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Коледен и Новогодишен поздрав
 от редакцията

 Скъпи читатели на списание 

„Звук и светлина“,  по случай наближаващите 

Коледни и новогодишни празници, редакцията 

на списанието Ви пожелава много здраве, 

ползотворни начинания, споделени успехи с 

истински приятели и много дни на  радост, 

усмивки и  щастие!

Весела Коледа и щастлива Нова година!
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Приоритети 

 

КОЛЕДЕН И НОВОГОДИШЕН ПОЗДРАВ 

 ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАСГБ 

 Скъпи читатели на списание "Звук и светлина", 

 В навечерието на предстоящите светли християнски празници – Бъдни вечер и Коледа, бих 

искала да отправя към Вас, от мое име и от името на Управителния съвет (УС) на Национална 

асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ), най-искрените си пожелания за мирна и свята 

Коледа, която да донесе на Вас и семействата Ви топлина, единение и празничен дух! Нека със 

здраве и надежда посрещнем предстоящата Нова година, нека пуснем в коледната нощ сиянието 

на Божията звезда в домовете си, а в сърцата ни да цари доброта, хармония и добронамереност! 

 Искам да Ви пожелая една успешна 2022 година, нека тя да бъде година на сбъднати надеж-

ди и мечти.  

 В очакване на коледните чудеса, нека сърцата ни се изпълнят с радост и сърдечност. Защото 

Коледа е символ на новото начало, на новия живот. 

 Нека сиянието на тези светли празници озари Вашите сърца! Пожелаваме дните Ви да съ-

пътстват късмет, любов и разбирателство! От мое име и от името  на УС на НАСГБ, приемете на-

шите пожелания за здраве и късмет във всеки дом, за благополучие и успехи във всяко ваше на-

чинание, искреност и взаимност в семействата Ви. 

 

Весела Коледа!  

Благодатна, мирна и щастлива Нова 2022 година! 

 

Величка Драганова 

Председател на НАСГБ 
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МАРИНКА МАРИНОВА – ЖИТЕЙСКИ ПЪТ 
 

Маринка Маринова Маринова (Спасова) 

01.09.1938 г. – 14.11.2021 г. (83 г.) 

Човекът, заслужаващ почит и уважение! 

Да склоним глава пред светлата й памет! 

 

 

 

 

 

 

 

 Детство, младежка възраст, образование 

 Житейският път на Маринка Маринова Спасова започва в малкото планинско селце Бяла 
река (община Сухиндол, област Велико Търново), в семейството на земеделските труженици Ма-
рин Маринов Спасов и Мина Ненова Спасова.  Маринка Спасова и по-голямата й сестра Марийка 
Маринова Спасова (Петрова по съпруг) са родени напълно незрящи. Основното си образование 
придобива в Училището за слепи деца в гр. Варна. Започва работа в клон на производствено 
предприятие (ПП) „Успех“ – гр.Дряново, като живее при сестра си в прилежащия комплекс на 
слепите. Междувременно, както и много възпитаници на училището за слепи деца от този пери-
од, завършва средното си образование във вечерна гимназия в гр. Габрово (1960 – 1964 г.). През 
1964 г. е приета във Висш педагогически институт (ВПИ) „Кирил и Методий“ – Велико Търново 
и завършва през 1971 г. висше образование за учител, с първа специалност „История“ и втора 
специалност „Руски език“.  

 

 Съюз на слепите в България 

 По време на следването си, Маринка Спасова се завръща в Горна Оряховица и помага на 
председателката на съюза на слепите в града – Гица Карабашева. С нейното активно участие, 
дружеството на слепите в Г. Оряховица прераства в окръжна организация, а Маринка Спасова е 
неин председател от 1968 г. – 1990 г. С активното участие на Маринка Спасова и издирването на 
незрящи хора от гр. Велико Търново и околните селища, през 1979 г. се учредява първична орга-
низация на слепите в старопрестолния град.  Маринка Спасова полага много усилия за рехабили-
тирането на късноослепелите членове на своята окръжна организация, поради което Горнооря-
ховската организация е една от първите в страната, където започва обучение по надомна рехаби-
литация, а самата Маринка Спасова е преподавател по брайлова грамотност.  

 

 Есперантско движение 

 По инициатива на Тодор Шошев и Владимир Желев и с активното участие на Маринка Спа-
сова, през 1986 г. в Горна Оряховица се обособява група на слепите есперантисти към местното 
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Силуети 
дружество „Есперо” на Български есперантски съюз (БЕС), с ръководител Маринка Спасова. Тя е 
защитила международна диплома и е дългогодишен преподавател по есперанто и брайл на еспе-
ранто, активен участник в международни конгреси и симпозиуми. Учредител и активен участник 
в Асоциацията на невиждащите есперантисти в България (АНЕБ).  
 

 Организираното движение на сляпо-глухите в България.  НАСГБ.  

 В далечната 1983 г. Маринка Спасова взима активно участие в подготовката и провеждане-
то на първото проучване на 94 сляпо-глухи лица, организирано от Централното управление на 
Съюза на слепите в България (ССБ) и Националния център за рехабилитация на слепи (НЦРС), с 
ръководител Димитър Парапанов. Това е първият импулс на зараждането на организираното дви-
жение на сляпо-глухите хора в България, но ще трябват още 10 години за прерастването му в но-
ва форма.  

 Маринка Спасова е активен организатор, учредител и участник в Групата на сляпо-глухите 
в рамките на ССБ от девет сляпо-глухи лица, с председател Димитър Парапанов и заедно с оста-
налите сляпо-глухи членове: Атанас Шипаров, Боряна Коскина, Иван Андонов, Иванка Дамяно-
ва, Илия Гуделов, Лазар Бърборчев и Цветан Йорданов), учредена на 18.12.1993 г. в НЦРС – 
Пловдив.  

 Маринка Спасова активно съдейства за създаването през 1994 г. и е член на Комисия по ак-
тивността и проблемите на сляпо-глухите към Изпълнителния съвет (ИС) на ССБ, с председател 
Димитър Парапанов и останалите членове – Христо Марков и Нели Скотарова (от 1996 г. към тях 
се присъединява Христо Стойков). 

 През 1996 г. комисията извършва проучване на 96 сляпо-глухи, което е основна предпостав-
ка в началото на 1997 г. задълбочено да обсъди констатациите от проучването  и да стигне до 
убедителен извод, че е назряла необходимостта от учредяване на организация, обединяваща и 
защитаваща интересите на сляпо-глухите хора. По тази причина комисията прераства в Инициа-
тивен комитет за учредяване на национална организация на сляпо-глухите в България. 

 Маринка Спасова заедно с Димитър Парапанов през 1996-1997 г. съставят първия Устав на 
бъдещата Национална асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ). От тогава до 2017 г.  
Маринка Спасова е неизменен активен и ерудиран участник в комисиите по изменение и допъл-
нение на Устава.  

 На 15.08.1997 г. Маринка Спасова е сред 71 учредители (почти всички от тях сляпо-глухи) 
на Учредителното събрание, на което се създава Национална асоциация на сляпо-глухите в Бъл-
гария. За председател на сдружението е избран, вече покойния Димитър Парапанов.  

 Маринка Спасова председателства Извънредното общо годишно отчетно и изборно събра-
ние, състояло се на 26 юни 1999 г., на което тя е избрана за член на Националния съвет на Асоци-
ацията. В свое заседание на същия ден, Националният съвет избира Маринка Маринова за член 
на Управителния съвет на НАСГБ. 

 На 19.11.2000 г. с активното участие на Маринка Спасова като организатор и учредител, 
заедно с Аврам Аврамов и други съоснователи, е създадено Районно дружество на сляпо-глухите 
в гр. Горна Оряховица, което обединява сляпо-глухите, живеещи в Горна Оряховица, Велико 
Търново и региона, а в последствие, през 2018 г., преминава към Териториална организация на 
сляпо-глухите в гр. Велико Търново. 

 През 2001 г. Маринка Спасова, заедно с Димитър Парапанов, е активен деятел и участник в 
комисия по нов проект на Устав на НАСГБ, съгласно новия Закон за юридическите лица с несто-
панска цел (ЗЮЛНЦ).  Участва в изработването на основните насоки за развитието и структури-
рането на организация, работеща и защитаваща интересите на сляпо-глухите хора, които са пред-
ставени и приети на Извънредното общо отчетно изборно събрание на НАСГБ на 17.12.2001 г. 
Същото събрание приема новия Устав на НАСГБ съобразно ЗЮЛНЦ, и избира нови ръководни 
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органи, като отпада органът „Национален съвет“, а Маринка Спасова е 
избрана за председател на Националния контролен съвет. 

 Тук ще отворя една скоба и ще поясня, че през 2001 г. при смяната 
на документите за самоличност, на Маринка Маринова Спасова при ад-
министративната процедура е издадена лична карта с имената „Маринка 
Маринова Маринова“, и така фигурира във всички последващи официал-
ни документи. За всички, които я познават, тя си остана Маринка Спасо-
ва и в личен контакт предпочиташе да се обръщат към нея с това име.  

 Извънредното събрание на 30.09.2004 г., е проведено при дневен 
ред с една единствена точка: "Изменение на Устава на НАСГБ“, в което 
Маринка Маринова участва в комисията по изменение на Устава.  

 На Общото отчетно-изборно събрание, състояло се на 30.05.2005 г., 
за Председател на Национален контролен съвет, отново е избрана Маринка Маринова.  

 По решение на УС, от заседанието му на 17.10.2007 г., председателят на Националния конт-
ролен съвет – Маринка Маринова е наг-
радена  със „Златна значка“. Наградата 
й е  тържествено връчена на 01.12.2007 
г., по случай 10 годишния юбилей на 
НАСГБ. 

 Г-жа Маринка Маринова – предсе-
дател на Контролния съвет (КС) на 
НАСГБ, е удостоена с „Медал за особе-
ни заслуги“ за нейния принос за учредя-
ването и развитието на НАСГБ и 75-
годишният й юбилей (01.09.2013 г.). 

 С решение на Управителния съ-
вет, от заседанието му на 04.07.2017 г. 
на Национална асоциация на сляпо-
глухите в България, за изключителните 

заслуги в подготовката и организацията за учредяването, дейността и 
развитието на НАСГБ, учредител и съставител на първия и следващи-
те устави на НАСГБ, председателят на КС на НАСГБ Маринка Мари-
нова (Спасова), се удостоява със званието "Почетен член на НАСГБ".  

 

 

 Откъс от сборника „Стъпка по стъпка вече 37 години“, НАСГБ, 2020 г. 

„Спомени за учредяването на НАСГБ“ 

от Маринка Маринова – член на ТО – Велико Търново 

 „Вие сигурно не вярвате, че Димитър Парапанов се събудил един ден рано сутринта, защото 
винаги ставаше рано, и казал: „Днес ще създам Асоциация на сляпо-глухите.“  

 Разбира се, че не беше точно така. Дълъг път извървяхме, докато Асоциацията на сляпо-
глухите стана факт. И тя си има предистория. И точно за предисторията, аз искам да ви разкажа.  

