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Приоритети

	ВЕЛИКДЕНСКИ ПОЗДРАВ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАСГБ

	Уважаеми читатели на сп. "Звук и светлина", Скъпи съсъдбеници,
	В навечерието сме на светлия християнски празник Възкресение Христово. Празник който носи посланието за силата и тържеството на живота, духа и вярата.
	Пожелавам ви Светли и Благословени Великденски празници!
	Нека тайнството на Възкресението изпълни сърцата ни с мир, любов и топла човешка взаимност!
	Христос Воскресе за всички нас, за да бъде животът ни пълен с радостни мигове и нови надежди, за да не губим никога вярата си в доброто, за да може светлина да озарява нашите мисли и дела!

Бъдете здрави, усмихнати и щастливи!

Честито Възкресение Христово!
Величка Драганова
Председател на НАСГБ




Делници и празници
ОСМИ МАРТ В ДОБРИЧ
	Хубавото мартенско време събра членовете на организацията в клуб “Детелина”, за да отпразнуваме празника. Организирана бе изложба за красиви сладки. В нея участваха 9 човека. Сладките бяха от хубави по-хубави. Журито бе в състав Мария Паскалева, Христина Красимирова и Янко Златев. То бе затруднено, но все пак бяха определени първенците. Първо място бе присъдено на Марийка Атанасова за прекрасната й торта. Второто място грабна Иван Тодоров за вкусния му щрудел. А трето място взе Стоянка Миланова за красивите й мечета.

	Г-жа Ковачева поздрави присъстващите със свои стихове за майката, жената, любимата. Светла Маринова също поздрави присъстващите. Празникът продължи с песни и закачки, като дегустирахме сладките.
	Доволни и щастливи се прибрахме по домовете, като си обещахме отново да се срещнем за Великден.

Калинка Ковачева
* * * * * * 
СТАРИЯТ НОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ
	27 март – хубав мартенски ден събра членовете на сляпо-глухите в клуб “Детелина”. От
	29 човека присъстваха 19 със своите придружители. Гости на събранието бяха: Величка Драганова – председател на НАСГБ, Светлозар Парапанов, Красимира Кирова – началник Отдел “Здравеопазване и социална политика” в Община Добрич, Магдалена Миткова – директор на “Дирекция социално подпомагане” гр. Добрич, Албена Донева – директор на ЦСРИ гр. Добрич и Митка Калчева – председател на ТО на слепите в нашия град. След прочитане на доклада и проекто-програмата започнаха дебатите. Присъстващите изказаха задоволството си от доклада и похвалиха ръководството. Имаше и такива, които критикуваха. Председателят на НАСГБ Величка Драганова изказа своето задоволство от доклада. Отговори на зададените въпроси, които бяха за помощно-техническите средства, за почивката в Приморско и още други, след което започна изборът. За председател на ТО Добрич бе предложена и преизбрана Калинка Ковачева. Същата благодари за доверието и обеща и за в бъдеще да работи за своите членове. Доволни от добре свършената работа и щастливи, хората се прибраха по домовете си. 
Мария Андреева


От първо лице
НАПРЕД КЪМ ПРОМЯНАТА
	Тази година се състояха отчетно-изборни събрания на всички териториални структури в България към НАСГБ, чийто председател е г-жа Величка Драганова. Тук е момента всички да изкажем благодарността си към г-жа Драганова, че всяка една териториална организация бе удостоена с нейното присъствие и внимание. Не много отдавна г-жа Драганова нарече тези избори: “Да вървим към промяната”.
	Поздравявам всички членове на структурните подразделения на НАСГБ, които осъзнаха, че тази промяна трябва да се осъществи и се пребориха със скрупулите, моралната корупция и направиха крачка напред.
	Всички знаем, че повечето от членовете на НАСГБ са в напреднала възраст. Въпреки това НАСГБ е една от най-активните и с най-разнообразен социален живот от всички организации на хора с увреждания в България. Ето затова мисля, че е приоритет на организацията да привлече млади, активни и работещи хора със сляпо-глухота. Това не е невъзможно, но за съжаление младите хора не желаят да бъдат ръководени от вече изтощени и уморени от годините си ръководители. Тук нямам нищо конкретно и лично. Прави чест човек да може да прецени възможностите си и това, че е изчерпан, за да се оттегли с достойнство от поста си. Не е достойно да се прикриваме под меката покривка на безразличието и страха. Считам че всеки свободно трябва да устоява позицията си и не бива да се страхува. Не е коректно да се премълчават грешките на ръководителите, защото това не е здравословно за организацията, като цяло. Лечител на закоравели порочни практики е критиката, стига тя да е градивна и полезна за членуващите.
	Пожелавам на новоизбраните председатели на териториалните организации към НАСГБ наистина да съживят дейността на организацията. Да имат възможност и сили да осъществят тази така нужна за всички промяна. Успех!
Йорданка Дроснева
* * * * * * * 
ВЕЛИКДЕН – ИСТОРИЯ, ТРАДИЦИИ И РИТУАЛИ
	Великден, смятан за най-големия християнски празник, всяка година озарява дома на българското семейство. Въпреки че по време на Коледните празници честваме и раждането на Христос, той се е доказал, че е Син на Бога именно след като е възкръснал на третия ден.
	Възкресение Христово отразява в найпълен вид християнската догма, а именно – вярата във възкресението на праведниците в един похубав свят. На този празник християнската религия чества връщането на Иисус Христос към живота на третия ден, след като е разпънат на кръста и погребан. Жените мироноски откриват празния гроб, а Христос се явява на Мария Магдалина и на апостолите.
	Интересното е, че събитията около Великден се случват около еврейския празник Пасха. Пасхата също е свързана с лунния календар и подобно на Великден всяка година променя датата си, но има правило, според което Великден не може да се празнува заедно с еврейския празник, а в неделните дни около него. Принципът,
според който Великден се определя, води началото си от Първия вселенски събор през 325 година и се приема, че той се празнува от всички християни неделята след първото пълнолуние след пролетното равноденствие. Разминаването в датите, за католици и православни пък идва от това, че първите следват Григорианския календар, а вторите – Юлианския.
	Първата българска великденска картичка датира от 1899 г. и по-скоро е честитка с великденски сюжет, като първоначално се предпочитат най-вече немските картички. Вариантите са били два – или да се поръча тираж на немски производител, който вместо на немски отпечатва на български поздравителния текст, или български производител сам преценява къде на чужда картичка може да допълни български текст. Първите десетилетия родната конкуренция няма шансове срещу немското производство, в което се влагат много пари и невероятни усилия от художници, печатари, издатели. През 20-те и 30-те години обаче се променя обстановката – появяват се популярни детски списания, а българската детска книга е във възход. Именно тогава много от художниците и илюстраторите оставят своя отпечатък в изработката на оригиналната великденска честитка, която бързо се налага и предпочита.
	Празнуването на Великденските празници по света има различни обичаи според народните вярвания и предания. Яйцата, козунака и агнето са три от основните елементи на великденската празнична трапеза. Всяка година традицията повелява яйцата да се боядисват на Велики четвъртък или Страстната събота.
	В миналото яйцето често пъти се е асоциирало с Вселената. Всъщност още през IV-ти век консумирането на яйца по време на пости е забранено. Но през пролетта кокошките снасяли наймного, затова хората започнали да ги варят, за да ги запазят за по-дълъг период от време. Яйцето често пъти се е разглеждало като символ на прераждането през пролетта, а с възникване на християнството започва да се възприема като символ на раждане на човека от природата. В православния християнски свят яйцето се използва като специално великденско поздравление, а в католическия боядисаните яйца се крият от децата, които трябва да ги намерят.
	В миналото броят на яйцата се е определял спрямо броя на членовете на семейството, а в селата – от броя на кокошките носачки. Боядисването им е ставало рано сутрин на Велики четвъртък от най-старата жена в семейството. Парашките, както наричали писаните яйца, не са били предназначени за ядене, а само се подарявали. Най-голяма сила имало първото снесено яйце, а първите червени яйца хората слагали в сито, постлано с нова кърпа, за да може слънцето да ги види и да се усмихне. Вярвало се, че тези яйца имали силата да предпазват и да лекуват.
	Червените яйца имат и друга символика – когато имаме гост на Великден, старите хора казват, че трябва да му се подари червено яйце, за да може богатството никога да не напуска дома. Първото яйце освен под иконостаса се е слагало също така и в сандъка с моминския чеиз или се е заравяло в средата на нивата, за да пази от градушка. Яйцата се ядат до Спасовден, или цели 40 дни – ето защо при приготвяне на яйцата за „вапсване“ стопанката трябва да има това в предвид.
	В миналото на българската трапеза се е месел традиционният обреден хляб. Първият козунак за Великден е омесен от френски хлебар през XVII век, но на родна земя той навлиза сравнително късно – едва през 20-те години на миналия век. Традицията на сладкия хляб се появява първо в градовете, измествайки традиционния (като колак, пармак, кравай), като той е продукт на външни влияния и градската култура.
	Козунакът дори се е предлагал в по-изисканите софийски кафенета, където е можело да се поръча виенско кафе с резен козунак. Първото споменаване на думата козунак е в речника на Александър Дювернуа „Словарь болгарского языка“, Москва 1889 г. и за синоним се сочи традиционният празничен кравай.
	А защо агнешкото е също един от важните компоненти на празничните обичаи? Иисус Христос е представян като Божи агнец и агнето се свързва с неговата смърт, защото е жертвано в деня на Възкресението, той е невинен и безгрешен и очиства греховете на света. Легендата разказва, че дори и на кръста не му счупили коленете както правели с всички, за да го запазят цял като жив агнец. По обичай може да се хапне агнешко на първия ден след 40 дневни пости.
	През 1678 г. за първи път се споменава Великденският заек. В немска приказка се разказва за заек, който криел в градината яйца от децата. Много често наред с общо-възприетите символики за великденските празници се срещат и зайчета – шоколадови, керамични, захарни, плюшени и др., дори и по картичките е по-вероятно да се види заек, отколкото кокошка с яйца или пиленце. Обаче присъствието на заека не е случайно – в антични времена дивите зайци се възприемали като символ на Луната, а както стана ясно и по-горе първото пълнолуние след пролетното равноденствие бележи и Възкресение Христово. Освен това за разлика от питомните зайци, дивите се раждат зрящи. Древните вярвали, че именно те никога не затварят очи и че са нощни създания.
	Модерните времена, в които днес живеем, са много различни, но все пак традиционните елементи от миналото са се запазили в голяма степен – яйцата да се боядисват в четвъртък или събота, на трапезата да има козунак и агнешко, да се ходи на църква, хората да се пременят в нови дрехи, да не се работи по великденските празници.
	В миналото през цялата Страстна седмица не се е вършела селскостопанска работа, не се е впрягъл добитък, не се е яздел кон, особено на Разпети петък – тогава постът е най-строг. Старите вярвали, че ако се работи тогава ще има гръмотевици и град.
	Светлостта на християнския празник естествено се е отразявала подобаващо и в столицата ни. Статия на вестник „Реч“ от 1912 година разказва как София се готви за посрещането на Великден:
	„С един трескав и суетен шум столицата посреща празника на най-великия учител на човечеството Исус Христос. Улиците са препълнени с мъже и жени, които бързат да довършат своите покупки за Великден. И през тия дни животът на столицата е съсредоточен, като че ли само из улиците „Леге“ и „Търговска“. В другите краища усиленият темп на настроението, идващо от предпразничните дни, почти не се чувства. Всички бързат към тия улици, за да излязат от тях с грижливо свит пакет. И по лицата на всички се чете една по-голяма радост, отколкото в обикновените дни на столичния живот. (…) Не по-малко е оживлението по улица „Мария Луиза“. От
„Св. Крал“ до Халите по тротоарите на тая улица са настанени продавачите на козунаци и яйца, които със своя оглушителен вик подсещат купувачите да не забравят, че и тяхната стока е необходима за Великден.“
	Не забравяйте, че Великден е не три дни, а цели седем – тъй наречената Светла седмица, а в продължение на цели 40 дни след Великден православните християни се поздравяват с Христос Воскресе и Воистину Воскресе!
Зорница Панталеева
Източник: www.bulgarianhistory.org


