна очи към нея и по промененото 
изражение на лицето му всички разбраха, че е влязъл някой различен. Той стана да я посрещне: 

 – Ела, Ноне, седни. Имам да ти казвам нещо важно... – започна колебливо. 

 Очите на Нона се насълзиха и тя с внезапна яснота осъзна, че никога вече няма да види мъжа си. 
Ведрия му поглед, засмените му очи, силните му ласкави ръце – всичко това бе загубила завинаги! 
Краката й се подкосиха, но тя успя да остане изправена и със сковано гърло изрече: 

 – Трябваше първо при мен да дойдеш, първо да ми кажеш, каквото имаш да ми казваш, а след 
това да се веселиш! Сега не ща нищо да слушам! Утре сутрин да дойдете с Динчо двамата. Днес не ща 
да ви видя повече! – Обърна се и си тръгна. 

 Как е минала по калдъръмените улици, как е стигнала у дома си – не знаеше. Захлупи се в стаята 
на леглото и заплака безутешно. 

 Колко е плакала така? Усети нечия ръчичка на рамото си и тихо подсмърчане. Вдигна глава. До 
леглото й стоеше петгодишният й син Гаврил, а в рамката на вратата, прегърнати като в някоя фотог-
рафия, се бяха изправили двете й по-големи дъщери и мълчаливо я гледаха. Нона нищо не им каза. 
Надигна се, отхлупи чинията с яйцата, отряза хляб и им даде да вечерят. Тя самата не хапна нито за-
лък от това, което беше приготвила за мъжа си. Така си легна – гладна и измъчена от тревожни мисли 
за бъдещето. 

 На другия ден очите й бяха сухи, а устата на миловидното й лице– стисната в строго изражение, 
когато посрещна двамата търговци, спътниците на мъжа й. Сърцето й бе отгатнало най-важното. Сега 
оставаше да чуе само подробностите. Зад стола й стояха изправени двете големи момичета– петнай-
сетгодишната Василя и Куна на тринайсет, а до крака й се притискаше мъничкият Гаврил. 

 Лукан и Динчо седнаха, снеха фесове и се прокашляха. 

 – Тежка задача ни дойде до главите, Ноне – подхвана Лукан. – Грую беше най-млад от трима ни, 
а пък нa! Точно той се разболя и само за седмица се спомина. Далече от дома му го погребахме, в едно 
сръбско село, Власотинце. Причастихме го, както му е ред, опяхме го. Мир на душата му! 

 Динчо Попадиин само кимаше да потвърди думите на своя събрат и сега се прекръсти и проро-
ни: 

 – Бог да го прости. Добър човек беше Грую и почтен търговец. 

 – През целия път насам все за това съм си мислел – продължи Лукан, – как ще се изправя пред 
теб да ти кажа, че го няма вече Грую, че няма да се върне, че децата му са сирачета. Не знаех как да ти 
го кажа, та затова краката ми не ме доведоха тука най-напред. Прошка ти искам, Ноне. Грешно беше 
така да постъпя. Трябваше да понеса кръста си, а не да се крия у дома. 

 – Простено да ти е – кротко отвърна Нона. 
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 Погледна към децата си, грижата за които оттук нататък лягаше само на нейните женски ръце, и 
си помисли – “Човек предполага, а господ разполага.” 

 Как ли щяха да се оправят, та да не умрат от глад, лишени от парите, които печелеше мъжът й? 
Не че бяха много. От търговия с въжета, конопени чували и върви не се изкарваше, колкото от търго-
вията с аба, но вече и това нямаше да го има. 

 – Ние сега трябва да ти дадем отчет – заговори пак Лукан, – защото сме прибрали всичката него-
ва стока, а тя струва доста. Донесохме тефтерите му, да видиш с колко пари е тръгнал, колко и какво е 
купил. Заедно трябва да решим как ще е най-добре за теб да постъпим. 

 – Ти как мислиш? – попита го Нона, която бе неграмотна и не би разбрала нищо от тефтерите на 
мъжа си. Но знаеше, че Лукан имаше чест и не би я измамил. 