 Началото беше направено в Съюза на слепите в България, по време на мандата на председа-
теля му Иван Крумов. Съставена беше една петчленна комисия, която да бъде в помощ на Упра-
вителния съвет. Тя трябваше да отговаря по проблемите на хората с двойно сензорно увреждане – 

Званието “Почетен член” 

Медал за особени заслуги 

Златната значка 
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не само слепота, а и глухота. Председател на тази комисия беше Димитър Парапанов, а нейни 
членове бяха: Христо Марков от гр. София, аз – Маринка Маринова, Златка Ганева от гр. Добрич 
и мисля, беше и Недялка Камбурова от гр. Кърджали, но не съм съвсем сигурна. Ние отправяхме 
нашите предложения и искания към ръководството на Съюза на слепите, настоявахме своевре-
менно да се решават проблемите на сляпо-глухите. Най-остра и неотложна беше необходимостта 
от доставка на специфични помощни технически средства, чрез които да може по-лесно да се 
осъществява комуникацията, да се облекчава ежедневието на лицата със сляпо-глухота в работа-
та и бита им. Но ръководството на ССБ не винаги се вслушваше и не се отзоваваше на нашите 
предложения. Не искаме да бъдем злопаметни, но често пъти наистина ни пречеха да си вършим 
работата. Не ни приемаха сериозно. Усещахме тяхното пренебрежение спрямо нас. Това беше 
оскърбително и обидно не само за нас, а най-вече за тези, чийто проблеми се стараехме да решим. 
Искахме да сме в помощ на тези наши съсъдбеници, които имат трудности и със зрението, и със 
слуха, и се нуждаят от помощта ни. 

 И така, поради всичките тези причини, ние се замислихме да учредим Асоциация на сляпо-
глухите. Тя трябваше да бъде самостоятелно, независимо сдружение. Липсваше ни достатъчен 
опит, обаче бяхме твърдо решени да се справим с всичките трудности. Най-добронамерен, акти-
вен и деен беше Христо Марков и разбира се, инициаторът на идеята - Димитър Парапанов. Аз 
много им помагах при осъществяването на това дело, но и същевременно бях скептична. Сякаш, 
като че ли не ми се вярваше да успеем. Може би и затова аз не приех предложението на Димитър 
Парапанов, да вляза в първото ръководство на вече учредената Асоциация на сляпо-глухите, коя-
то вече стана безспорен факт. Умишлено отидох в кабинета на Ангел Сотиров, където се подгот-
вяше учредяването на Асоциация на слепите есперантисти. Тъй като отсъствах от събранието, 
нямаше как да бъда избрана в ръководните органи на Асоциацията на сляпо-глухите, за което Ди-
митър Парапанов дълго време ми се сърди. Но тези събития се случиха доста по-късно. Най-
напред Димитър Парапанов се зае с издирването на лица с увредени зрение и слух, с цел да бъде 
организирана бъдещата Асоциация на сляпо-глухите. 

 И се започна дългото пътуване. Той тръгна придружен от сина си – Светлозар Парапанов. 
Много дни наред продължи обиколката из цялата страна. Нямаше пари, за да си позволяват но-
щуване в хотели и затова отсядаха в приятели и познати. Най-вече идваха в моя дом и в този на 
Аврам Аврамов от гр. Велико Търново. Нощуваха обикновено и у наши съсъдбеници. След като 
се набраха достатъчно хора с увредени слух и зрение, се пристъпи към учредяване на Асоциация-
та. Предвиждахме също да могат да бъдат приемани членове без увреждане на слуха и зрението, 
слепи, но без проблем със слуха, както и чуващи и зрящи лица, предимно близки на сляпо-
глухите. Това се направи с цел да бъдат в помощ на сляпо-глухите и още, защото задължително 
се изискваше да имаме определен брой членове, за да кандидатстваме Асоциацията ни да стане 
представителна организация. По този начин Асоциацията на сляпо-глухите ще има право на дър-
жавна субсидия. 

 Не знам дали беше случайно съвпадение или нарочно Димитър Парапанов беше избрал уч-
редяването на Асоциацията на сляпо-глухите да стане на 15 август - един от най-големите рели-
гиозни празници Голяма Богородица. 

 Съставихме и приехме и първия Устав на Националната асоциация на сляпо-глухите в Бъл-
гария (НАСГБ)/. В комисията за Устава влязохме: Димитър Парапанов - председател на комисия-
та, и нейните членове – Христо Марков и аз, със сътрудник Светлозар Парапанов. Разбира се, на-
шият първи Устав не беше съвсем съвършен. В него имаше немалко недостатъци, непълноти и 
неточности. Това е напълно разбираемо, защото нито един от членовете на комисията, не беше 
юрист. В по-късен етап, когато правихме при нужда изменения и допълнения на Устава, много от 
пропуските се отстраниха. Намалихме процентите на чуващите и зрящите членове, повишихме 
децибелите на слуха за членство в НАСГБ на 45, други пропуски също се избегнаха. Аз винаги 
вземах участие в комисиите, когато се правиха изменения и допълнения на Устава. По този начин 
аз придобих по-голям опит и знания в тази работа. Предложенията се разгласяваха сред членове-
те във всички ТО на НАСГБ, за да могат те да ги обсъждат, да дават свои становища. 
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 Следващото, което много бързо трябваше да се извърши, бе изграждането на структурите 
към Асоциацията на сляпо-глухите в страната. Изграждането на структурата беше второ много 
важно условие, за да искаме държавна субсидия. Разкриха се териториални организации, първите 
от които бяха в градовете Кърджали и Добрич. По настояване на Димитър Парапанов, НАСГБ 
беше приета за представителна организация и бе дадена държавна субсидия. Парапанов много 
държеше Асоциацията да има стройна структура. Той казваше: „Задължително трябва да разкри-
ем териториални организации във всички области и в другите по-големи градове на страната". 

 В началото, доста дълго време в НАСГБ, се работеше в дома на Парапанови. У тях се про-
веждаха заседанията, сбирки и други мероприятия, и така продължи, докато Общината в гр. 
Пловдив ни предостави помещение за дейността на Асоциацията на бул. "Марица". НАСГБ зара-
боти по-пълноценно. Последователно се разкри Център за рехабилитация на сляпо-глухи и се ос-
нова списание „Звук и светлина" - печатен орган на НАСГБ. Започнаха да се провеждат масови 
мероприятия: спорт, художествена самодейност и др.  

 Аз работих само през един мандат в УС на НАСГБ, след което бях избрана за председател 
на КС на НАСГБ и останах на този пост до месец май 2019 г., когато се проведе Отчетно-
изборното събрание на НАСГБ.“ 
  

 В заключение: 

 Маринка Маринова (Спасова), почетен член на Национална асоциация на сляпо-глухите в 
България (НАСГБ), дългогодишен председател на Контролния съвет на НАСГБ (2001 г. – 2019 г.). 
Участник от зараждането и първите идеи на организираното движение на сляпо-глухите: подго-
товката и провеждането на първото проучване на 94 сляпо-глухи лица през 1983 г., Групата на 
сляпо-глухите в рамките на Съюза на слепите в България (ССБ) от 1993 г., Комисията по актив-
ността и проблемите на сляпо-глухите към Изпълнителния съвет (ИС) на ССБ (1994 г.), състави-
тел на първия и следващите устави на НАСГБ (1996 г. - 2017 г.), основател на НАСГБ (15.08.1997 
г.), член на Националния съвет и на Управителния съвет на НАСГБ (1999 г. – 2001 г.), учредител 
на ТО Горна Оряховица (2000 г.), носител на множество награди на НАСГБ: плакет (2005 г.), 
златна значка (2007 г.), медал за особени заслуги (2013 г.), почетен член (2017 г.) 

 Изтъкнат деятел, отличена с най-високите награди на Национална асоциация на сляпо-
глухите в България, Съюза на слепите в България, Есперантското движение и Асоциацията на не-
виждащите есперантисти в България.  

 

 В нашите мисли и сърца, Маринка Спасова ще остане като личност с огромен десетилетен 
принос за делото и цялостното развитие на НАСГБ, кадровото изграждане и развитие на терито-
риалните организации на Асоциацията! 

 Името на Маринка Спасова завинаги ще свързваме с мотото, символ на учредяването на 
НАСГБ:  „Губи този, който не е започнал. Ние започваме, за да спечелят всички!“ 

 Маринка Маринова (Спасова) не обичаше сълзите! Не плачете, сълзи не ронете, а нейната 
човечност, доброта и строгост, за вечни времена, помнете!  

 

 

 Величка Драганова 

 Председател на НАСГБ 
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Делници и празници 

ДУЕТ “НАСТРОЕНИЕ” – ПЛОВДИВ – ОТНОВО НА ВЪРХА! 

 Колкото и прозаично да 
звучи, това е голата истина за 
музикалните завоевания на 
нашия семеен дует за измина-
ващата 2021 г. 
 Във времето на отврати-
телната пандемична ограни-
ченост за пълноценен живот 
и преминаването ни през де-
ветте кръга на ада, наречен 
COVID 19, оцеляхме пак бла-
годарение на нейно величест-
во песента. Сякаш като на 