ПАСХАЛНАТА СВЕЩ
	Възраждането на светлината е кулминацията на празнично-
то великденско богослужение. За православните новият огън пламва на Божи гроб, католиците го палят под звездите, арменците – вътре в храма.
	Малко преди 12-тия час в съботната нощ в православния храм светлините загасват. Остава да свети
само олтарното кандило. От него новият огън се изнася от олтара, за да облее с възродена светлина света. Свещеникът излиза навън, пред църквата, вярващите палят своите свещи и ги отнасят по домовете си.

	През последните години в навечерието на пасхалната служба новият огън пристига в много български епархии направо от Божи гроб. Там, в навечерието на Великден, в храма “Възкресение Христово” се случва свръхестествено събитие – слизането на благодатния огън на Велика събота.
	Чудото се повтаря всяка година още от II в. и събира духовници от всички православни страни и хиляди поклонници. С чудото са удостоени само православните, не и католиците. Огънят сякаш се излива от въздуха и запалва угасените светилници в храма. Духовниците палят кандилата си и със самолет ги връщат в епархиите си, за да запалят от тях новия огън в храмовете.
	При католиците възраждането на светлината става пред вратите на храма, навън, под открито небе при т.нар. освещаване на огъня. Там се пали голямата пасхална свещ, която е специално изработена за празника и е украсена със различни символи – кръст, алфа и омега, стилизирани гвоздеи от Разпятието. Свещта се внася в храма и като стигне до олтара /открит при католиците/, пламват всички останали светлини. Вярващите също отнасят запалени свещи /обикновено това са свещите от тяхното кръщение/ по домовете си и поставят възродения огън пред домашното разпятие.
	Арменците взимат новия огън от олтарното кандило – техният олтар е открит като католическия, но не го изнасят извън храма. Възкресната служба при тях завършва около 20 часа в събота и тогава те се поздравяват с “Христос Воскресе!”.
Източник: www.krasotata.net