 – Има два пътя – обясни той. – Можем да видим колко пари е похарчил за стоката и ние с Динчо 
да ти ги платим. Така ще купим конопа му от теб и ти нищо няма да загубиш. Но можем да вземем тая 
стока, която сега е твоя, и да не ти я плащаме, а да я продадем, както би я продал Грую, и да ти доне-
сем чак тогава парите заедно с печалбата от продажбата. Така ще спечелиш повече, но няма да полу-
чиш нищо сега. 

 – Сега не ми трябват пари – отвърна Нона, – нито за погребение, нито за помен. Вие сте свърши-
ли това и трябва да ми кажете колко сте похарчили, та да ви върна разноските. И за работата, която 
ще свършите по откарването и продажбата на стоката на мъжа ми също искам да сметнете колко ще 
ви струва. 

 – Нищо не щем, Ноне – побързаха да възразят двамата и тя знаеше, че са искрени в тоя момент. 
– Грую ни беше другар и като брат сме го имали. 

 Но Нона не случайно бе жена на търговец. Тя бе разбрала, че времето минава и мислите на хора-
та се преобръщат. Не искаше след някой месец или година жените или децата им да й натякват, че Лу-
кан и Динчо са й работили безплатно, и да търсят стари дългове за уреждане. Затова рязко отвърна: 

 – Знам, че можете да го направите и безплатно, само че не искам да съм в дълг никому!– Обърна 
се към дъщерите си и каза: – Василке, я изтичай да повикаш поп Михаил да ни състави тук един дого-
вор и да благослови това начинание. А ти, Куне, донеси, каквото съм приготвила вътре, че да почер-
пим гостите. 

 Василя, голямата дъщеря, забърза към дома на поп Михаил. Влезе през дървената порта в наст-
лания с плочи двор и се провикна: 

 – Отче Михаиле! Отче! 

 От къщата надникна попадията и попита: 

 – Кажи, Василке, защо го дириш? 

 – Мама ме праща един договор да напише. 
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 – Ми няма го, ама ти влез да го почакаш – отвърна енергичната попадийка и я хвана за ръка, да я 
въведе в къщата. – Ела, ела! Ех, мойто момиче, чух какво е станало с баща ти. Бог да го прости! Гор-
кото сираче, как ще се оправяте сега самички? 

 – Аз тука ще почакам, на двора – притеснено отвърна Василя, за която ролята на сираче беше 
съвсем нова и непривична. – Само дано си дойде по-скоро отец Михаил, защото те са у нас, бай Лукан 
и бай Динчо, и чакат. 

 В това време от къщата излезе Иван, синът на свещеника – високо и слабо момче на около осем-
найсет години с кестенява чуплива коса, продълговато лице с дебели устни и леко гърбав нос. 

 – Иване – подбра го веднага попадийката, – ела, виж, Василя дошла да търси баща ти да й напи-
шел нещо. Ти не можеш ли го написа? 

 – Мога – отвърна Иван. – Ей сега, да си взема перо и мастило. Какво ще пишем, Василке? 

 – Договор някакъв – отвърна момичето и сведе очи. 

 – Значи и хартия да взема, поне два-три листа за всеки случай... 

 – И внимавай да не изложиш татко си. Всичко правилно да напишеш – засипваше го майка му с 
безценни напътствия, като вървеше подире му. 

 Василя погледна крадешком хубавия момък, който изтича обратно в къщата. Ей го нa, личен и 
образован. Знае да пише, може договор да състави, не се уплаши от такова отговорно нещо. А тя съв-
сем неграмотна остана. Майка й не щя да ги прати с Куна на училище, че щели да бъдат заедно с мом-
четата в една стая по цял ден. Въздъхна огорчено. Беше само на петнайсет години, а животът отсега й 
се виждаше труден и несправедлив. Каквато е проста, а сега и беднотия ги чака, нямаше да се омъжи 
за някое такова свястно момче. Къде ти? Иван е попски син! Колко дъщери на големи копривщенски 
търговци въздишаха по него в черквата, когато помагаше на баща си при служба! Нищо че отец Миха-
ил бе съвсем беден и къщата му не беше на два ката! Ама бе изучил сина си. 

 Иван застана отпреде й: 

 – Хайде да вървим – хвана я за ръката, както се хваща дете. 