сън, след тъмнината дойде и дневната светлина, още по-ярка и силна. Дойде благотворна, вървей-
ки по тоновата стълбица завършвайки в невероятно фантастично кресчендо! 
 И така, възстановявайки се бавно, започнахме да си спомняме сцените през които сме пре-
минали през последната година. Отново мислите ни се отправиха към предстоящите сценични 
изяви, които вече ни липсваха. С нетърпение очаквахме дните, когато отново ще се качим на сце-
ните на поредните фестивални концерти. 
 Постепенно влязохме в ритъм, връщахме се към нормалния живот. И ето, дойде очакваното 
първо участие. Това беше Балканският шампионат в град Хисаря „Жива вода“. Първа изява на 
дует „Настроение“ за 2021 г. и първи златен медал. От Хисаря се върнахме доволни и удовлетво-
рени от това, което направихме. На другия ден се включихме в утвърдилия се вече ежегоден съ-
бор на фолклорната музика в град Пловдив в парк „Лаута“. Тук, след изпълнението ни на една 
прекрасна китка от родопски песни, бяхме приятно изненадани от отношението на водещия, при-
зоваващ присъстващите на събора фирми, производители на фолклорни носии, да се погрижат за 
нашата визия. Те не се отзоваха на призива на водещия, но за наша изненада само след две седми-
ци се появи едно неочаквано спонсорство в лицето на възрастна дама, живееща в далечна Амери-
ка. 
 Към 20-ти юли пък ни се обади организаторката на международния многожанров фестивал 
на хората с увреждания, който се провежда в град Перник. „Да, добре“, казвам аз. „Ще дойдем да 
участваме във фестивала и тъкмо ще празнуваме и рождения ден на Димето в Перник“. 
 „Какъв рожден ден бълнуваш?!“, репликира ме организаторката на фестивала. „Тази година 
фестивалът не е на 31-ви август, а на 31-ви юли. Пускай заявката и идвайте!“ 
 Хубаво, добре, ама как да тръгнем за Перник като нито песен сме подготвили, нито водач 
имаме. Пустата невиждащотия, пак ще ни създаде проблем. – За напълно слепия семеен дует ни-
що не е както трябва. В края на краищата намерих необходимия придружител и тръгнахме за Пер-
ник. Тук няма как да не спомена перфекната Анита Тараланска, която тази година по отношение 
на дует „Настроение“ беше надминала себе си. Посрещна ни, осигури ни най-добрите условия за 
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транспорт и нощувка, а ние и се отблагодарихме за грижите с две прекрасни шлагерни песни. И 
не само на нея, а и на всички около нея, погрижили се да сме посрещнати, нахранени и наспани в 
най-добрия хотел в Перник. 
 Вдигнахме публика и жури на крака, накарахме ги да танцуват около нас, забравяйки годи-
ни и болежки. А самите ние се насладихме на изключителни изживявания и пореден златен ме-
дал. 
 Още непреглътнали огромните положителни емоции от Перник, дойде поканата за участие 
в Световния шампионат на фолклорните фестивали в град Несебър. И отново притеснителното 
умуване кое как да бъде. И разбира се, решаването на стария проблем, как да се доберем до фес-
тивалния град. Уговорената ни водачка се разболя, но и другата намерена се наложи да се лекува 
вкъщи. Едвам намерихме човек, който да се навие да ни води до Несебър. А какво чудо беше с 
уреждането на фестивалния ден и нощувката, не е за разправяне. Сменихме датата на участие по-
ради работата на едната водачка, после сменихме първоначалния град с Несебър, накрая се оказа 
че няма къде да нощуваме. Едно време когато жена ми виждаше малко, двамата самички  сме хо-
дили два пъти във Варна пътувайки с нощния влак. Пеем по обяд, и се връщаме обратно в Плов-
див с влака без да спим. Сега обаче след ослепяването на жена ми вече  е трудно да намерим во-
дач, който да издържи на нашето темпо. Ние сме пак онези луди глави, които заради едното пеене 
са готови да пътуват цяла нощ и да се върнат обратно без преспиване. 
 Както и да е, в края на краищата намерих място за нощувка, което платихме с лични средст-
ва, защото никой не издава разходни документи за нощувка в рамките на 15 лева в Несебър. 
Пристигнахме в Несебър следобяд на 28-ми август, когато ни беше и излизането на сцената на 
Античния театър. Настанихме се в къщата за нощувка, и след преобличането се отправихме към 
сцената. Разгледахме стария град на Несебър и около 18 часа излязохме на сцената на Античния 
театър за нашето изпълнение. Двете песни, които изпяхме, се приеха много добре от публиката.  
 И така, след като си изпяхме песните, ние се настанихме на една пейка в очакване на оцен-
ката на журито. Журирането на Световния шампионат по фолклор в Несебър се проведе двуст-
ранно на живо и онлаййн. В Несебър журито се състоеше от двама българи, а по интернет жури-
раха представител на Русия и Директорът на фолклорните фестивали за източна Азия. Тръпнейки 
в очакване, по едно време чухме че канят на сцената представител на дует „НАСТРОЕНИЕ“. Ху-
дожественият ръководител на дуета Димка Дамянова прие най-желания и мечтан златен медал. 
Да, този медал е с най-висока стойност за нашето семейство, защото беше извоюван след минава-
нето ни през изключително тежък пандемиен период. Да пролееш сълзи от радост не е срамно, и 
аз не се притеснявам да си го призная. 
 И както е прието след такива моменти, време е за признателност. Първо, благодарим на 
председателя на РО на слепите Пловдив Красимир Касабов за моралната и финансовата подкре-
па. Благодарност и на нашите водачки, без които едва ли щяхме да се доберем до Хисаря, Перник 
и Несебър. Това са Надежда Караиванова, Мария Атанасова и Кръстанка Авкова. 
 

Благодарим ви още един път! 
 

Кирил Дамянов 
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Полезна информация 

ЗАЩО НОСЕНЕТО НА ДВА СЛУХОВИ АПАРАТА 
 Е ПО-ДОБРЕ ОТ ЕДИН? 

 Много хора, които имат загуба на слух избират да закупят един слухов апарат, дори ако те 
са със загуба на слух в двете уши (двустранна загуба на слуха). Има много причини, поради кои-
то това не е най-доброто решение. Слуховите специалисти винаги препоръчват ако имате двуст-
ранна загуба на слуха да носите два слухови апарата, поради следните причини: 

 Двата слухови апарата допринасят за по-доброто разбиране. 

 Когато мозъкът получава данни от двете уши, се подобрява разбирането на речта, особено 
в ситуации на страничен фонов шум. Две уши чуват по-добре от едно. 

 Подобрено откриване на мек говор. 

 С два слухови апарата, е по-лесно да се чуе и разбере мека и тиха реч. 

 Подобрено качество на звука. 

 С два слухови апарата, звуците имат по-добро качество и слушателят има по-добро чувство 
за баланс. 

 По-добра локализация. 

 Когато мозъкът ви получава звук от двете уши е по-лесно да намерите посоката от където 
идват звуците. 

 Ако не използвате слуха, можете да го загубите.  

 Това е също, както ако не използвате ръката си за продължителен период от време и муску-
лите отслабват и атрофират, същото може да се случи с вашия слух. Много е важно да се запазят 
слуховите нерви живи и активни. Проучванията са показали, че хората, които носят два слухови 
апарати вместо един, имат по-добра разбираемост на речта и я съхраняват с течение на времето. 
Слуховите апарати няма да предотвратят загубата на слуха, но те в голяма степен могат да ви 
помогнат да запазите по-нататъшната загуба на слух.  

Статията подготви: 

Елена Атанасова 



Традиции 

10 

6 ДЕКЕМВРИ – НИКУЛДЕН 

 На 6 декември православната църква почита паметта 
на Св. Николай Мирликийски Чудотворец. Празникът е на-
ричан от народа Никулден. Св. Николай е един от най-
почитаните християнски светци. Покровител е на моряците 
и рибарите, морските специалисти (капитани, инженери, 
докери, боцмани и др.),  банките и банкерите. 

 Николай Мирликийски е роден през III в. в Патара, 
днешна Мала Азия. След праведен монашески живот е изб-
ран за архиепископ на град Мир, Ликийска област. Умира 
през 342 г. Мощите на светеца днес се пазят в италианския 
град Бари. През целия си живот Св. Николай помага на 
страдащите, защитавал невинните, укрепва слабите със сло-
вото на истината и вярата. 

 Според народните вярвания светецът причинява бури-
те и ураганите в морето, и затова на Никулден всички гемии спират да се движат. Подрежда се 
празнична трапеза, на която задължително се поднася специално ястие – рибник, приготвено от 
прясна риба, най-често шаран, като курбан за преживяно нещастие, избегната беда или просто за 
здраве и благополучие на къщата. 

 Култът към Св. Николай – като покровител на моряците и рибарите, прониква рано в бъл-
гарските земи. В народните вярвания светецът плава на златен кораб, който винаги пристига там, 
където имат нужда от чудотворната му десница. На него Бог е отредил силата да усмирява бурите 
и морските стихии, и да спасява изпадналите в беда сиромаси. 

 На Никулден завършва и сезонът на есенния риболов, който се отбелязва с угощение и по-
черпка от рибарите и търговците на риба. На този ден става разделянето на спечеленото през се-
зона. Поверието гласи, че когато се прави нова лодка, в нея трябва да се вгради икона на Св. Ни-
колай. Вярва се, че тя пази лодката от бурите и ветровете. С иконата на светеца жените на риба-
рите излизали при морска буря на брега и я потапяли до три пъти във водата, като заклинание да 
се върнат мъжете им живи и здрави. 

 В България празникът се отбелязва и като имен ден на хората, чиито имена са производни 
или близки до името Николай – Никола, Нейчо, Николина, Николета, Нина, Кольо и др. На праз-
ника, за да уважат именника в дома му, идват близки, приятели и познати, които не е задължител-
но да са били поканени предварително. 

Източник: www.bulgarianhistory.org 
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БЪЛГАРСКИЯТ ЦИРК – С ПОДХВЪРЛЯНЕ И ПРЕМЯТАНЕ 
 
 През далечната 1897 г. София е 
получила подарък цирк! Каква по-
подходяща играчка за тази, която "расте, 
но не старее" от един шарен купол с ярки 
прожектори, където да съхранява и сбъдва 
мечтите на своето детство? Разбира се, 
както се случва с повечето начинания у 
нас, и в цирка в един момент всичко се 
обръща наопаки. Но все пак това е цирк, да 
е с главата надолу си е, кажи-речи, част от 
работата му и той се справя с това си 
състояние геройски и с въображение - от 
началото до края. 
 А сега да направим едно 
салтомортале, за да видим откъде е започнало всичко и как е възникнал българският цирк. 
 Както всеки цирк, и българският се ражда на улицата. За първите следвъзрожденски изпъл-
нители се смятат карагьозчиите - трупи от улични артисти, които разигравали кукли, гълтали но-
жове, показвали фокуси, строели акробатични пирамиди и представяли битови сценки с комичен 
характер. След представление младите минавали с шапка и всеки пускал в нея каквото можел. 
Артистите приемали както пари, така и заплащане в натура: сирене, жито, яйца, а традиционната 
благодарствена формула била следната: "Широко сърцето, широка ръката, на такъв стопанин – 
година богата!" Карагьозчиите били толкова популярни, че във Великото народно събрание били 
смятани за по-важен приоритет от театъра, и съвсем сериозно се водели дискусии за държавното 
им субсидиране. 
 Професионални изпълнители били и ипджамбазите. По произход главно турци и арменци, 
те упражнявали стара и традиционна форма на ходене по въже, характерна за източните народи. 
Ипджамбазите не се нуждаели от сцена, а опъвали въжетата си между покривите на две по-