ТРИНАДЕСЕТ РОДНИ ХРАМА, КОИТО ПАЗЯТ ЧАСТИЦИ ОТ РАЗПЯТИЕТО
	Кръстът е хранител на целия свят, Кръстът е красота на Църквата, сила за царете, Кръстът е укрепление за вярващите, слава за
ангелите и язва за демоните. Така се пее в една от църковните песни за възхвала към Светия Кръст Господен, наричан Животворящ. Църквата почита Кръста в три дни от годината
– на 14 септември, когато е празникът Всемирно въздвижение на Светия и Животворящ Кръст Господен или по-популярното Кръстовден, в Третата неделя на Великия пост, определена като Кръстопоклонна и на Разпети петък.
	Велики петък е най-тъжният ден в годината, когато Спасителят изминава пътя към Голгота
с тежкия кръст на гръб и с трънен венец на главата. В последните си мигове Христос дава пример на човеците как трябва да носят своя "кръст" и земните им пътища да ги водят към вечния живот. В ония времена разпъването на кръст било най-тежкото и позорно наказание, на което били подлагани роби и най-големи престъпници. Осъдените носели сами кръста си до мястото на разпятието. Светите евангелисти разказват: "И взеха Иисуса и Го поведоха... И носейки кръста Си, Той излезе на мястото, наречено Лобно, по еврейски Голгота. Там Го разпънаха". Оттогава насам кръстът е символ на всемирното спасение и вярващите го почитат и му се покланят. Но наред с многобройните копия на този символ до наши дни са достигнали и много частици от истинския първообраз, на който Христос е бил прикован.
	По нашите земи също се намират много частици от Животворящия кръст. За много от тях произходът е известен, но други са се появили по чудодеен начин. Записани и запомнени са и много свързани с тях чудеса.
	Частица от Кръста Господен има в храм "Св. Георги Победоносец" в столичния квартал Горубляне, както и църквата "Възнесение Господне" в София. Тя е отделена от по-голям къс, донесен у нас с мощеви кръст от Охрид и пазен дълго в специален фонд на Националния исторически музей, а преди няколко години разделен и раздаден на много храмове. "Няма как да почетем тялото на Господа, понеже то е било погребано в гроб и възкръснало и вече не е сред нас и няма как лично да целунем Христос, но целуваме това, което е останало от него за спомен на неговото спасително страдание на кръста и целуваме частичката от кръста като благоговение, че е сякаш Господа", обяснява един от свещениците в софийската черква. Частица от Разпятието има и в Духовната семинария в София.
	От пазената в Националния исторически музей светиня парченца са дадени на храмове в
Бургас, Пловдив, Ловеч. Петото е отишло в църквата "Св. Архангел Михаил" в морското село Българево по настояване на местния свещеник отец Методи. Донесено е лично от тогавашния Варненски и Великопреславски митрополит Кирил, който служи и архиерейска богослужба в селото.
	В Бургас частицата от Светия Кръст Господен е донесена за празника на града – Никулден през 2009 г. Предадена е на Сливенския митрополит Йоаникий от министър-председателя Бойко Борисов и директора на НИМ проф. Божидар Димитров, тогава министър без портфейл, отговарящ за българите в чужбина. Заедно с частицата от Кръста в храма "Св. св. Кирил и Методий" е съхранена оттогава и частица от мощите на Свети Андрей Първозваний.
	Със същия произход е и частицата от Кръста Господен в курорта Свети Влас, съхранявана в новата черква с патрон Св. Власий и основни ктитори братята Динко и Йордан Диневи. Храмът е построен на мястото на Емонският манастир "Св. Власий", достигнал особен разцвет през XIV в. Новата църква е осветена на 18 май 2010 г. от Сливенския митрополит Йоаникий в присъствието на Вселенския Патриарх Вартоломей I. водена от министър-председателя Бойко Борисов.
По случай Деня на българската писменост и култура през 2010 г. частица от животворящия Кръст Господен е предадена на руския православен храм "Св. Екатерина"
в Рим. Приета е от тогавашния предстоятел на храма игумен Филип (Василцев), който по-късно участва в богослужение пред мощите на свети Кирил в римския католически храм "Св. Климент", оглавено от Видинския митрополит Дометиан в присъствието на българската правителствена делегация,
	За настъпващите Великденски празници хиляди миряни ще се стекат към храмовете, за да измолят благоденствие.
	С Кръста Господен се свързват чудодейните явления и изцеления, случващи се отколе на Кръстова гора в Родопите. Там, според преданието, е имало древен манастир, в който се е пазила частица от Кръста Господен. По време на османското нашествие манастирът е разрушен, а реликвата е скрита някъде в недрата на Кръстов връх. Известно е, че през 30-те години на миналия век там е издигнат метален кръст от цар Борис III и подполковник Величков в знак на благодарност
за това, че младата княгиня Евдокия била изцелена, след като преспала на върха. И до днес той се почита от вярващите, а в манастира "Света Троица" на върха отново се пази частица от Животворящия Кръст.
	През 2001 г. при проучване на апсидата на Епископския център, в близост до Перперикон, проф. Николай Овчаров и екипът му открили няколко бронзови кръста с мощехранителници. В един от тях намират миниатюрни дървени частици от Кръста Господен. През есента на 2002 г. с респектиращо литийно шествие и тържества светите частици са пренесени до храма "Св. Успение Богородично" в кв. Гледка на Кърджали. Поставени са в кръгла стъкленица, прибрана в малко дървено сандъче, над което от иконите си бдят Исус Христос и Св. Йоан Предтеча. Християните се покланят на едно-единствено дърво – това, от което е бил скован кръстът за разпятието, казва наричаният "кръстител на Родопите" отец Боян Саръев, който служи в храма. Той доверява и много чудеса, станали на това място – жени, които дълго чакали рожби, зачевали и раждали здрави деца. Имало случай с дете от Златоград, което прохожда, както и мъж от Стара Загора, събудил се от шестмесечна кома, след като му занесли парче памук, докоснато до частиците. "Чудеса се случват само там, където се срещат голямата Божия любов и сила и безграничната човешка вяра", уверява отец Саръев.
	Частица от Божия Кръст се съхранява в манастира "Св. св. Константин и Елена" край Варна. Светинята била изпратена като дар, придружен от сертификат, от заселил се у нас руснак. В манастира дори не били виждали своя благодетел, но оттогава поклонниците в храма се увеличили многократно, свидетелстват свещениците. В олтара на катедралния храм "Свето Успение Богородично" във Варна също има частица от Кръста Господен. Вградена е в благолепен кръст от дърво, обкован със сребро и с камъни, който се използва само за богослужебни цели и стои в специална икона хранилище. И въпреки че хората не могат да видят винаги частицата, те влизат в храма, за да са близо до нея. Защото казват, че вярата е над видимото.
	От специалния фонд на НИМ миналата година беше извадена и иконата на Богородица Милваща с вградена в нея частица от Кръста. Тя беше изложена за поклонение в Църногорския манастир над село Гигинци, а по-късно и в Бургас. Пред нея се изви хиляден народ за поклонение, а вече има и свидетелства за чудеса. “Дали защото просех милост от Бога за спасението на многогрешната ми душа, дали защото търсех застъпничеството на Богородица за близките ми да не страдат заради моето телесно премеждие, дали защото за моето спасение се молеше и една всепредана Богу монахиня, но преди да постъпя в болницата, се оказа, че карциномът е изчезнал” разказва жена с рецидив на рак на гърдата. Същата история разказва и друга жена, която преживяла онкологична операция, но преглед на скенер установил метастази. След молитви пред иконата на Богородица Милваща с вградена в нея частица от Животворящия Кръст при повторен преглед се установило, че разсейките ги няма.
	В съблазните на земния си живот хората се радват, като отърват кожата от телесни страдания и отдалечат часа на смъртта на тялото. Но Господ ни е дал да мислим и за душата си, с молитва и покаяние да я къпем и пазим чиста, за да я приближаваме към вечния живот леко, както това е направил за спасението на човеците Христос, носейки под ругатни тежкия кръст за Разпятието, станал символ на земните премеждия на човеците и пръскащ благодат по Неговата воля вече повече от 2000 години.
Източник: www.trafficnews.bg


Хоризонти
ВЕЛИКДЕН ПО СВЕТА
	Великден е един от големите и любими празници на християните – това е победата на живота над смъртта, на светлината над тъмнината. Всяка страна има своите традиции за празнуването на Великия ден.
	В Австралия Великден се празнува четири дни, които са почивни и започват от петък на Страстната седмица и завършват в понеделник. Както навсякъде по света, и там са популярни великденските яйца. Вместо традиционния заек обаче, символ е местното зверче билби. Традиционният великденски десерт на австралийците е торта, украсена с плодове: киви, ягоди, ананас, мандарини. За закуска, преди да отидат на църква във великденското утро, те предлагат популярните сладки и топли кифлички.

	Във Франция камбаните мълчат от Велики четвъртък до Велика събота – така французите скърбят за смъртта на Христос. Камбаните започват тържествено да бият в деня на Христовото Възкресение, а хората се прегръщат и целуват. Приготвят се шоколадови яйца, които децата подхвърлят във въздуха – губи този, чието яйце най-напред е паднало на земята. На някои места децата се возят в карета с 4 бели коня, пълна с великденски яйца.

	В Швейцария във всеки кантон има различни традиции. Навсякъде звучат молитви и песни. На някои места се раздават хляб, кашкавал и вино. Някога по време на Страстната седмица хората трябвало да излизат на улицата боси. На втория ден от Великден хората отиват до близките хълмове и с танци посрещат слънцето, символ на възкресението на Христос. В Берн всички се събират в неделя до елеватора и си устройват малки боеве с яйца. Победител е този, чието яйце остане здраво. Във френска Швейцария украсяват изворите с гирлянди от великденски яйца.
	В Испания е популярно великденското шествие, в което момчетата носят палмови клонки, а момичетата – специално украсени сладки. Най-красивото и многолюдно шествие става в Севиля. Пред църквата в Палма де Майорка в неделния ден се възпроизвеждат страстите Христови.
	В Италия приготвят традиционната великденска торта или солен сладкиш с яйца във формата на църковен купол. По време на процесиите по улиците носят кръстове. Участниците са облечени в черно и в пълно мълчание осветяват пътя пред себе си със свещи.
	В Гърция, както и в Украйна, хората боядисват великденски яйца. На вечернята всички пристигат със запалени свещи, които в полунощ се загасват. Отново запалената свещ символизира възкресението на Христос, затова пламъкът й се предава от една свещ на друга. Правят се процесии със запалени свещи. Организират се богати трапези, на които е задължително да има вино, месо и яйца. Песните и танците продължават през цялата Светла седмица. Великденската ваканция на учениците продължава 15 дни.
	В Англия на Великден сутринта в църквите има религиозни служби, а в католическите храмове – концерти с музика, изпълнявана на орган. Прието е в този ден всеки да облича новите си дрехи – символ на края на лошото време и настъпването на пролетта. В църквата се осветяват кошници, пълни с яйца, хляб и всякаква друга храна за празника. На Светли понеделник на децата се подаряват бонбони и играчки. Из цялата къща децата търсят къде великденският заек е скрил за тях кошничка с лакомства.
	В Шотландия се палят великденски огньове. Обичаят е още от келтските племена, които така празнували идването на пролетта.
	В Уелс традиционно се провежда песенен конкурс с участието на църковни хорове, канят се и знаменитости.
	В Ирландия на Разпети петък хората не ядат нищо до обед. В събота се запалват стотици свещи, а в неделя се яде агнешка супа със зелен лук. По улиците се устройват състезания по танци, наградата е кекс.
	В Германия Великден се отбелязва не по-рано от 22 март и не по-късно от 25 април. Великденската неделя и понеделникът са почивни дни. Освен яйцата, символ на германския празник е и великденският заек. С него се украсяват вратите и прозорците. Заекът може да бъде от шоколад, дървен, керамичен, дори от восък, както и обикновена плюшена играчка. Великденският венец е също важна част от празника, той е символ на новия живот.
	В Швеция хората и особено децата се маскират като вещици, които се бият с дявола. Децата раздават рисунки с надпис „Честито Възкресение Христово!“ и получават дребни монети и сладкиши.
	Във Финландия хората обичат да прекарват празника сред природата, осигурени са им четири почивни дни. Всички пазаруват в четвъртък, тъй като на Разпети петък магазините, банките, пощите не работят. За тези, които не напускат градовете, ресторантите предлагат специално великденско меню. В неделя се палят огньове, които да изгонят нечистите сили. Според легендата, веднъж, като пекли сладкиши във формата на малки животни, една от фигурките се получила с дълги уши – така се появил великденският заек.
	В Полша обикновено празнуват в неделя и понеделник, който се нарича „мокър“, тъй като поляците се обливат един друг с вода. Никой не се сърди, ако, вървейки по улицата, от някой прозорец потече върху главата му вода – смята се, че тя носи здраве.
	В Румъния Великден съдържа и някои езически характеристики и това го прави уникален. От Велики четвъртък мъжете спирали селскостопанската си работа и се захващали с приготовленията на празничните блюда – краваи, яйца, печени агнета, сладки или солени торти, просо, маково семе, тиква.
	В Израел думата „пасха“ означава „минаване покрай“. Празникът е получил това название в памет на това, че ангелът на смъртта минавал покрай домовете на юдеите и поразявал само египетските първенци. За да бъдат разпознати еврейските домове, на вратите им правели кръстове от кръв от прясно заклано агне. В основата на Пасха са два архаични празника: на новия приплод на добитъка, заради което в жертва се принасяло агне, и на първата жътва – старият хляб бил унищожаван и се изпичал нов. Впоследствие тези празници са обединени. Празникът в Израел продължава 7 дни.
	В САЩ няма предпочитания към една или друга традиция. Празникът е семеен и отразява християнската вяра във Възкресението на Христос. Великден е ден за молитва в семейството. В понеделник президентът участва заедно с децата в „пързалянето на великденски яйца“ на пързалката на Белия дом. В някои щати се продават говорещи кукли, произнасящи текстове от рода на
„Аз съм пътят и истината и животът. Никой не може да стигне до Отеца, освен чрез Мене“.
	В Мексико Великден продължава 14 дни. Мексиканците празнуват през цялото време, включително и чрез карнавални увеселения с фойерверки и улични танци.
	В Бразилия при католиците са пренесени някои от германските традиции – великденски заек, яйца, служби. Хората си подаряват пакети, опаковани с лъскава хартия, в които има  шоколадови яйца и играчки.
Източник: www.osata.eu