 Василя полека изтегли китката си от неговата и цялата се изчерви. Иван погледна миловидното 
й лице, дългите, сведени надолу мигли, плътните сочни устни, които всеки момент щяха да се кривнат 
за плач. Руменина беше заляла бузите й и от това тя му се видя изключително красива. Знаеше я от 
малка. Кога бе пораснала толкова, че да се притеснява, задето я е хванал за ръка? Чак и той се притес-
ни. 

 – Да вървим – повтори и сковано посочи към улицата, за да й покаже, че трябва да тръгне, а той 
ще я следва. 

 Настаниха Иван на масата под люляка, той си приготви нещата за писане и двамата търговци му 
обясниха каква стока вземат и какво се задължават да направят с нея, какви разходи да си удържaт и 
кога да донесат парите. Иван зададе няколко въпроса, подредиха внимателно смисъла на бъдещия до-
говор и той се захвана да го пише. Василя стоеше до сестра си и през цялото време го гледаше с неск-
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рито възхищение. Редовете с красиви завъртени кирилски букви се нижеха равни под перото му и на 
нея това й се струваше много възвишено. 

 Младежът написа всичко, после го прочете на глас. Ако беше нужно, щеше да нанесе поправки 
и да го препише на чисто. Докато четеше, погледна два пъти крадешком към Василя и леко се поиз-
черви от възхищението, което прочете в очите й. 

 Забележки нямаше. Двамата търговци се подписаха, Нона Хлътева сложи кръстче срещу името 
си и Иван, който се бе нарекъл в договора с цялото си име Иван Маджаров, го подписа като свидетел. 

 От бдителния поглед на Нона не убягна смущението на двамата млади. Тя помоли Иван да оста-
не и изпрати търговците до пътната врата. После се върна, сложи пред него двата тефтера на мъжа си 
и простодушно рече: 

 – Знаеш, че съм неграмотна, Иване. А ти си добро момче и няма да откажеш помощ на бедната 
вдовица. Можеш ли да прегледаш сметките на мъжа ми и утре да дойдеш и да ми ги обясниш, ако не 
си зает с нещо по-важно? 

 На Нона не й бяха нужни никакви обяснения и никакви сметки. Но трябваше да измисли причи-
на, поради която утре Иван пак да дойде. За вдругиден отново щеше нещо да измисли. Докато те два-
мата с Василя се гледат така, докато той е още във възрастта, когато чувствата го ръководят по-силно 
от разума и докато домът й не е още съвсем обеднял, тя трябваше да се погрижи за задомяването на 
дъщерите си. Нищо, че бяха в траур. Скръбта си е скръб, а желязото се кове, докато е горещо. 

 Иван се съгласи, разбира се, както беше и очаквала. Взе трите гроша, които му плати за съставя-
нето на договора, взе тефтерите на Грую и стана да си върви, но Нона не се надигна да го изпрати. 
Нямаше нужда – Василя вървеше до него през продълговатия, настлан с каменни плочи двор, към 
пътната врата, засмяна, че утре пак ще го види тука. Нона ги гледаше отдалече как си говорят нещо, а 
очите им светят, устните им се усмихват, бузите им пламенеят... 

 “Първо Василя, ако може още тая година, да задомя. Най-късно догодина и Куна. Не е малка, на 
четиринайсет ще бъде. И ще ми остане само Гаврил да изгледам. Ще се оправя някак си. Ще плета 
чорапи, ще тъка аба... Няма да пропаднем, Грую! – говореше сякаш на починалия си съпруг. – Ще се 
оправим!” 

 От този ден нататък тя все така щеше да разговаря в мислите си с него. Не го бе видяла да уми-
ра, не бе положила тялото му в черната земя. Не можеше да мисли за него като за мъртвец. Него прос-
то го нямаше тук. За нея той винаги щеше да бъде някъде там, далече и тя щеше да разговаря с него, 
да му разказва радостите или неволите си. Никога нямаше да го забрави. Не можеше да го забрави. 
Най-хубавият мъж в селото! Нямаше друг като нейния Грую! 

 – Дай ми сили, господи! – прошепна Нона и се прекръсти. 

Галина Златарева 
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