високи къщи или между две дървета, 
като пазели равновесие с дълги върлини. 
Най-големите майстори сред тях предс-
тавяли и кратки битови сценки, които 
завършвали с... пържене на яйца и изяж-
дането им горе, на опънатото въже. 
 В края на ХІХ век в България 
пристига гастролиращата трупа на Ан-
жело Пизи. Италианецът издига своята 
арена на някогашния площад 
"Трапезица" (между "Пиротска", "Мария 
Луиза" и "Тодор Александров"). Пизи 
представил за пръв път на българска 
сцена дресирани животни, сред които 
ярко изпъквал Ученият кон. Той умеел 
да открива предварително скрити пред-
мети, да събира числа до десет и благо-
дарение на изтънчения си нюх да раз-
познава сред публиката бохемите и дон-
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жуаните. (Т.е. най-вероятно хората, кои-
то са вкарали две-три бързи питиета 
преди представлението.). Под шатрата 
на Пизи започва кариерата си бащата на 
българското цирково изкуство Петър 
Панайотов. 
 Панайотов е персонаж, сякаш из-
ваден от народна приказка. Започнал 
като момче за всичко, той бързо напред-
ва в цирковото изкуство и Пизи таи на-
дежди да го ожени за дъщеря си – гра-
циозна балерина на опъната тел. Но Па-
найотов отказва да замине с тях, защото 
иска да създаде собствена трупа в Бъл-
гария. И така първият български цирк 
издига своята арена с купол в София на поляната пред някогашния "Майчин дом",на Великден 
през 1897 г. Поляната била традиционното място за събор със стотици шатри и бараки: фокусни-
ци, феномени, музеи, бирарии, кебапчийници, сладкарници, люлки и какво ли още не. Сред тази 
какофония изникнал и куполът на първата българска гимнастическа, акробатическа и комична 
трупа "Българско знаме". Циркът има голям успех! 
  Панайотов прави следващата стъпка към откриването на стационарен цирк и създава собст-
вена школа. Неговите ученици откриват свои арени и на манежа се появяват поколение след по-
коление от все по-дръзки и умели циркови артисти. 
 На първия международен цирков фестивал във Варшава двадесет български артисти полу-
чили лауреатни звания, жонгльорът Ангел Божилов и гимнастикът Андон Ковачев са наградени 
със златни медали, илюзионистът Сенко – със сребърен, а Лазар Добрич - с почетното звание 
"Сеньор на цирковото изкуство". 
 През 1957 г. на същия онзи площад "Трапезица", на който някога Пизи издигнал своята 
шатра, тържествено е открит нов дъсчен стационарен цирк, в който за 6 години се изиграли пове-
че от 30 спектакъла. А през 1963 г. за най-голяма радост на цирковото съсловие на площад 
"Възраждане" се издига чисто нов голям и красив стационар (този, който изгоря и сега там е сгра-
дата на КНСБ). В същата година се провежда и първият национален фестивал на цирковото из-
куство у нас. 
 В златните години на българския цирк трупите обикалят света, а международната преса е 
пълна със суперлативи за нашите артисти. Най-малкият ни рекордьор в "Книгата на Гинес" е пет-
годишният внук на Георги Кехайов, а сред рекордите, които все още са български, са четворно 
салто до висок першев стол (на Емилия Иванова) и двойно салто на една и две кокили (на Нико-
лай Балкански). На международния цирков фестивал в Монте Карло от 1974 до 1983 г. наши тру-
пи печелят "Златен клоун" (или поне "Сребърен клоун") почти всяка година. През 1989 г. знаме-
нитата трупа "Дукови" успява да превземе и цирковия "Оскар" – "Златен лъв" на световния цир-
ков преглед в Пекин. Тази награда има особена стойност, защото рядко попада в европейски ръ-
це. 
 С кризата през 90-те и успехите на цирка пресъхват, но не за дълго. През 2005 г. трупа 
"Пендакови" отново са лауреати в Монте Карло, а през 2006 г. Енчо Керязов взима "Сребърен 
клоун" за номера си еквилибър. 
 В момента в българските циркове все още се играят някои от най-сложните и опасни 
номера, защото кой по-добре от цирковите артисти знае, че невъзможното е само маска на въз-
можността! 

Статията подготви:  Елена Атанасова 
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Щрихи от родината 

ЛЕГЕНДАТА ЗА КРУМОВИТЕ ДУПКИ 
 В прашната съкровищница на миналото ни, 
богатата и жива народна памет на населението 
от  Карнобатския край е съхранила и до днес мно-
жество легенди и предания за местността. Редица 
от тях са свързани с името на хан/ кан Крум и во-
енните му подвизи срещу ромеите, предвождани 
от император Никифор. Пътувайки из живопис-
ната Карнобатска котловина и спирайки за отдих 
в някое от селата Прилеп и Крумово градище, чо-
век ще се натъкне на почти приказните разкази на 
местните за крепостта Крумово градище, естест-
веното природно образование Крумови вани и 
разположеното в карнобатската крепост Крумово 
кладенче. Една от най-впечатляващите легенди 
обаче е тази за Крумовите дупки, която ще ви 
разкажем в тази статия. 
 Крумовите дупки са дълбоки отвори, намира-
щи се и днес южно от Карнобат, върху Хисарските 
възвишения и на най-югозападната част от Кърккъзан баир край Карнобат. Легендата напомня за 
една от бляскавите стратегически победи на хан/ кан Крум и издигането на „хубавия град“ – Ка-
раново, наречен по-късно Карнобат. 
 Било късна вечер. Гористите хълмове мълчали гробовно, а в единия край на малката поля-
на, под надвисналите скали се била приютила българската войска. Ханът/ канът, усамотен в шат-
рата си, премислял застигналата го беда и как да поведе оцелялото си след тежко сражение войн-
ство. Макар и останал с шепа храбреци, той бил решен да нападне враговете си още тая нощ и да 
ги смете като купа слама в тъмнината. В този миг, от надвисналите над лагера скали секнал огън. 
Извършителят – едър и снажен славянин бил заловен и обвинен за предател. Името му било Кар-
нота. Дързък и неотстъпчив в искането си да се срещне с Крум, Карнота бил въведен в неговата 
шатра. Мъдрият владетел го изслушал, а сетне наредил на своя оръженосец да даде на Карнота 
лък и стрели. Предстояла паметна битка, чийто стратегически ход този път бил определен от ост-
роумието на осмелилия се да наруши реда в лагера славянин. Карнота разказал, че в скалите, обг-
раждащи поляната, имало дупки, изровени в отколешни времена от подземни реки. Тия дупки 
можело да са убежище на Крумовите войници и още същата нощ ромеите, изненадани от внезап-
ното и неполево нападение, щели да бъдат разгромени. 
 Така и станало. В скалните дупки мигновено кипнал живот, стъпка по стъпка българите 
преминали през тесните задушни подземия, водени от славянина, и излезли на четири-петстотин 
разкрача от ромейския стан. Сънените ромеи дори не разбрали откъде ги връхлетяла бедата, нах-
върлили се един срещу друг и се изпобили. Едва когато настъпило утрото, неколцината оцелели 
разбрали своята грешка. Останал жив по чудо само кесарят, братът на император Никифор, който 
побягнал на кон към морето. Минавайки край дупките обаче, го пронизала стрела. Умелият стре-
лец бил Карнота, а в знак на своята благодарност,  Крум го наградил богато. 
 „Видиш ли това поле? Подарявам ти го, от край до край твое да бъде! Изгради си крепост и 

брани родната земя от всякакъв враг! Тук ще бъде Кар-
нотовата земя“ – рекъл мъдрият владетел. 
 Така и станало. Карнота съградил непревземаема 
крепост сред широкото поле. Днес много от местните 
вярват, че някогашният град Караново по-късно е наре-
чен Карнобат, а дупките и подземните ходове в близките 
скали народът още назовава Крумови дупки – като мно-
говековен спомен за подвига на Крумовото войнство. 
 
  

Източник: www.bulgarianhistory.org 

Крумово градище – останки от крепост, намиращи 
се на 7,5 км западно от Карнобат  
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ДЪРЖАВИ, В КОИТО КОЛЕДА Е ЗАБРАНЕНА 
 
 Коледа е най-големият християнски празник. В ня-
кои държави по света обаче, поради религиозни или дру-
ги причини, той не само не се отбелязва, но дори е забра-
нен. А в някои страни може дори да попаднете зад ре-
шетките. Вижте къде: 
 
 Саудитска Арабия 
 Ислямските закони не разрешават празнуването на 
Коледа. Ако все пак решите да отбележите празника, е 
възможно да си навлечете сериозни проблеми. През 2013 г., например, в страната са задържани 
повече от 40 души по обвинение в „Заговор за празнуване на Коледа“. 
 
 Сомалия 
 В страната съществува национална забрана за честване на Коледа, въведена през 2015 г. 
Смята се, че християнският празник е заплаха за мюсюлманите. 
 
 Таджикистан 
 В Таджикистан са забранени коледните дръвчета, фойерверките, консумацията на празнич-
ни ястия и всякакви други прояви на коледен дух. От 2013 г. в страната е забранен и Дядо Мраз – 
руската версия на дядо Коледа. 
 
 Бруней 
 Сред забранените дейности в страната са украсяване на коледни елхи, пеене на религиозни 
песни и изпращане на коледни поздравления. Ако поданиците на супербогатия султан на Бруней 
възнамеряват да празнуват християнския празник, рискуват пет години затвор. 
 
 Северна Корея 
 Коледа е забранена в Северна Корея, както и всички религиозни практики, които не са 
одобрени от държавата. Нарушителите рискуват сериозни наказания. 
  
 Япония 
 Коледа не е официално забранена в Япония, но управляващите не приемат деня за официа-
лен празник. Това е така, защото християнството не е доминиращата религия в Япония и малко 
хора празнуват на 25 декември. 
  
 Китай 
 В комунистически Китай също не се празнува Рождество. Този факт обаче далеч не спира 
местните да търсят други начини, по които да отпразнуват Коледа. 
 
  

Източник: www.dariknews.bg 
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Любопитно 

ЗАЩО НА КОЛЕДА СИ РАЗМЕНЯМЕ ПОДАРЪЦИ? 

 Рождество Христово едва ли би било така въл-
нуващо без този ритуал. Но как се е зародила тради-
цията да се разменят подаръци? 
 От чисто религиозна гледна точка този обичай 
има библейски характер. Свързан е с подаръка, даден 
на Иисус от източните мъдреци, доведени във Витле-
ем от изгрялата там звезда, а именно тамян, злато и 
смирна. 
 Тамянът е използван от евреите за изразяване 