СТРАШНАТА МАНИЯ НА БОРСИТЕ ЗА ЛАЛЕТА В ХОЛАНДИЯ
	Дори днес много хора вярват, че родина на лалетата е Холандия. Всъщност, не е така. Тези цветя произхождат от източното Средиземноморие и Централна Азия (Пакистан, Афганистан, Турция). Някои видове лалета растат като диви растения в Северна Африка, Южна Европа и Япония.
	В Европа това цвете попаднало през 1554 г. Един от европейските посланици в Турция – Ожие Гислен дьо Бусбек (1552-1592), изпратил луковици в град Аугсбург, Германия. Той видял красивото цвете по време на едно от своите пътешествия из тогавашните турски земи.
	По отношение на произхода на името на цветето има любопитна теория. През 1562 година първата голяма партида турски лалета достигнала до Антверпен, който по онова време бил в Холандия. Скоро доставката на луковици била вече регулярна. Градинарите от Европа забелязали прилика между формата на цветето и турската чалма, затова го нарекли „тулипан“, изопачено от „тюлбент“ – една от турските думи за „тюрбан“.
	Постепенно градините на аристократите започнали все по-често да се украсяват с лалета. Това цвете станало модерно, цяла Европа била обхваната от „лалемания“.
	Известният учен Клюзиус полагал много усилия, за да направи цветята познати навсякъде в континента. Той изпратил луковици на многобройни приятели, от родната си Виена до Англия и Холандия. Ученият започнал да събира всички известни по това време сортове лалета.
	Това хоби бързо набрало популярност. Богати колекционери изписвали от Турция редки разновидности и ги развъждали в Европа. Приблизително по това време станал моден обичаят да дават имена на новите сортове лалета. Това се дължало на факта, че сред почитателите на лалетата били кардинал Ришельо, австрийските императори и особено френските крале. Във Версай дори организирали празници, посветени на лалетата.
	Но Холандия надминала Франция по увлечението си към лалетата. Апогеят бил достигнат, когато луковиците започнали да се търгуват на борсата. Малката, но много богата Холандия била обсебена от лалетата. Заможните търговци не искали да отстъпват по разкош на благородниците и украсявали цветните лехи в градините си с кралски размах. Основното украшение били лалетата.
	Селекциониерите постоянно отглеждали нови сортове. Интересна особеност на това цвете е неговата способност за бърза мутация. То може да се промени значително след 2-3 поколения така, че връзката между образците и техните родители да бъде трудно разпознаваема.
	Отначало търсенето на лалета се увеличавало, но, все пак, цените оставали в разумни граници. Преломна станала 1630 година, когато отглеждането на лалета достигнало огромни размери. Търговията с луковици се превърнала в стабилен и печеливш бизнес. Оказало се, че климатът и почвата в Холандия са идеални за отглеждане на лалета. Едрите търговци започнали да изкупуват дори и онези луковици, които се отглеждали в градините на съседните държави. Центрове на
„лалеманията“ станали градовете Амстердам, Утрехт, Алкмар, Лайден, Вианен, Анкхойзен, Харлем, Ротердам, Горн и Меденблик.
	След 1634 г. цените започнали изкуствено да се завишават. Луковиците вече се продавали с помощта на аптекарски везни. За продажбата им започнали да прилагат методите на борсовата спекулация. Цената на лалетата станала толкова висока, че за тяхното производство била създадена цяла индустрия. Имало специални помещения, където се провеждали търгове само за луковици от лалета. Появили се адвокати, специализирани в сделки за покупко-продажбите им.
	Една луковица понякога достигала цена 2500 гулдена. За тези пари можело да си купят 2 каруци пшеница, 4 каруци сено, 4 бика, 4 свине, 12 овце, 4 бъчви бира, 2 бъчви масло, 500 килограма сирене, разкошно легло, луксозен костюм или сребърна чаша.
	Само в един от холандските градове общият оборот на търговията с лалета достигал 10 милиона гулдена. На тази сума тогава се оценявала цялата движима собственост и недвижимите имоти на Източно-индийската компания – най-мощният колониален монополист по онова време. Известни са случаи, когато една луковица била разменяна за цял замък с прилежащите му имения. Тези факти биха изглеждали съмнителни, ако няма документални доказателства, потвърждаващи лалеманията.
	През 1637 г. обаче бил издаден закон, според който сделките с луковици на лалета били обявени за опасни и всякакви спекулации с тях се наказвали строго. Лалетата отново се превърнали в това, което били изначално: украшения за градини и цветни лехи. Те загубили стойността си за борсовите аферисти – но за самата Холандия това цвете се превърнало в национален символ.
	Към момента страната е най-големият износител на луковици, а местните лалета са известни в цял свят.
	Днес има хиляди сортове лалета, един от друг по-красиви. Бели, жълти, червени, пъстри и дори... черни.
	А ето и любопитната история на Черното лале. Казват, че е било селектирано, след като тъмнокожи граждани от холандския град Харлем обявили награда от 10 000 гулдена за този, който създаде черен екземпляр. Лалето имало специална мисия – да покаже на света, че черното е също толкова възхитително, колкото останалите цветове и да се превърне в символ на красотата при чернокожите.
	След време Абаносовото цвете се появило... За да отбележат събитието, гражданите от Харлем организирали грандиозен празник. Било 15 май 1637 година. По централната улица се движело тържествено шествие. Мъжете носели кристални вази с тъмни лалета, които ефектно се откроявали върху бялото кадифе на подносите. Тази история вдъхновила Александър Дюма-баща за създаване на историческия роман “Черното лале".
	Идеалният цвят обаче бил постигнат след векове. През март 1986 година директорът на Националния холандски институт по флористика Ханк ван Дам оповестил пред медиите, че в лабораториите на научното заведение е отгледано абсолютно черно (всъщност е много тъмно виолетово) цвете. Ученият, който постигнал селекцията, е 29-годишният датчанин Хагеман. Познайте колко е струвало това? 400 000 долара... Постижението му е оценено моментално от милионите любители на флоралното изкуство по света.
	И така, ако искате силен акцент и нотка мистика в градината си, заложете на лалетата!
Източник: www.iskamdaznam.com www.lubbopitko.blogspot.com


СЪЗДАДОХА ЧОВЕШКА РЕТИНА БУКВАЛНО ОТ НУЛАТА
	Биолози създадоха човешка ретина буквално от нулата, за да научат как се сформират клетките, които ни позволяват да виждаме света в цветове, пише Science Alert. Това постижение би могло да положи основите на терапии за различни очни заболявания, включително цветна слепота и макулна дегенерация. Освен това установява т.нар. „органоиди“ (изкуствено отгледани тъкани на органи) като модел за изучаване на човешкото развитие на клетъчно ниво.
	„Всичко, което изследвахме (в органоидната ретина), наподобява нормално развиващо се око – то просто е отгледано в блюдо на Петри – коментира Робърт Джонстън, биолог в университета „Джон Хопкинс“. – Разполагаме с моделна система, която можем да манипулираме, без да изучаваме хората директно.“
	Лабораторията, в която Джонстън работи, проучва как точно се предопределя съдбата на клетките. И по-точно – какво реално се случва в утробата, за да накара стволовите клетки да се превърнат в клетки със специфична функция. Конкретно за ретината, учените се фокусират върху развитието на клетките, които ни позволяват да виждаме синьо, червено и зелено.
	Повечето изследвания от този тип се извършват върху мишки и риби. Зрението на тези видове обаче се отличава от това на хората – най-малкото, те не виждат света в цветове. Затова екипът на Джонстън решава да създаде тъкан на човешко око от стволови клетки.
	„Именно трицветното зрение е онова нещо, което ни различава от повечето бозайници – казва Киара Елдред, ръководителка на изследването. – Ние се опитваме да открием пътищата, по които тези клетки преминават, за да ни предоставят това специално цветно зрение.“
	Стволовите клетки се превръщат в пълноценна ретина в рамките на няколко месеца. През този период учените откриват, че клетките, които разпознават синия цвят, се материализират първи. Чак след това идва ред на онези, отговорни за червеното и зеленото.
	И в двата случая екипът открива, че ключът към трансформацията се крие в „прилива и отлива“ на хормоните на щитовидната жлеза. Интересното в случая е, че щитовидната жлеза, естествено, не е присъствала в блюдото на Петри и съответно – не е контролирала нивата на този хормон. Очната тъкан обаче е правела тъкмо това.
	Когато учените разбират как точно количеството на хормоните на щитовидната жлеза определя дали клетките стават сини, червени и зелени рецептори, те започват да манипулират крайния резултат и създават два вида ретини. Едните разпознават само синьото, а другите – зелено и червено.
	Самият факт, че хормоните на щитовидната жлеза изпълняват ключова роля при създаването на зелените фоторецептори, обяснява защо преждевременно родените бебета (които имат по
-ниски нива на тези хормони) са изложени на по-голям риск от зрителни проблеми.
	„Ако можем да разберем какво погубва една клетка, един ден бихме могли да възстановим цветното зрение при хора с увредени фоторецептори – казва Елдред. „Какво ни позволява да виждаме света в цветове?“ – това е един наистина красив въпрос.“
	За в бъдеще учените смятат да използват органоидите, за да научат още подробности за цветното  зрение  и  механизмите,  свързани  с  образуването  на  други  региони  от  ретината
(например макулата).
Източник: www.obekti.bg

НОВО СРЕДСТВО ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ШУМ В УШИТЕ
	Дори в най-леката си форма появата на шум в ушите е много неприятен проблем. Състоянието, известно като тинитус, е свързано с регистриране на несъществуващи, фантомни звуци, най-често описвани като бучене или свистене. За момента тинитусът е нелечим проблем, но проучване на научен екип от университет в Мичиган, САЩ показва, че лек за него може да бъде разработен съвсем скоро.
	Шумът в ушите се дължи на патологично стимулиране на невроепителните клетки на вътрешното ухо, което води до активиране на слуховия център в мозъка и регистриране на несъществуващи звуци. От тинитус страдат около 100 милиона души по света, като основен процент от тях са на възраст над 50 години.
	Проблемът сериозно възпрепятства нормалния им начин на живот. Това е причина интересът към състоянието да се засилва в последните години, а научен екип от мичигански университет съобщава, че е тествал успешно иновативно средство за борба с фантомния шум в ушите.
	Експерименталното устройство разчита на едновременно подаване на звукови сигнали към мозъка и на нервни импулси към кожата на бузите и шията. Учените установяват, че по този неинвазивен начин се синхронизира работата на слуховия център в мозъка и се премахват неврологичните причини за патологично регистриране на шум в ушите.
	Устройството е тествано при 20 доброволци, които го ползвали по 30 минути дневно в продължение на 4 седмици. След този период е отчетено значително подобряване в начина им на живот. Дори в случаите, когато шумът в ушите се връща, той се понася много по-лесно и безпроблемно от всеки, тествал иновативния продукт.
	Продължаващите и в момента тестове ще определят дали устройството е приложимо при различна тежест на проблема с шума в ушите и колко продължително ще трябва да се ползва при отделните групи пациенти.
	Не е ясна и цената на продукта, с която той ще се предлага, след очакваното одобрение на здравните власти в САЩ. Според разработващия екип обаче тя ще бъде достъпна за всеки пациент.
	За момента данните сочат, че иновативното устройство се ползва с най-голяма ефективност при пациенти, при които шумът в ушите е следствие от травма на главата или врата. В подобни случаи шумът изчезва при силно притискане на челюстите, изпъване на езика или накланяне на врата. Електрическите импулси, подавани от разработваното устройство, ще действат по подобен начин и шумът в ушите ще може да се преустановява, без извършване на тези движения.
	Макар и засега само временен, ефектът за преодоляване на натрапчивия шум в ушите с новото устройство е изцяло позитивен.
Източник: www.puls.bg


Усмивки
СТИХОТВОРЕН ХОРОСКОП – ОВЕН
Няма по-безстрашни от Овните!
– казват те и пъчат си гърдите.
 Че са смели – никой не отрича
– качество, което се обича! 
Някои са с усет, много знаят,
Други – с "такт" по "нервите играят".
 Лудо хвърлят се навред с рогата, 
даже с риск да си строшат главата.
Те са храбри, славни в борбата
– знаят да си защитят правата. 
Артистични са, добре говорят.
 Властни са – не искат да се молят. 
На червено честичко пресичат, 
правилата никак не обичат.
Искат ли, света ще преобърнат
20-и век във 30-и ще превърнат. 
Характерно е, че са ревниви, горди, 
но добри, трудолюбиви. 
Не умеят никак да изчакват,
но загубят ли – не се оплакват. 
Двата пола, знайте са инати
– по това ще бъдат разпознати. 
От Везните те да се предпазват,
 че ги дебнат, гонят и наказват.




ТЕСТ – КАКВО ЗНАЕТЕ ЗА ВЕЛИКДЕН
	1. Кое от следните НЕ е вярно за „Страстната седмица”?
	А) Тя е последната от живота на Исус Христос
	Б) Според християнските традиции по време на „Страстната седмица” НЕ се пости
	В) Всички дни от тази седмица се наричат „Велики” Г) Нарича се още „Седмица на страданието”
	2. Според християнската религия на „Разпети петък”?
	А) Не се работи
	Б) Нито се яде, нито се пие
	В) Исус Христос изкупва греховете на човечеството като се принася в жертва
	Г) Всичко изброено
	3. Кога се е провела „Тайната вечеря”?
	А) на Велики понеделник
	Б) на Велики вторник
	В) на Велика сряда
	Г) на Велики четвъртък
	4. Кой предава Исус Христос, според Библията?
	А) Апостол Павел
	Б) Мария Магдалина
	В) Тома Неверни
	Г) Юда Искариотски
	5. Кой управник на Юдея (от страх от бунт), потвърждава присъдата на Исус Христос, да бъде разпнат?
	А) Император Тиберий
	Б) Пилат Понтийски 
	В) Император Нерон 
	Г) Марк Аврелий
	6. Световно известният стенопис „Тайната вечеря”, който се намира в Милано, е нарисуван от:
	А) Леонардо да Винчи
	Б) Микеланджело
	В) Донато Монторфано
	Г) Рафаело Санцио
	7. Според българската традиция:
	А) Великденските яйца се боядисват на Велики четвъртък или на Велика събота
	Б) Първото яйце трябва да е червено
	В) На Великден се яде козунак
	Г) Всичко изброено
	8. Къде се запалва „Свещеният огън” на Великден?
	А) на Голгота
	Б) в Гетциманската градина В) на Божи гроб в Йерусалим Г) във Витлеем
	9. На Великден, католическият папа благославя всички християни от базиликата „Св. Петър” в Рим. Благословията започва с „Urbi et Orbi”, което значи:
	А) „до всички народи”
	Б) „към Града и към света”
	В) „до християните по целия свят”
	Г) „към всички вярващи и невярващи”
	10. Яйцата на Фаберже са:
	А) дървени яйца, боядисани в цветовете на дъгата
	Б) гранитни статуи на яйца
	В) бижута от благородни метали, украсени със скъпоценни камъни
	Г) кулинарен деликатес

	11. След полунощ в събота срещу неделя на Великден, християните се поздравяват с:
	А) Христос воскресе!
	Б) Честито Рождество Христово! В) Осана!
	Г) Спасителят се върна!