на почитта към Иисус. Златото символизира царската слава на Христос, който бил смятан за Цар 
на царете. Смирната е поставяна върху мъртвите тела и символизира страданието и смъртта на 
Христос. 
 Само по себе си Рождество се смята за дар, който Бог изпратил на света преди повече от 
2000 години – а именно Иисус. В Евангелието на Йоан се казва, че Бог обича света твърде много 
и затова му е дал единствения си син, за да може, който вярва в него, да не бъде изгубен и да по-
лучи вечен живот. 
 Но традицията всъщност има езически корени. В далечното минало на този ден римляните 
почитали бога на земеделието Сатурн (Кронос при гърците). За да отбележат края на сеитбата, те 
организирали пиршества и си разменяли дарове като жест на социалното равенство.  
 Християните в по-късни времена започнали да носят в църквите специални кутии с дарове, 
които били отваряни на 26 декември и раздавани на бедните. Това се спазва и днес в някои краи-
ща на света. В Оксфорд например е разпространена благотворителна дейност за събиране на ко-
ледни дарове, предназначени за онкоболни хора. В миналото в Холандия кутиите с дарове били 
направени от необработена глина във формата на прасенца. 
 Раждането на Божия син започва да се празнува седмици преди самата Коледа (някъде от 1 
декември нататък). Коледните дарове присъстват още в този период на очакване на големия праз-
ник. В някои европейски страни като Германия се използват гирлянди с висящи по тях малки ку-
тии или торбички. Всеки ден хората намират малки подаръчета в тях. 
 За броене на дните до Коледа се използват и два вида свещи. Първите имат написани върху 
тях всички дни. Всеки ден се пали и изгаря по малко от свещта. На Коледа всички свещи се изга-
рят докрай. 
 Другият вид се използва повече в църквите, отколкото в домовете, и представлява свещник 
във формата на корона с пет свещи. Той носи символно значение, като всяка от петте свещи сим-
волизира определени неща, свързани с християнството. Така например, първата символизира 
Исайя и предсказанията за идването на Божия син. Втората представя Библията. Третата – Дева 
Мария, Божията майка, четвъртата – Йоан, който подготвя хората за учението на Иисус. Послед-
ната, която е в средата, символизира самия Иисус. Тя се пали на Коледа и означава Божия свет-
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лина. Тя е най-големият дар, който хората ще получат на Коледа. 
 Един от църковните дарове в някои южни страни е портокалът, който е свързан с интересна 
легенда. Тя разказва за децата на едно семейство. Те били много бедни и нямало какво да занесат 
в църквата. Тогава взели един портокал, който обаче бил започнал да загнива в горната си част. 
Решили да изрежат развалените парченца и поставили свещ на тяхно място. Така плодът се пре-
върнал в необикновена лампа. 
 Смятайки обаче, че така подаръкът ще изглежда твърде обикновен, децата се заели да укра-
сят портокала с подръчни материали. Омотали червена панделка през средата на плода и я завър-
зали с четири конци, в краищата на които поставили малки стафиди. Забили четири клончета с 
плодове и занесли своята необичайна лампа в църквата, притеснени от реакцията на хората. 
 За тяхна голяма изненада пасторът похвалил подаръка и подчертал колко специален е той 
поради няколко причини. На първо място портокалът е кръгъл като света. Свещта стои изправена 
и дава светлина като любовта на Христос към хората. Червената панделка обгръща целия порто-
кал в кръг и е символ на Христовата кръв. Четирите пръчици показват четирите посоки на света, 
както и четирите сезона. Плодовете и ядките символизират плодовете на земята, подхранвани от 
слънчевата светлина и дъжда. 
 Получаването на дарове е свързано с още един обичай, разпространен преди Втората све-
товна война. Тогава голяма част от месарите, млекарите и други продавачи на Коледа обикаляли 
местата, където доставяли своите стоки, и събирали специални коледни кутии, които хората при-
готвяли за тях като бакшиши. 
 В по-ново време самият празник силно се комерсиализира, а размяната на коледните пода-
ръци се превърна в ключов момент от него. Голяма роля при избора им започна да играе реклама-
та, която навлезе широко най-напред в Америка и е неизменно свързана с образа на Дядо Коледа 
или Санта Клаус. 
 Дядо Коледа пък ни отвежда към легендите за св. Николай, наричан още Бащата на Коледа. 
Той дарява всички хора, като в различните краища по света подаръците се откриват на различни 
места – в ботуши, в чорапчета, край камината или под коледната елха. 
 В миналото, за да почетат св. Николай, на неговия празник родителите подарявали на деца-
та лакомства и плодове. Днес най-рано подаръците се раздават на 6 декември – в Холандия, Бел-
гия, Германия, Чехия. В САЩ, Япония, и други страни се дават на Коледа, 25 декември. В Бълга-
рия се поставят под елхата и се отварят на сутринта след Бъдни вечер. Най-късно подаръците се 
разглеждат на 6 януари – в някои католически страни като Испания и Мексико, както и в някои 
православни страни, които спазват Юлианския календар. 
Известната поема „Нощ преди Коледа”, създадена от американеца Клемент Муур през 1822 г., 
описва Санта Клаус, който се спуска през комините и хвърля чорапчета, пълни с коледни подаръ-
ци. След което мигновено изчезва в тъмната нощ със своята шейна с пеещи елени. Именно дядо 
Коледа е онзи чуден старец, който носи изненада, радост и щедрост. Той е невидим и неуловим, 
но присъства навсякъде около нас. Така, както Иисус и неговата любов. 

Източник: www.nationalgeographic.bg 
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Кулинарни рецепти 

ЯСТИЕ ОТ НАСТЪРГАНИ КАРТОФИ С КАШКАВАЛ И ЧЕСЪН 
(Предложение на Ивелина Стефанова от Силистра) 

 

 Продукти: 6 средни картофа, 2 яйца, 2 скилидки чесън, 3-4 с.л. майонеза, 100 г кашкавал, 1 
с.л. сушен копър или други билки, сол, черен пипер 
 

 Начин на приготвяне: Настържете кашкавала на ситно ренде. Направете същото с чесъна. 
 Половината от кашкавала смесете с яйце и сушен копър. С тази смес ще покрием ястието, за 
да образуваме апетитна златиста коричка. 
 Смесете второто яйце и останалия кашкавал с чесън и майонеза. Това е заготовка за самата 
запеканка.  
 Настържете картофите на едро ренде и добавете към заготовката. Подправете със сол и пи-
пер. 
 В тавичка за печене с диаметър от 26 см поставете сместа. Отгоре покрийте със сместа от 
яйце и кашкавал. 
 Печете в предварително загрята до 180 градуса фурна за 40 минути, докато се образува зла-
тиста коричка. 
 Запеканката може да се разнообрази, като към нея прибавите кайма или гъби като плънка. 

   
ПАТЛАДЖАНИ С КАЙМА НА ТИГАН 
(Предложение на Ивелина Стефанова от Силистра) 

 

 Продукти: 2 патладжана, 200 г кайма, 1 глава лук, 2 скилидки чесън, 45 г сол, ½ с.л. пше-
нично брашно, 500 мл слънчогледово олио, 2-3 л вода, 2 с.л. доматена паста, ½ ч.л. червен пипер, 
1 ч.л. мащерка, черен пипер. 
 

 Начин на приготвяне: Измийте патладжаните и ги разрежете на две по дължина. Направе-
те дълбоки диагонални разрези в кръстосан модел по дължината на зеленчука. След това разреде-
те 1 супена лъжица сол в 2 литра вода. Накиснете патладжаните в разтвора за 20 минути, притис-
кайки ги с чиния. 
 Настържете лука и го добавете към каймата. Добавете пресования чесън, 1 ч. л. сол, мащер-
ка, червен пипер, черен пипер и брашното. Добавете 3 с. л. слънчогледово олио и разбъркайте 
добре. 
 Подсушете патладжаните с хартиени кърпи. След това, ги напълнете с кайма, равномерно 
разпределяйки я в разрезите. 
 Загрейте слънчогледовото олио в дълбок тиган на силен огън. Поставете пълнените зелен-
чуци и пържете по 2-3 минути от всяка страна. 
 За соса смесете доматеното пюре, ½ ч. л. сол и 300 мл вода.  
 Прехвърлете патладжаните в сух тиган, залейте ги със соса, покрийте и оставете на умерен 
огън. Намалете котлона до минимум и оставете да къкри 30 минути. 

   
ЖАДНА МОНАХИНЯ 

(Предложение на Ивелина Стефанова от Силистра) 
 

 Продукти: 4 яйца, 1 ч.ч. захар, 1 ч.ч. брашно, 1 бакпулвер, 2 с.л. олио, 1 ванилия, 1 с.л. ка-
као. 
 За сиропа: 2 ч.ч. вода, 1 ч.ч. захар, 3-4 с.л. какао, 50 г масло, 2 с.л. ликьор. 
 

 Начин на приготвяне: Яйцата се разбиват добре с миксер, като постепенно се добавя за-
харта. Трябва да се получи пухкав крем. Добавя се постепенно и пресятото брашно, смесено с 
бакпулвера и какаото, ванилията и олиото. Трябва да се получи кексово тесто. 
 Прехвърля се в правоъгълна тавичка или форма (намазнена и набрашнена) и се пече около 
20 мин. в нагрята на 170-180 градуса фурна (проверява се готовността със суха клечица). 
 Готовият кекс се изважда и оставя да изстине във формата. 
 През това време се приготвя сиропът: водата се смесва с останалите съставки в тенджерка. 
Слага се на котлона и се загрява при непрекъснато бъркане, докато се получи еднороден сироп. 
 Охладеният кекс се надупчва добре с вилица, след което се залива с топлия (но не горещ) 
сироп. Оставя се да попие добре няколко часа, след което се нарязва на парчета. По желание мо-
же да се поръси с кокос. 
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ПЪРВИ ПАЦИЕНТ В ИЗПИТВАНЕ НА ОПТОГЕННА ТЕРАПИЯ 
ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗРЕНИЕТО 

 ПРИ ПИГМЕНТЕН РЕТИНИТ 
 Първият пациент в клиничното изпитване във фаза 2b на Nanoscope Therapeutics Inc. за  
MCO-010, за изпитване на оптогенна моноте-
рапия за възстановяване на зрението при па-
циенти с пигментен ретинит (RP) вече е факт. 
 Сулагна Бхатачаря, главен изпълните-
лен директор на Nanoscope, похвали екипа на 
компанията, клиничните партньори и пациен-
тите, участващи в изпитването. 
 „Резултатите от нашето изпитване фаза 
2b може да предоставят основание за разг-
леждане от FDA за ускорено одобрение на 
MCO-010 за лечение на RP“, се казва в изяв-
ление на Bhattacharya. „Очакваме с нетърпе-
ние да работим с FDA и други регулаторни 
агенции, за да можем да предоставим MCO-
010 на пациенти с RP.“ 
 Според компанията, оптогенната терапия използва интравитреално доставен собствен AA-
V2 вектор за активиране на опсинови (MCO) гени в клетките на ретината, позволяващи зрение в 
различни цветови среди. 
 Терапията може да се прилага в медицински кабинет, като в бъдеще няма да има нужда от 
очила или други интервенции. Въз основа на предварителни доказателства от фаза 1/2а на компа-
нията, MCO-010 е потенциално приложим не само за RP, но и за други очни дегенеративни забо-
лявания, независимо от генните мутации. MCO-010 е получил обозначения за лекарства за RP и 
болест на Stargardt от FDA. 
 Проучването Фаза 2b (NCT04945772) ще включва 27 участници в многоцентрово проучване 
в САЩ с участието на пациенти с напреднал RP. Лечението ще се състои от еднократно интра-
витреално инжектиране на MCO-010 или фалшива инжекция, за да се потвърди безопасността, 
поносимостта и ефикасността при подобряване на зрението и зрителната функция на пациентите. 
Ще се използва патентован AAV2 вектор, за да се достави MCO в гените на ретината. Тази неза-
висима от мутации генна терапия включва единична инжекция през окото, приложена в лекарски 
кабинет. 
 Очаква се проучването да завърши записването до края на годината, а 12-месечни резултати 
да бъдат налични до края на 2022 г. 
 Д-р Мохамед Генеад, главен разработчик и главен медицински специалист на Nanoscope, 
отбелязва, че резултатите са важни не само за компанията, но и за областта на офталмологичните 
изследвания. 
 „Ние оставаме твърди в ангажимента си да внесем безопасна и диференцирана оптогенна 
монотерапия в офталмологичната общност“, казва Genead. „Ние сме ентусиазирани от нашата 
програма за развитие на MCO-010, която според нас има значителен потенциал за лечение на ши-
рок кръг заболявания на ретината. „ 
 Завършено открито проучване във фаза 1/2a на MCO-010 при 11 пациенти с RP показа, че 
активиращата се от околната светлина оптогенна монотерапия се понася добре, с подобрено ка-
чество на живот в съответствие със значително подобряване на функционалното зрение и зрител-
на функция при пациенти с напреднал RP. 
 „Нашият екип работи усилено за по-нататъшно разширяване на MCO за други дегенерации 
на ретината, включително болест на Старгард, суха свързана с възрастта дегенерация на макулата 
(dAMD) и други“, каза д-р Самарендра Моханти, президент и главен научен директор на Nano-
scope. 