ЗА ИГРАТА “ПОЗНАЙ ЦИТАТА”
	Уважаеми читатели,
	Публикуваният цитат към играта "Познай цитата" в брой 3 на списание "Звук и светлина" е от произведението "Железният светилник" на Димитър Талев. Отговорилите правилно са: Ангелина Кръстева от Стара Загора, Иванка Христова от Левски, Димка Дамянова от Пловдив и Димитър Станев от Велико Търново.
Благодарим на всички взели участие! А ето и цитата за настоящия брой:
	„Живеем като червеите в дървото, всеки гризе и си прави път според силите си.“
* * * * 

ОТГОВОР НА ЗАГАДКАТА “НАМЕРЕТЕ КОЙ Е КРАДЕЦЪТ НА КОРАБА”
	Верният отговор на загадката "Намерете кой е крадецът на кораба" от миналия брой е шриланкският матрос. Ако корабът е японски, то на мачтата виси японски флаг, който е невъзможно да бъде издигнат неправилно. Това е така, защото националното знаме на Япония е бяло с голям червен кръг в средата.


Задна вътрешна
ВЕЛИКДЕНСКИ ПОЗДРАВ ОТ РЕДАКЦИЯТА

Уважаеми читатели,
	Редакцията на списание "Звук и светлина" Ви поздравява с най-големия християнски празник
ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО!
	От сърце Ви пожелаваме светли и спокойни Великденски празници.
	И нека Божията благодат бъде над Вас и всяко Ваше начинание!
ЧЕСТИТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО!


* * * * 

Цитат на броя:
"Никога не скланяй главата си. Винаги я дръж изправена! Гледай света право в очите!" 
Хелън Келър



Притурка Разкази

СЛУЧКА ПРЕЗ ВЕЛИКИ ПОСТИ
	Дядо Иван Антонов, трудолюбив и порядъчен човек, със силно развито чувство за хумор, години наред бил настоятел на местната църква и неин псалт. Той и стопанката му баба Славка, като благочестиви християни, стриктно спазвали християнските норми на поведение и традиции, с което били за пример сред съселяните си. А техните семейни отношения били безупречни. Те се основавали на взаимно уважение и доверие. Само дето тя не можела да си обясни как нейния съпруг, човек
на тежкия физически труд – ковач, ястелит и с огромно телосложение изтрайвал без блажинка, а само с оскъдна постна храна прекарвал времето през христианските пости и дълбоко в себе си го съжалявала.
	Веднъж, през Велики пости, на баба Славка се наложило да го потърси за нещо. След дълго лутане изкъщи и по двора, тя го открила сгушен зад плевнята, седнал върху един пън и държейки в ръцете си комат хляб и парче сланина. Късал залъци от топлия комат хляб и режел с джобното си ножче тънки парченца сланинка, които поставял върху меките хлебни залъци и лакомо ги поемал
със широко отворената си уста. Изумена от видяното, тя се хванала за главата. Започнала да се кръсти и с укор, но с приглушен глас, за да не чуят съседите, че язък за авторитета му, го захокала:

	– Хвала Богу, Иване! Да ми ядеш ти сланина през Велики пости! А аз глупачката ти вярвах. Бях убедена, че ти наистина постиш и те съжалявах, че толкова дълго време преживяваш само с бобена и гъбена чорбици и картофена яхния. Ето как си ме лъгал, значи! И не само мене, а и всички богомолци, на които всяка неделя говориш за пост и молитви. Грехота! Грехота! Как можа да сториш това, бе Иване? От Бога страх нямаш ли? Той Бог стои горе и гледа. Гледа и всичко вижда. И забавя, но не забравя. Боже, Боже, какво ли ни очаква? – промълвила тя с уплаха и отново се прекръстила и хванала за главата.

	А, дядо Иван, изненадан от разсекретяването му, за миг се сепнал и пообъркал, та не знаел какво да каже. Изправил се чинно на крака пред стопанката си и направил опит да скрие зад гърба си греховната храна, но бързо се съвзел и с присъщата си веселост се опитал да я успокои:

	– Ууу, мари Славо! Я не се коси напразно! При толкоз народ по света, че ще вземе сега Господ с мен да се занимава и да гледа какво яде Иван Антонов през Велики пости. Че си няма друга работа. Ти знаеш ли какви други по-големи грехотии има по този свят? Той тях да оправя. Ти не се кахъри за празни работи. Пък и Бог е милостив. Той ще ми прости.

	И вдигайки глава към небето, молитвено се прекръстил с думите „Нали така, Господи?”.
Иван Шишков


ТЕЖАТ МИ МАЛЕ, ВЕРИГИТЕ
СПОМЕНИ ОТ ГОДИНИТЕ НА ВОЙНАТА И БОМБАРДИРОВКИТЕ НАД СОФИЯ
	Когато на 13 декември 1941 година Българското правителство имаше неблагоразумието да обяви война на Англия и САЩ, ние, от нашето село, с неблагозвучното име Газурници, Габровско, днес квартал Любово на Габрово, не можехме да разберем какво се случва и не знаехме какви последици ще ни докара тази уж фиктивна война. Фронт нямаше и ние бяхме спокойни, че всички си бяха по домовете, при семействата си. Животът в селото протичаше нормално. По-късно, над селото ни започнаха да прелитат огромни чужди самолети, така наречените „летящи крепости”, които летяха
за Румъния. Там те ежедневно извършваха разрушителни бомбардировки на набелязани от тях обекти и се връщаха обратно в базите си, за да бъдат отново зареждани с бомби за следващия погром над съседката ни. Нас все още не ни закачаха. За тези като мене, които бяхме все още деца, те бяха голяма атракция и ние с интерес ги очаквахме и с радостни викове тичахме подире им, докато се скрият зад хоризонта.
	Когато обаче, впоследствие радиото и вестниците започнаха да съобщават за извършени от тях бомбардировки над населени места и в нашата страна, причинявайки разрушения на сгради и смърт на хора и животни, ние разбрахме, че те не са добронамерени и вече не ги очаквахме с присъщото
ни детско любопитство. Напротив, започнахме да се страхуваме от тях. Не ги желаехме вече. Сега като че ли започнахме да разбираме какво нещо е войната. Чуехме ли шума на моторите им, бягахме всички от селото, и деца и възрастни, за да се крием из близките гори и долища. Габрово по това време беше голям промишлен център, който можеше да представлява интерес за тях, но, неизвестно защо, го пощадиха. Голямата текстилна фабрика „Бъдащност” се намираше в нашето село. Страхувахме се, че заради нея ще ни бомбардират. Но, за щастие това не се случи.
	Съобщението за извършените на 10 януари 1944 година унищожителни бомбардировки над
София, при които са загинали хиляди хора и унищожени няколкократно повече жилищни и общест-
вени сгради, изплаши всички нас, и деца и възрастни, породи в нас омраза към извършителите на това злодеяние и събуди съжаление към пострадалите. Във връзка със зачестилите и впоследствие бомбардировки и над други наши селища, за по-голяма сигурност, вторият срок в училищата беше отменен в цялата страна. Учебната година приключи само с един срок. Броят на децата и младежите в селото се беше увеличил с броя на учениците от средните училища в града, които се бяха завърнали в семействата си.
	През деня помагахме на родителите си, а често вечер и в празничните дни се събирахме в селското читалище „Бъдеще”, което се помещаваше в училището. Наред с най-различните ни занимания там, ние научавахме и новините за събитията в страната, свързани с войната и бомбардировките. Отправеният от правителството апел към всички граждани в страната за указване помощ на пострадалите от бомбардировките с пари и вещи, породи у нас, децата и младежите от селото, желание и ние да помогнем с нещо, според силите си. За целта решихме да създадем театрална трупа, която да изнесе благотворителни представления за събиране на пари в помощ на пострадалите. Нарекохме я
„Росна китка”, което наименование отговаряше на възрастовият й състав – все деца и юноши. Не закъсняхме и с пиесата. Трябваше да се бърза. Намерихме в читалищната библиотека пиесата
„Тежат ми мале веригите”, авторът на която не си спомням, в която се разказваше за борбите на народа ни за освобождение от турското робство, който сюжет ни допадна. Разпределихме си ролите, разучихме ги и репетициите започнаха. Ентусиазирани младежи се включиха да ни помагат при написването на афишите, разлепването им, продажбата на входните билети, смяна на декорите и други дейности. За Великден, който тогава беше на 17 април, бяхме вече готови, но решихме, че вторият ден, 18 април е по-подходящ за представлението, понеже хората няма да имат ангажименти с гости
и други празненства, в който случай ще можем да разчитаме на по-голям брой посетители. Представлението ни премина успешно, при пълен салон посетители и добър паричен приход. Бяхме много доволни от резултатите и след представлението си направихме снимка за спомен. Обнадеждени от постигнатото, на следващата събота представихме пиесата и в читалищния салон в съседното село Етъра, днес и то квартал на Габрово, а на по-следващата събота се изявихме и на сцената на читалището в село Петковци (днес Шумели, и то квартал на Габрово). От получения приход бяхме удовлетворени и, до последния лев, както се бяхме уговорили, изпратихме парите с пощенски запис на Н.В. Царица Йоана, в София, за която знаехме, че беше дала лични пари и събира помощи за подпомагане на пострадалите от бомбардировките софиянци.
	Отговор не получихме, но не сме и очаквали такъв, защото София беше вече тотално разрушена. Бомбардировките продължаваха ежедневно. Много от държавните институции не работеха. Там цареше хаос, смърт, разрушения и пожарища. Никой не е имал време да ни отговаря. Но, ние сме сигурни, че парите ни са пристигнали до Н.В. Царицата и са употребени по предназначение, защото тя беше известна с почтеността и милосърдието си. В онези години хората бяха състрадателни, почтени и с висок морал – качества, които сега са дефицитни. Удовлетворени бяхме от стореното от нас и щастливи, че сме били полезни на нуждаещите се.
	На снимката вдясно са участниците в пиесата. Отляво на дясно прави: Гатьо Сарафов, Бончо Коев, Петко Богданов, Мария Костова, Пенка Гатева и Георги Йонков; седнали: Борис Костов, Петко Георгиев, Христо Гатев, Петър Лалев, Стефан Йосифов, Иван Шишков и Георги Лалев. От всички тях, днес са живи само четирима: Мария Костова, която живее в Хасково, Пенка Гатева, Георги Йонков и Иван Шишков. Последните трима живеят в Габрово.
	Изминаха вече 70 години от тогава, но споменът за тази случка е все още жив в съзнанието на нас, оцелелите участници в тази благотворителна проява. Бихме желали тя да послужи като добър пример за изграждане на липсващите в голяма част от хората добродетели, така необходими за ускореното излизане от незавидното материално и духовно положение, в което се намираме.
Иван Шишков


МЪРТВО ВЪЛНЕНИЕ
	Бяхме трима приятели на 4-седмична почивка на море в Несебър. На есен влизахме в казармата и се нуждаехме от емоции и трупане на жизнен опит. Затова ходехме всяка вечер в Слънчев бряг. В самия край на почивката решихме да посетим ресторанта в старата част на града.
	Вечеряхме в квартирата и се отправихме към ресторант "Месемврия". Нямаше място, но имаше много правостоящи наоколо. Едни за да слушат безплатно хубавата музика, други като нас, за да пийнат по чашка в добра компания. Когато сервитьорът вземаше сметката на една маса, ние бързо хванахме облегалките на столовете. Така си осигурихме места и маса.
	Масата бе двойна и до подиума на музикантите. Двама от клиентите обаче останаха на местата си. Те бяха младо семейство от чужбина. Въпреки че бяхме въздържатели, поръчахме бутилка вино
и безалкохолни за разредител. Платихме веднага, за да си тръгнем, когато си поискаме.
	Сега разгледах чужденците. Жената седеше на почетното място. Бе на около 30-32 г. Със средно дълга, черна и леко чуплива коса, пусната свободно към раменете. Беше средна на ръст, с топчесто лице и много излишно тегло. Раменете ѝ бяха с мехурчета от слънчеви изгаряния. Кожата на ръцете, скулите и носа – силно зачервена. Бе намазана обилно със защитен крем, но сгрешила в последователността. Първо е трябвало да сложи крема, а не след изгарянето.
	Черна копринена рокля, широка и пусната свободно, прикриваха пълнотата ѝ. Две тънки презрамки я придържаха, като ѝ спестяваха болките от изгарянията.
	Мъжът бе висок и слаб. Дългата му светла коса стигаше до раменете. Нямаше брада, а това правеше лицето му много нежно и красиво. Приличаше по-скоро на племенник на съпругата си.
	Първа подхвана разговор жената. Представиха се така:
	– Семейство от Холандия сме. Обиколихме Южна Европа на почивка. Лани бяхме в Гърция, сега сме тук. Мъжът ми е художник и преподавател по рисуване в колежа, където работя и аз. Аз преподавам латински и старогръцки.
	Съпругът ѝ я допълни:
	– Тя говори свободно още френски, немски и английски.
	Представихме се кратко и ние. Борислав – английска гимназия, Петко – търговска и Димо –
реална. Владеем в различна степен английски, френски и немски.
	Впечатлен от многото езици на Кристин, попитах полушеговито:
	– Нали латински и старогръцки са мъртви езици. Днес никой не ги говори. Има ли поне желаещи да ги изучават?
	– Има, и то не само от холандци, а и от съседните страни. Има дори от Испания.
	– Но с кого ще говорят и на кого ще превеждат?
	– Ооо, винаги има такива хора. Римската и Византийската империи са оставили след себе си огромен архив от документи. Все някъде някой се рови в архивите и се нуждае от превод. Преводът е скъпа услуга.
	– Ами тогава, защо не превеждаш, а преподаваш?
	Въпросът ми сякаш я засегна и тя вдигна децибелите на гласа си:
	– А на теб кой ти каза, че не превеждам?
	После Кристин осъзна, че аз съм на възрастта на нейните колежани и продължи спокойно:
	– Имам възпитаници в цяла Западна Европа. Когато някой се сблъска с труден текст, той ми го праща. Така аз си заработвам още доходи.
	След така аргументиран отговор се почувствах неловко от наивните си въпроси. Тя премина на английски, заради Борислав.
	Докато разговаряхме с Кристин, наблюдавах Тони, защото беше точно срещу мен. Художникът беше професионално наблюдателен и хиперактивен. Тони непрекъснато правеше нещо с ръцете си. Може би затова си е избрал такава професия. Извади от чантичката си малка луличка. Мислех, че е сувенир или играчка. Той я почисти и зареди с тютюн. Вместо запалка, в ръцете му се появиха кремък, прахан и чакмак. С това древно огниво я запали и блажено запуши. Едва сега забелязах, че широката част на луличката е стилизирана дяволска глава. Ангелското му лице и дяволчето на лулата бяха в пълен контраст. Ако правилно съм разтълкувал това скрито послание, то казваше: "Може да приличам на ангел, но в живота съм голям дявол."
	После се пресегна и взе бутилката от виното. Няколко секунди разглеждаше етикета. После почука с нокът по него и попита Борислав:
	– Какво пише тук?
	Пишеше "Манастирско шушукане". Борето преведе манастирско, но на шушукане блокира.
	– Хайде бе, помагайте! Знаете ли как е на друг език?
	– Тази дума е чисто българска и няма аналог. Сигурно има сходни думи по смисъл, но ние не ги знаем – казах му аз.
	Борето прие аргумента ми сериозно и направи нещо неочаквано. Сложи длан на ухото на художника и зашушука. Аз пък повторих това упражнение към Кристин. От съседната маса ни се присмяха. И музикантите не криеха усмивките си. Тримата приятели се притеснихме. Бяхме изпаднали в неловка ситуация. И това бе заради това, че от свободен разговор, преминахме на пантомима. Наблюдателният и аналитичен художник реагира незабавно. Той ни подаде приятелска ръка, за да ни извади от притеснението. Смени посоката на разговора, като попита:
	– Искате ли да идем на нощен плаж?
	Никой не бе против, но само аз се изразих гласно:
	– О, чудесно, нямам такова преживяване. Сигурно ще е много интересно.
	Тръгнахме по тихата и безлюдна главна улица на стария град. Островът е малък и само след три къси пресечки се озовахме на края ѝ. Квартирата ни беше съвсем близо до мястото, на което се намирахме. Къщата бе крайна и дворът свършваше на брега.
	Една сутрин станах по-рано от приятелите и отидох да се порадвам на утринното море от края на двора. Той свършваше със стръмен бряг. От височината му се откриваше следната гледка: долу морето сънливо шляпаше брега с малки вълнички. Прибоят бе изхвърлил пясък, който бе образувал крайбрежна ивица. Тя беше широка между 3 и 5 или 6 метра. С добро въображение тази пясъчна ивица можеше да мине за мини плаж. Погледнах надясно и видях, че въпреки ранния час, там вече имаше двайсетина летовници. Това бяха хора предимно на средна възраст. Те се бяха скрили на това усамотено място от шума и мръсния въздух на големия град. Отправих поглед напред. Тук се натрапваше изключителната прозрачност на водата. Виждаше се пясъчното дъно на значително разстояние. Оптическата измама ме накара да мисля, че тук морето е до колене. Погледнах и наляво. Тук на дъното се виждаха няколко тъмни петна. Това бяха подводни камъни или скали. Около тях плаваше харпунист. Виждах го как зарежда водния пистолет. "Абе, човече, на това място сигурно има само цаца и попчета. Да стреляш с харпун по тях е равносилно на стрелба с ловна пушка по мухи и пеперуди." – присмях му се мислено аз. Той пък сякаш телепатично ме чу и веднага заплава към брега. Когато зашляпа с плавниците по плиткото видях, че на кръста му са закрепени две рибета, дълги до коляното му. Ето това представляваше мястото, на което ни доведоха холандците.
	Слязохме на тясната пясъчна ивица. Не можехме да останем тук, защото щяхме да пречим на новодошли или тръгващи си.