Източник: www.retinabulgaria.bg 
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Усмивки 

 Овен: 
1 чаша енергия; 
2 чаши ярост; 
4 чаши уют; 
2 чаши страст; 
щипка емоция. 
 
 
 Телец: 
5 чаши самообладание; 
1 с. л. досада; 
2 чаши знание; 
3 чаши замисленост; 
1 чаша любов. 
 
 Близнаци: 
2 чаши думи; 
1 чаша смях; 
3 чаши сарказъм; 
1 чаша игривост; 
2 с. л. знания за всичко на света. 
  
 Рак: 
3 чаши разбиране; 
1 чаша любов; 
6 чаши емоция; 
2 с. л. очарование; 
3 с. л. хумор; 
1 ч. л. ярост. 
 
 Лъв: 
6 чаши веселие; 
3 чаши слънчева светлина; 
2 чаши нахалство; 
1 с. л. дружелюбие; 
щипка емоция. 
 
 Дева: 
5 чаши любопитство; 
2 чаши снизходителност; 
3 чаши внимание; 
1 халба умения да пази тайна; 
1-2 с. л. кофти шеги. 

 Везни: 
7 чаши оптимизъм; 
1 чаша маниащина; 
2 чаши флирт; 
3 халби неувереност; 
4 чаши чар; 
2 с. л. хумор. 
 
 Скорпион: 
4 чаши замисленост; 
1 чаша загадка; 
2 халби черен хумор; 
0,5 чаши емоция; 
2 чаши музика. 
 
 Стрелец: 
8 чаши наивност; 
1 халба креативност; 
5 чаши свобода; 
4 чаши шеги; 
1,5 чаши идеи. 
 
 Козирог: 
2 чаши знание; 
3 чаши отговорност; 
1,5 чаши книги; 
3 с. л. добри маниери; 
2 халби свеж хумор. 
 
 Водолей: 
4 чаши упоритост; 
1 чаша амбиции; 
3 чаши ярост и страст; 
0,5 чаша смях; 
1 халба дъга; 
щипка емоции. 
 
 Риби: 
5 чаши грижовност; 
4 чаши харизматичност; 
1 чаша загадъчност; 
2 чаши любов; 
1,5 чаши фантазия. 

ЗАБАВЕН ХОРОСКОП 
 
 За никого не е новина, че всеки астрологичен знак притежава свои особености и характерни 
черти, които ги отличават от общия фон. Сега ще ви разкажем от какво и в какви пропорции се 
състои всяка зодия! 


 Съгласете се, че при общуване с различните знаци на зодиака не е излишно да знаете техния 

“състав”. Макар че към подобен хороскоп, естествено не бива да се отнасяме сериозно. 
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ЗА ИГРАТА "ПОЗНАЙ ПОДПРАВКАТА" 

 

 Уважаеми читатели, 

 

 Публикуваната информация към играта „Познай подправката“ в брой 9 от 2021 г. на сп. 
„Звук и светлина“ се отнася за подправката мащерка. Отговорилите правилно са: Христиана 
Христова от Шумен, Иванка Христова от Левски, Върбина Станкова от Шумен, Маринка Илиева 
от Дряново,  Величка Николова от Габрово, Донка Вълнеева от Пловдив, Димитър Станев от Ве-
лико Търново, Калина Стайкова от Харманли, Диана Делчева от Харманли, Елица Йосифова от 
Велико Търново, Димка Дамянова от Пловдив, Силвия Дацин от с. Орешак, Ивелина Стефанова 
от Силистра, Снежанка Кирчева от Пловдив, Боян Башев от Пловдив.  

  

 Публикуваната информация към играта „Познай подправката“ в брой 10 от 2021 г. на сп. 
„Звук и светлина“ се отнася за подправката индийско орехче. Отговорилите правилно са: Марин-
ка Илиева от Дряново, Калина Стайкова от Харманли, Величка Николова от Габрово, Снежанка 
Кирчева от Пловдив, Боян Башев от Пловдив, Христиана Христова от Шумен, Елица Йосифова 
от Велико Търново, Иванка Христова от Левски, Върбина Станкова от Шумен, Димитър Станев 
от Велико Търново, Димка Дамянова от Пловдив, Донка Вълнеева от Пловдив,  Диана Делчева от 
Харманли, Силвия Дацин от с. Орешак, Ивелина Стефанова от Силистра.  

 

 Благодарим на всички, които проявиха интерес и участваха в играта „Познай подправката“! 
Като награда за положеното старание и усърдие, всеки един от тях ще получи специална грамота 
и подаръчен комплект, осигурен от фирма „Тианде България“. 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИТУРКА  

НА  

СПИСАНИЕ “ЗВУК И СВЕТЛИНА”  

 
БРОЕВЕ 11 и 12, 2021 Г. 
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ИВАН ВАЗОВ 

КОЛЕДЕН ДАР 

 Оставаше един ден до Коледа. Зимата върлуваше. Витоша, вледеняла и настръхнала, гледаше 

строго изпод бялата си мантия, процепена тук-там от острите й скали. Един мразовит вятър, който 

пронизваше до костите, вееше по снежните върхове въз София. Ситен сняг и скреж префръкваше се-

гиз-тогиз из замръзналия въздух, виеше се на кълбуци и засипваше покривите, дворищата, улиците. 

Студено беше. Комините изфърляха черни стълпове дим към безгласното пепеляво небе и чудно, тоя 

дим беше сега така весел, така приветлив, така радваше душата! Той наумяваше топлината, благоден-

ствието, задоволството, което окръжаваше щастливите на тоя свят, напук на мразовете, на витошките 

фъртуни, на леденото вмъртвяваще дихание на зимата… 

 Именно на тая гледка се наслаждаваха от прозореца си, седнали на мекото канапе, г-н и г-жа 

Юрданови, женени пред година и половина. Цанко Юрданов, важен чиновник в едно министерство, 

човек образован, светски и страстно привързан в младата си жена, впиваше мълчалив поглед някъде 

към снежните хълбоци на Витоша. Очевидно той нито гледаше нещо там, нито бе пък занят от някак-

ва определена мисъл, защото лицето му пазеше изражението на оная спокойна, безгрижна разсеяност, 

която обладава неволно човека, когато душата му е мирна, когато животът му тече плавно и гладко и 

когато той из една топла стая, оживена от присъствието на една прекрасна съпруга, при веселото бум-

тене на собата, гледа навън в бясно фучащите веяния на зимата. Всякой е изпитвал това щастливо-

егоистично сънеподобно състояние. 

 Погледът на жена му също бягаше извън стаята, но бе така далеко и безцелно. Тя го беше опряла 

долу към един съседски двор. В дъното на тоя двор имаше бедна полусрутена къщица с нисък комин, 

който гледаше печално към небето, без да изпуща към него топъл дим; изпод нависналата и изкриве-

на стряха поглеждаше едно прозорче, трите разбити стъкла на което бяха запушени с дрипи, а пред 

прага на ниските врата се натрупала пряспа сняг. Тая бедна къщица, сгушена между големите богатс-

ки домове, приличаше на една дрипава просекиня, заблудена между куп щастливи и горди майорки. 

Приликата на къщичката с просекинята още повече се увеличаваше от вида, който имаше, като да 

подлага ръка към огромните нови къщи около си и да казва: „Милост, пратете ми едно от вашите 
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дръвца и аз ще се напълня с топлина, пратете ми едно от вашите скъпи украшения и аз ще се напъл-

ня с радост, може би и с песен тая вечер… Видите ли?… Малко ми трябва, за да бъда благодарна от 

бога. Смилете се.“ 

 Но големите къщи мълчат, те са бездушни, а щастливите човеци не чуват (уви, щастието има 

тоя порок – да затъпява слуховото тъпанче), благодатното бумтение на пещта не допуска до ухото 

им острата песен на фъртуната в пробитата къща на сиромаха. Види се г-жа Юрданова чу тая песен, 

защото лицето й полека-лека се покри с облаци и жалост ненадейна овлажни очите й. 

 – Клетата Данчовица, какво ли чини сега?… Видиш ли, Цанко, само техният комин не се пу-

ши… – продума тя замислено на мъжа си, без да дига очи от дрипавото прозорче на бедното жили-

ще. 

 Мъжът й свали тогава поглед от върховете на Витоша и погледна живо към сиромашкия двор. 

 – Нещастната – промълви той, – и с пет деца още!… И в тая стаичка без огън натъпкани. Да 

беше жив мъжът й, той щеше да ги прехрани с малката си платка. А сега как се поминуват – предс-

тавям си, Веро! 

 – Боже, боже, защо ли даваш сиромаси! – извика неволно Вера и по лицето й мина нов облак 

от искрена скръб. 

 – И казват някои, че у нас нямало крайна сиромашия; навярно това се казва, за да се извиним, 

задето няма и милосърдие – забеляза Цанко. 

 В тоя миг фъртуната бясно изфуча навън, та се разтрепераха прозорците. Вера извика нечаяно, 

като сочеше Данчовичината къщица. Фъртуната с неодолимата си сила беше изтикала дрипите, що 

запушваха счупените стъкла на прозореца, и нахлу свободно в тъмната стаичка. Това произведе 

страшен смут в стаята. Децата изпищяха от ухапването на лютия студ и тозчас изскокнаха навън, 

обвити почти в парцали, а малките само по ризки и силно разплакани, всичките хукнаха през двора, 

та се скриха под стрешината на една ковачница на другия му край, дето огнището смекчаваше колко

-годе въздуха. Само майката остана в стаята да запушва там дупките. Нейното болнаво и сухо лице 

се мярна в тях като едно привидение… Но веявицата размъти със снежни облаци въздуха и препре-
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чи на двамата съпрузи зрелището. 