	Тони ни поведе наляво. Само след петнадесетина крачки попаднахме на старо огнище. До него имаше купчина сухи дърва. Някой летовник грижливо ги бе събрал, изхвърлени от морето. Тони клекна и започна да ги подрежда за палене. Без подпалки и само с древното си огниво успя. Как ги запали, само той си знае. Едва сега ми мина през ума, че тук е любимото място на холандското семейство. Всичко съвпадаше. Кристин можеше да излиза само рано, късно или нощем, заради слънчевите изгаряния. За хиперактивния Тони събирането на дърва и паленето на огън бе развлечение, а не тежест.
	Огънят се разгоря и ние насядахме около него. Борислав и Кристин си бъбреха на английски, останалите скучаехме. 
	Тони погледна към мен и каза:
	– Хайде да влизаме!
	Станах за да сваля панталона и блузата. Когато го сторих, той вече бе нагазил във водата. Когато аз стъпих в нея, той вече плаваше.
	Когато стъпих във водата се спрях изненадан. Тя ми се стори необичайно студена. Морето ме предупреди, но аз не го разбрах. Така е, защото не съм морско чедо. Отдадох студа на това, че тялото ми е нагрято от огъня. Тази грешка едва не ми коства живота.
	Нагазих още малко и се впуснах в ускорен кроул, за да настигна холандеца. Дистанцията между нас вместо да намалее – нарастна. Вече не го виждах в тъмнината, а само чувах плясъка на водата там някъде пред мен. Нищо, ще го изчакам да се измори и тогава ще го настигна. Така си мислех и намалих темпото до умерено. Не знам колко време плавахме така. В един момент пляскането пред мен се усили. "Ето, настигнах го!" – мислех аз. Не познах! Той плуваше вече към брега.
	Холандецът премина с такава бързина, също като летящ холандец. Докато сменя и аз посоката, той се бе изгубил в тъмнината.
	Първото ми впечатление, когато се обърнах към брега беше – защо съм толкова навътре в морето – и ледена мисъл проряза съзнанието ми – мъртво вълнение! То отвличаше навътре в морето всичко плаващо. Аз и Тони се оказахме похитени от него. Затова холандецът профуча край мен. Затова водата е била необичайно студена. Обикновено температурата на морската вода през август варира между 26-28 градуса. Сега сигурно е около 23-24. При температура на тялото под 26, сърцето спира. Преохлаждането на тялото предстоеше. Разполагах с малко време за спасение. Обикновено в микроязовирите край града плавах по 500-600 метра с почивка. Сега ме чакаха между 2 и 3 километра. Силно се съмнявах, че ще ги преодолея. Заплувах икономично, сменях стиловете на плуване, за
да натоварвам равномерно мускулите. Така преодолях половината разстояние. Оставаха ми още около 500-600 метра. Докато плувах си мислех как да надхитря коварното море, за да се спася. Ето го и варианта. Спускам се към дъното под ъгъл към брега. Стигам дъното и се изтласквам от него нагоре и пак под ъгъл, към сушата. След всяко гмуркане и изплуване щях да печеля по 4-5 метра приближаване към сушата. Гмурнах се към дъното, въздухът ми свърши без да го достигна. Изплувах и си писах един голям минус. Изразходвах много енергия без да се придвижа напред. Наруших дишането и ритъма на плуването. Опитът ми се провали. Бях все още много навътре в морето.
	Пак заплувах към брега, но вече не ми спореше. Тогава усетих присъствието на един тих, невидим и безпощаден убиец – хипотермията. Нямах сила в ръцете и краката. Мускулите им все още изпълняваха командите на мозъка, но докога ли? Без сили едва ли щях да издържа много. Не ми спореше и плуването. Имах чувството, че стоя на едно място. Не беше така. Оставаха до брега около 400 метра. Умората ме принуди пак да се потопя към дъното. Този път го достигнах. Беше на около 10-12 метра. Заешкият метод – скок-подскок от дъното пак бе неприложим. Трябваше ми дълбочина от 3-4 метра. В този момент вече си мислех: "Днес на плажовете ще вдигнат черни флагове, заради мъртвото вълнение. Дали у дома няма да сложат черен воал, заради мен, на вратата?" Тези черни мисли сякаш ми дадоха още малко сили и надежда.
	Пак заплавах към брега. От хипотермията краката и ръцете не ги чувствах. Студът обхвана коремните и междуребрени мускули. Очаквах всеки момент да се схвана. Учудвах се, че все още мускулите се подчиняват на командите на мозъка. Подчиняваха се, но без сили. Студът бе сковал кръвообръщението ми. Трябваше съвсем малко, за да ме прати на дъното. Не плавах, а движех ръце и крака конвулсивно. Погледнах към брега – бяха останали около 200 метра. Реших да пробвам дълбочината. И без това ще съм на дъното завинаги.
	Още в самото начало на потапянето, краката ми опряха в камък. Изправих се и едва не изкрещях от радост. Водата стигаше само до раменете ми. Можех да почивам на камъка-спасител. Можех и да дишам свободно. Нямаше да се преохлади командният център на тялото – мозъкът. Стоейки неподвижно на камъка, сега водата щеше да отнема по-малко телесна температура. Прибавете и почивката на мускулите и ще разберете радостта ми – бях спасен. Приличахме си с холандския художник. И аз бях като него хиперактивен. Веднага се заех да изследвам ситуацията. Обходих с крак камъка. Имаше на него място само за три ходила. Това е достатъчно само за един човек. Вроденото ми любопитство изискваше да проверя дали е камък или скала и колко е дълбоко. Мъртвото вълнение и тъмнината ме спряха. Ако не успеех да се върна на камъка-спасител бях обречен.
	Погледнах към брега. Тони бе се спасил, благодарение на бързото си излизане от водата. Мен ме чакаха само около 200 метра до брега. Нямаше смисъл да се паникьосвам и викам за помощ. Сега насочих вниманието си към тялото ми. Мускулите на корема и междуребрените се отпуснаха затоплени. Топлината слезе и до коленете. Същото ставаше и с ръцете. Кръвообръщението затопли и захрани мускулите. Раздвижих тяло и крайници. Открих гъвкавост, сила и лекота на движенията. Колко трябва на един млад организъм да почине? Бяха минали само десетина минути. Изпълнен със сила, вяра и надежда се отблъснах от камъка-спасител. Плувах икономичен кроул. Сега виждах как след всяко загребване брегът приближаваше. Оставаха ми двадесетина метра и аз се изправих. Водата стигаше до кръста ми. Извървях разстоянието до огъня. Никой не реагира на появата ми със закъснение. Значи за тях всичко е нормално. Не се досетиха за драмата ми в морето.
	Сложих панталона и фланелката направо върху мокрото тяло. После се нагласих, вечерният бриз да насочва топлината към мен, за да се стопля и изсуша. Те си бъбреха на английски, а на мен умът ми се въртеше около странното оцеляване. Вече имах две гледни точки по въпроса. Оцелях заради луд късмет или свръхестествен начин. Нямах обяснение как така от трети опит попаднах на камък с площ от три ходила и височина точно по моя ръст. Някой ме е управлявал невидимо. Разбрах кой е, но след осемнадесет години.
	В една пауза в разговора им се намесих. Попитах художника къде се е научил да плува толкова хубаво. Борето му преведе въпроса на английски и продължи с отговора:
	– О, че аз откак съм проходил все си плувам. В детската градина и в училище имахме покрити басейни. В академията, сега и в колежа, е същото. Те работят целогодишно. Видя ли се свободен, аз съм във водата. Мога да кажа, че колкото съм ходил, толкова съм и плувал.
	Не се срамувам, че ме е надплувал. Радвам се, че оцеляхме в мъртвото вълнение.
Петко Абаджиев