 Тогава те се обърнаха насам и погледите им паднаха на тяхната затоплена стая, богато украсе-

на с картини в богати кръжила, с великолепните ламби, положени на орехов стол, със свилените 

кресла, скъпи ковьори, бибелотите, статуйките. Тая гледка на личното им благополучие и охолност 

за миг смути душите им чрез контраста си с първото… Но скоро тежкото настроение отслабна и 

разговорът им се отнесе на друг предмет. Сякаш една дебела завеса падна между честитата двойка и 

света на нещастните. Поне у Вера това успокоение се видеше. Тя стана за нещо и като мина край 

огледалото, фърли бърз и щастлив поглед на беличкото, миловидно, усмихнато личенце, което видя 

в големия кристал. 

 – А propos, забравих, ами ти какво направи с дрехата? – попита тя живо мъжа си, който остава-

ше се още позамислен. 

 – Коя дреха? 

 – Как, забрави ли? Сорти-де-балът. 

 – Ах, сорти-де-балът? Наистина забравих… 

 – Хубава работа… Да забравиш… Какъв си оригинал, Цанко! – каза Вера полусърдито, като си 

поправяше тоалета нещо. 

 Цанко стана и замислен зе да ходи из стаята. 

 – И чуеш ли? – обърна се пак Вера. – Иди у модния магазин на мадам У. Там видях аз чудесен 

един сортидебал… брокар, чудо, прелест!… Безподобно нещо. 

 – Но той е соленичък, пиленце… 

 – Соленичък? Сто и трийсет лева! Та такава мизерност наричаш соленичко! Или искаш да ме 

сконфузиш… Ти знаеш, че ще бъдем поканени на бала у… третия ден на Коледа и мене ми е необ-

ходима наметката като въздуха, който дишам. 



5 

 – Прекрасно, прекрасно. 

 – Не е достатъчно да кажеш прекрасно, Цанинце… Но трябва да побързаш да не би някоя дру-

га хубостница да купи тая великолепна дреха… Представи си, то ще бъде просто ужасно. 

 – Представям си. 

 „По-голям ужас, отколкото сцената, която ни се лъсна преди малко“ – щеше да довърши Цан-

ко иронически, но предъвка думите си. 

 Вера го гледаше нетърпеливо. 

 – Е? 

 – Слушай, драга Верке… – зафана Цанко със сериозен вид. 

 Тя предвиди, че той ще прави някакви възражения, и го пресече решително: 

 – Няма „драга Верке“, въпросът е решен. 

 – Ти знаеш, че аз нищо не съм ти отказвал, нищо. Но… 

 – Без „но“, Цанинце! – извика Вера, като плесна галено мъжа си по бузата и го заля с блясъка 

на чудната си усмивка. – Ти трябваше сам да ми направиш един приятен сюрприз… Ти знаеш да ги 

правиш и по най-деликатен начин… Па ако не това, най-после друго… Аз се полагам на твоя изя-

щен вкус. 

 Суетната Вера очевидно искаше да блесне с някой извънреден накит на Коледа. Без такова не-

що чинеше й се, че не ще да посрещне празника, както подобава. 

 – Добре, съгласен! – каза изведнаж с осветлено лице Цанко; – ще ти направя сюрприз, достоен 

за тебе, за твоето природно добро сърце, за твоята несравнена и любяща душа. 

 – Дай ръката, faisons la paix! – каза Вера, като фана десницата на Цанка и я стърси примири-

телно. 
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 Мръкна се скоро. Вера беше в страшно вълнение целия ден за сюрприза, който й се готвеше. Въ-

ображението й още отсега работеше, за да открие тайната на изненадата, и тая изненада ще бъде твър-

де, твърде радостна за нея: тя знаеше, че когато Цанко обещае нещо, то умее да го изпълни по жентл-

менски. И наистина дали пак ще бъде безподобният, божественият сортидебал от прелестния брокар 

или друго труфило – златно, драгоценно, брилянтово? Как тя ще бъде възхитена! Какъв благороден е 

тоя Цанко! 

 Цанко къснееше и не се завръщаше у дома си. 

 Това увеличаваше сладостно-мъчителното копнение на Вера. 

 Смрачи се съвсем. 

 Цанко не идеше. Бурята фучеше яростно навън в гъстите тъмнини. Прозорците трещяха от бес-

нотията й. Тоя неприятен шум докара на ума на Вера за бедната Данчовица и за голичките й деца. 

 – Бъдни вечер е сега… Те лягат без огън, те срещат Рождество гладни… Боже, боже, защо си дал 

сиромаси? – пошушна си тя пак и сърцето й внезапно и болезнено се сви от мъка: сякаш че някакво 

угризение на съвестта я нападна… Толкова щастие при такова нещастие й се стори като едно престъп-

ление. Ней й ставаше тежко при тия мисли, та чувствуваше, че е виновна пред някого си за нещо си, 

но не смееше да си даде сметка за това, да отговори на себе си защо е неспокойна, и у нея неволно же-

лание оживя да се отклони от тия мисли, да се развлече с нещо друго; душа суетна, но природно доб-

ра, слаба и впечатлителна, каквато беше, тя сещаше, че не беше добре да бъде толкова благополучна, 

когато в света има толкова страдания, че трябваше негли да стори нещо за тия страдания, но нямаше 

кураж, нито привичка да се потопи смело в тоя друг, невесел мир на човешките бедствия. Защото не 

стига да имаш желание и даже да имаш възможност, за да правиш добро – трябва и да смееш да го 

правиш… Защото да струваш доброто, както всеки светъл подвиг, изисква известна доза храброст, 

почти героизъм… Само злото се върши лесно и даже несъзнателно, затова и областта на неговото ца-

руване обзема цял свят. И Вера, под натиска на тежките мисли, които й притискаха мозъка, с неволна 

радост чу стъпки, че идат към вратата. Тя се зарадва на случая, който идеше да я развлече… Вероятно 

Цанко идеше с блестящия си дар. 

 – Непременно сорти-де-балът е! – каза си тя и сърцето й затупа от ново детинско възхищение. Тя 
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скокна права. 

 Вратата се отвори. Вместо Цанко, влезе Данчовица и с нея петте й деца. Вера не можеше да ги 

познае! Те бяха пременени с нови дрешки, всички в топли кожухчета, радостни и усмихнати. 

 – Цалувайте, мами, на господарката ръчичката – каза Данчовица на децата си, които едно по 

друго се заредиха да й цалуват ръката, без да може тя да се съвземе от изумление. 

 – Какво е? Какво е? – попита Вера. 

 – Бог да ти го върне сто пъти и да те зарадва, както ти нас зарадва, господарко – каза Данчовица 

просълзена; – сполай ти, че ни смисли и не ни забрави срещу божия ден… Господ и света Богородица 

да те благославят, дето ни облече и ни прати кола дръвца и ядене, та да посрещнем Коледа. Сега и 

нам се вярва, че господ се ражда… Цалувайте, цалувайте, мами, ръка на господарката! 

 Вера зина от удивление. Тя сама се умили до сълзи, но не можеше да си обясни какво значат тия 

благословии и благодарения от Данчовица. 

 – Навярно имате погрешка, булка Данчовице… – каза тя живо, но в същия час вратата се отвори 

и там се появи усмихнатото лице на мъжа й, който се спря и фърли щастлив поглед на трогателната 

сцена, която сам беше деликатно подготвил. 

 Вера се сети: това било сюрпризът! Тя се спусна към Цанка просълзена и го цалуна по челото с 

една звънлива, дълга и мълчалива цалувка. 

 Тая цалувка беше най-чистата, най-благородната, най-блажената, с която някой съпруг е бил на-

даряван от съпругата си. 
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ГЕОРГИ МАРКОВ 

КОЛЕДЕН РАЗКАЗ 

 Това се случи точно преди трийсет години. 

 Ние бяхме дузина млади и гладни софиянци, които следваха във Висшето техническо училище в 

Русе. Горкото училище, то просъществува само три години, след което беше налапано и изядено от 

софийската политехника с гордото име… „Сталин“. Но за тези русенски години всеки от нас би могъл 

да разказва до края на живота си. Струва ми се, че рядко е имало такава плътна любов между един 

оригинален град и група оригинални чешити. Когато и да поискам, аз виждам пред себе си старата 

гара – пристанище, стръмните улици нагоре към центъра, където сякаш се простираше обширна теат-

рална сцена, заобиколена с бутафорни сгради, стария хотел „Тетевен“ и сладкарницата под него, На-

родния театър, където хората свещенодействуваха, и църквата, превърната в опера, където някои по-

сетители се прекръстваха. И нашата многообещаваща игра, да застанем пред халите и да питаме всяко 

минаващо по-хубаво момиче: „Извинете, бихте ли ми казали къде са халите?“ Остроумни отговори, 

предизвикателни усмивки – и познанството започваше. Возехме се на файтон с достолепието на хер-

цози, носехме широкополи меки шапки, било нахлупени до очите, било килнати назад, въобразявахме 

си, че сме поети, и бродехме посред нощ като призраци по брега на реката. Ние все още бяхме 

„господа студенти“. Последните студенти, които са били „господа“. 

 Но „господата“ губеха доста от фасона си, когато се натискахме кой да бъде дежурен по менза, 

защото дежурният можеше да яде до пукване; когато през студените дни изтръгвахме коловете от гра-

дините, за да ги напъхаме в най-бързогорящите печки на света, когато си заемахме едно и също палто, 

за да идем на някаква среща. Защото беше времето, когато купоните командуваха стомасите, снабдя-

ването с въглища и дърва беше лукс, магазините бяха празни, а ресторантите, както винаги, не съот-

ветствуваха на празните джобове. 

 Затова всеки мечтаеше за ваканцията, за да иде у дома си, където все се намираше нещичко за 

плюскане. Ала за наше нещастие изпитната сесия през тази зима започваше много рано и фактически 
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беше невъзможно да караме Коледа далеч от Русе. Новата година току-що бе отшумяла и не само, че 

не ни зарадва с нищо ново, но и унищожи оскъдните ни стари запаси от по няколко яйца, буркан заха-

росано сладко и проклетото кондензирано мляко, което беше помощ от чужбина за децата, но ние го 

крадяхме. 

 Три дни преди Бъдни вечер ние се събрахме в квартирата на Стефан, който през нощта бе отмък-

нал цяла тараба отнякъде, и печката му беше нажежена до червено. Въпреки топлината всички бяхме 

вкиснати, предчувствувайки най-тъжния и гладен Бъдни вечер. И тогава може би Витлеемската звезда 

се смили над нас. Един от нашите най-скромни колеги, чиято майка беше аптекарка, бе срещнал във 

влака между Бяла и Русе млад селянин, който бил отчаян, защото не можел да намери някакво рядко и 

най-необходимо лекарство. Колегата беше писал на майка си и за късмет на Стойчо, така се казваше 

селянинът, лекарството му беше изпратено. Благодарността на човека нямаше граници. Той написа до 

колегата дълго признателно писмо, в което се казваше, че той би желал да му подари маса работи за 

ядене, но не може да ги прати по пощата и някой да иде да ги вземе. Селото се намираше на десетина 

километра от гара Две могили. Излишно е да разказвам какъв ентусиазъм предизвика у нас това пис-

мо. Решихме двама души веднага да заминат, така че да се върнат за Бъдни вечер, когато щяхме да 

имаме „гала вечеря на пода“. Но кой да отиде? Изборът се сведе до наличност на здрави обувки и як 

носачески гръб. Тръгнахме Стефан и аз. Обувките бяха негови, а гърбът беше мой. 

 Пътуването ни до село Острица премина без приключения, като не слагаме в сметката дебелия 

сняг, поради който раздрънканият частен автобус отказа да се движи. Ние носехме две празни раници 

и крачехме в студа, стопляни от мисълта за свинско със зеле или пълнена пуйка, а в най-лошия случай 

– дебела домашна сланина. 

 Стойчо се оказа много сърдечен и гостоприемен млад човек. Може би за първи път от доста го-

дини пред нас се разстла трапеза, която ни напомни как хубаво са се хранели българите по празници. 

Имаше печено прасенце, приказна свинска пача, домашни наденици, кокоша чорба, баница, петмез и 

накрая истинска диня, която магически бе запазена, заровена в жито още от лятото. Нашите домакини 

постеха, така че всичко на масата беше за мен и Стефан. Ние ядохме като спасени корабокрушенци, 

лакомо, настървено, като че храната не беше храна, а враг, който трябваше да се унищожи с пръсти и 

зъби. От чиста лакомия и егоизъм ние приехме охотно поканата да останем още един ден. И когато в 
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деня на самия Бъдни вечер потеглихме обратно, не можеше да се каже, дали раниците или стомасите 

ни тежаха повече. В добавък Стойчо ни връчи две кошници, от които подаваха змийските си шии две 

гъски. Той категорично отказа да вземе пари и когато ни изпрати до края на селото, ни каза: 

 „В раниците съм ви сложил още няколко кила мас и по малко брашно и фасул. Понеже селото не 

е изпълнило наряда, маста, брашното и фасулът са под възбрана. Затова гледайте милицията да не ви 

среща!“ 

 Нашите изпитания започнаха веднага след като поехме пътя. Внезапно се развихри такава снеж-

на виелица, че пътят не само започна да изчезва пред очите ни, но и все по-често затъвахме до кръста 

в нови преспи. И понеже беше пред Бъдни вечер, нямаше жива душа по целия път. Беше страшно сту-

дено и по някое време чувствувах, че лицето ми е замръзнало и се е превърнало на посмъртна маска. 

Възторгът ни от тежестта на раниците се изпари и по пътя ние проклинахме не само храната, но и ця-

лата идея да идем при Стойчо. Ала най-неприятното бяха гъските. Господи, никога преди това не зна-

ех, че тези вкусни животни имат такива отвратителни характери и умеят така болезнено да кълват. 

Моята гъска направи десетина опита да хвръкне заедно с кошницата, като междувременно изхапа до 

кръв ръката ми. Бях вече решил да я заколя насред път, когато Стефан бе осенен от гениалната идея 

да си свали колана, да върже своята кошница и да я пързаля като шейна. Нашето пътешествие се пре-

върне в бродене из „мъртвите сибирски полета“. Бяхме потеглили тържествено заранта, а почти на 

мръкване на гара Две могили се добраха два крачещи, почти вкочанясали трупа с две замръзнали ра-

ници, следвани от две триумфиращи гъски. 

 Гарата се намираше на възвишение, на което, изглежда, ветровете от Румъния и България про-

веждаха постоянна конференция. По неизвестни, но сигурно важни съображения чакалнята беше зак-

лючена и ние четиримата – двама студенти и две гъски – застанахме на открития перон. Краката ми 

бяха така измръзнали, че ги чувствувах като протези, принадлежащи на някой друг. Чувствувах, че 

противоречието между замръзналото ми тяло и все още мъждукащото съзнание започва да изчезва. 

Срещу мене Стефан стоеше неподвижен, заснежен и заскрежен като паметник на незнайния войн. Ча-

совникът на гарата бе замръзнал. И може би и самата гара бе замръзнала. Единствено на гъските им 

нямаше нищо. Цялата атмосфера беше толкова безнадеждна, че ние не вярвахме, че през тази бяла 

пустиня изобщо можеше да мине влак. 
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 „Тук нищо друго не може да мине освен гъска!“ – каза Стефан. 

 Но за наше нещастие ние се бяхме излъгали. Влакът не дойде. Вместо него се зададоха два силу-

ета, в които дори посинялото от студа съзнание би разпознало представителите на народната власт. 

Те бяха един лейтенант, тъничко младо момче с женствени сини очи и рунтави русоляви мустаци, и 

един дебел старшина, чието лице ужасно напомняше на артиста Хари Бор. Двамата бяха облечени в 

дълги дебели кожуси и носеха плъстени ботуши. 

 – Отваряй раниците! – извика лейтенантът с писклив глас, като че в нашите раници се намираше 

трупът на майка му. 

 – Мас! – извика той горе-долу с ликуването на мадам Кюри, когато открила радия. – И фасул! 

Че и брашно! Орехи, мед, пушено месо, сланина, яйца и не една, ами цели две гъски! Тук мирише на 

контрабанда! 

 – Искате да кажете, на черна борса! – поправи го хладнокръвно Стефан. 

 – Ти нема да ме учиш български! Аз знам какво е контрабанда и какво е черна борса! Това е 

контрабанда! 

 – Слушай, лейтенанте! – каза Стефан, който винаги настояваше, че с органите на властта трябва 

да демонстрираш мистериозна важност. – Ние сме студенти и бяхме при приятели, които ни подариха 

всичко това за Бъдни вечер! 

 Въпреки измръзналото ми съзнание почувствувах, че тук Стефан сбърка. Тези мустаци и тези 

женствени очи на фанатик чакаха само религиозния мотив. 

 – Искаш да кажеш, че вие, народните студенти, ще празнувате Бъдни вечер, ще празнувате праз-

ниците на поповете и реакцията, ще се кланяте на религиозните дивотии! Какви студенти сте вие, бе? 

– гласът му изпищя като ехо от виелицата. 

 – Нали знаете, просто традиция, не е работата до вярване… – опитах се да загладя религиозния 

конфликт. Но Стефан, който беше инатливо магаре, студено и ясно каза: 
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 – Защо пък да не вярвам! Аз съм християнин, това е мой празник и не е ваша работа! 

 Оттук нататък само атомна бомба можеше да възпре лейтенанта. Законът за маста, брашното и 

фасула беше на негова страна. 

 – Аз ще ви дам един Бъдни вечер, та ще го помните цял живот, контрабандисти! 

 – Черноборсаджии! – поправи го Стефан, който, изглежда, беше развеселен от срещата с лейте-

нанта. 

 От перона, в колона по един, ние с милиционерите и гъските се отправихме зад гарата по някак-

ва пътека към участъка. Лейтенантът крачеше пред нас и продължаваше да надава бойни викове: 

 – Сега, когато работническата класа гладува, когато ние водим борба на живот и смърт с най-

подлите и най-мръсните врагове, които има по земята, нашите студенти, народните студенти, стават 

контрабандисти! И отгоре на всичко – религиозни контрабандисти! Ще празнуват Бъдни вечер с попо-

вете! 

 Знаех, че сигурно щяхме да изпуснем влака. Но се надявах, че поне в участъка ще бъде по-топло. 

 Озовахме се в голяма, абсолютно празна стая без прозорци, но с яки железни решетки. Явно това 

представляваше арестантската стая на участъка. Раниците ни бяха взети и върху пода на стаята се на-

мерихме само ние и гъските. Изглежда, те също бяха респектирани от милицията и започнаха да се 

държат по-примирено, и даже ни поглеждаха с известно съчувствие. 

 – Бъдни вечер, а! Ще ви дам аз един Бъдни вечер! – извика лейтенантът и отиде да търси кантар, 

на който да премери съдържанието на раниците. 

 До този момент старшината с физиономията на Хари Бор не бе проговорил нито дума. След като 

лейтенантът изчезна, той дойде при нас, притвори вратата, поднесе ни кутия с цигари и каза: 

 – Слушайте сега, момчета. Заради вас ще трябва да седя цяла нощ в участъка да ви пазя. А пък аз 

си имам семейство и деца и искам като всички да си карам Бъдни вечер. Лейтенантът не е лошо мом-

че, но религията му боде в очите. Като се върне сега, кажете му, че никакъв Бъдни вечер няма да праз-
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нувате, ами така, от глад сте ходили до Острица, и може да ви пусне да хванете влака в 12 часа! 

 Но тук Стефан за моя голяма изненада изтърси: 

 – Старши, аз заради твоя лейтенант от бога не се отмятам! 

 – Тогава ще караш цялата Коледа тука! – сопна му се старшината. 

 – Ще я карам! 

 – Да ама и аз трябва да стоя тука заради тебе! – повиши глас старшината. – Слушай, младо, све-

ти Петър три пъти се е отметнал от бога, та кой си ти да не се отметнеш! 

 – Аз не се казвам Петър, казвам се Стефан! – отвърна моят колега. 

 Старшината вдигна ръце и излезе, заключвайки вратата. Докато се готвех да излея яда си срещу 

Стефан, лейтенантът се завърна с кантара. 

 – Сега ще падне малко писане! – каза заядливо той. 

 – Внезапно Стефан скочи на крака и с някакъв наполеоновски глас ревна: 

 – Слушай, лейтенанте, ако ме държиш още половин час, аз ще ти обръсна мустаците! Ти знаеш 

ли кой е другарят Младенов? 

 Лейтенантът се стъписа за миг и със снижен глас попита: 

 – Кой е другарят Младенов? 

 – Ако не си научил, ще научиш! – викаше Стефан. 

 За първи път видях как по лицето на лейтенанта премина съмнение, което се превърна в колеба-

ние. Той остави кантара на пода и излезе. 

 – Както я караш, ако излезем оттук след един месец, пак ще сме добре! – казах аз, почти сигурен, 

че ни чакаха тежки часове. 
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 Настъпи дълга тишина. Чувствувах адска болка в краката и в ръцете. Проклинах за кой ли път и 

Стефан, и Бъдни вечер, и гъските, и всичко. 

 Към осем часа вратата се отвори и се появи Хари Бор. 

 – Хайде момчета – каза с неочаквана любезност той. – Бързо, че има един товарен влак и ще им 

кажа да ви качат във фургона! Ами ако бяхте казали още отначало, че сте хора на другаря Младенов, 

нямаше да има никаква разправия. Лейтенантът се извинява, но вие сте си виновни! Хайде, да не из-

пуснем влака! 

 Във фургона на товарния влак ни лъхна най-сладката и най-болезнената топлина на земята. Едва 

когато болките понамаляха, попитах Стефан: 

 – А кой е този Младенов? 

 – Де да знам! – отвърна той. – Трябва да има някакъв Младенов, иначе нямаше да ни пуснат! 
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