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Приказка за сурвакницата

– Бабо, що се правят сур-
вакниците? – попита мал-
ката Тинка.
– Сурвакането, чедо, е 
стара работа. Дошла от 
време оно при българите. 
Святост има в наричането 
и хубост. А и със сурвак-
ницата нов живот иде в 
къщата. 
– А ти що караш дядо 
в гората чак да ходи за 
дрян? Не може ли от кру-
шата клон да откърши?
– Не може, чедо. Някои 
думат, че дрянът е дърво-
то на дявола, щото първо 
цъфне, пък последно уз-
рее. Ама не е така – нали 
от него пчеличките първа 
храна взимат, как щяло 
дяволът да има пръст в 

него. Затова аз знам – 
дряновицата е за добру-
ване, здраве и жилавина. 
Кога удряш, да се зачер-
ви гърбината, да заякне. 
Колкото повечко пъпки и 
клонки, толкоз по-добре! 
И кръговете дрянови не 
се правят за едната ху-
бост. Както хорото се вие 
на
кръг, тъй и дрян се свива 
за единство и сила. И кра-
вайчетата са затуй.
– Гледам мама от снощи е 
почнала да шета, пукалки 
пука, кравайчета пече... И 
опредената вълна извади-
ла.
– Всичкото, дето е по 
сурвакница, е за берекет, 
малка щерко. Пуканки 

бели – да са ни бели дни-
те.Червен конец – против 
уроки и лошавини. Наниз 
сушенки – на изобилно 
да тръгне годината. Ако 
ще да са чушки, ако ще 
сливки и ябълки... Пък 
вълната е да се множат 
овците. И орех може да 
продупчим и да провесим 
на дряновицата, да са ни 
мъдри и
смислени приказките и 
делата, щото орехът при-
лича на мозък човешки. 
– Мама и от чемшира от-
чупи. И сребърна паричка 
извади от раклата – доба-
ви Тинчето.
– Майка ти помни тради-
цията. Тъй и трябва. За 
добро е! Туй ни е вардило 

през вековете. Чемшир се 
слага, щото късметът оби-
ча зеленкото, а паричката 
– други парички да пови-
ка в къщата.
– А кога мине празникът, 
що ще сторим със сурвак-
ницата, бабо?
– Подир Васильовица на 
огън ще я дадем. Тя вече 
ще е чула добрите думи и 
песните на сурвакарите и 
на свой ред ще ги е рекла 
на ушите на къщата. До-
бротията ще остане меж-
ду стените. Кога искрите 
опарят дряновицата, на-
ричането ще се сбъдне...
Преразказа „ОтВсякъ-
де_По_Малко_За_Всеки-
го_По_Нещо”
        Мария БЪЧВАРОВА

На 29 декември 2021 г. журналисти от Балчик, Добрич и Варна си пожелаха да отразяват хубави 
новини от ДКИ КЦ „Двореца“ Балчик:  за много български и чуждестранни посетители, за сватби, за 
изложби, пленери и други събития, в очакване новото правителство да реши въпроса за двете каси, 
което е най-големият минус за туризма и носи само негативи към хубавия ни град.             Фото: БТ

Добрина по никое 
време 

По Коледа ни е особено. 
Приповдигнато едно та-
кова и шеметно радостно. 
Търчим по магазините, 
щураме се между щандо-
ве и разменяме усмивки. 
Усмихваме се на бебето 
в количката в асансьора, 
усмихваме се на касиер-
ката, усмихваме се тайно 
и на себе си, докато не ни 
гледат другите. 
По Коледа отмятаме спи-
сък с подаръци, с покупки, 
с нечетен брой постни яс-
тия, със сбъднати мечти. 
В добрия случай правим 
и по някоя добрина /Коле-
да е все пак!/ и заспиваме 
блажени в тихата и свята 
нощ, чакайки чудесата, 
които ни се полагат за до-
брината. В лошия - някой 
съсед ще обърка броя на 
чашите и ще тресне някоя 
пиратка. Колко им е на 
чудесата да се подплашат 
– една пиратка им трябва. 
По Коледа забравяме и да 
мърморим, както се сеща-
ме да постим за един ден. 
Спираме да се жалваме 
колко е зле и как никога 
няма да се оправим. Дър-
жавата ни такава, пра-
вителството ни онакова, 
съседите лоши, цените 
високи, доходите ни ни-
ски. И за данъците даже 
забравяме да се окайваме. 
Коледата ни залисва. Ша-
рена е и брокатено лъска-
ва. Презадоволена и раз-
глезена е. Не ви се вярва? 
А да сте си продавали ско-
ро косите на Мадам Соф-
рония? Като Дела от „Да-
ровете на влъхвите“, за да 
купите на любимия си чо-
век верижка за единстве-
ния му часовник. И той 
не е продал единствения 
си часовник, оставен от 
дядо му на баща му и по-
сле на него, вярвам. Джим 
обаче, от същия разказ на 
О.Хенри, го продава, за да 
купи мечтаните гребени 
от истинска костенурко-
ва черупка, с блестящи 
камъни по края. Коледен 
подарък за обичната му 
съпруга, която тръпне 
дали той ще я хареса без 
дългата коса: Мили боже, 
направи тъй, че пак да му 
се видя хубава. 
Не живеем във времето на 
О.Хенри, ще речете. Чак 
толкова бедни не сме, че 

да продадем единствени-
те си ценни неща, за да 
има подаръци за хората, 
които обичаме. Така си е, 
но между Нова година и 
Коледа го забравяме. По-
знавачите на проблема с 
наднорменото тегло каз-
ват, че не се пълнее между 
Коледа и Нова година, а 
между Нова година и Ко-
леда. Явно не само пълне-
ем, ами и забравяме. 
По Нова година вече сме 
в еуфория. Ако не стяга-
ме куфари с малки черни 
рокли и червени врато-
връзки на еленчета за Гър-
ция, Сърбия, Турция или 
по-далече и по-екзотич-
но, значи стягаме шумно 
парти с много фойервер-
ки и приятели. Стъпваме 
преяли в Новата, вдигаме 
гюрултия до бога, за да 
ни чуе и види колко сме 
честити. В добрия случай 
правим списък с добрите 
намерения, какво ще про-
меним и постигнем (Нова 
година е все пак!/; в ло-
шия забравяме, че нещо 
трябва да променяме и 
постигаме. 
Шумотевицата се оттича 
и най-късно по Йорданов-
ден забравяме за Коледа-
та. Колелото се завърта и 

годината вече не е толкова 
нова. Държавата ни пак 
такава, правителството ни 
онакова, съседите лоши, 
цените високи, доходите 
ни ниски. Ами данъците? 
Непосилни. Пандемията 
пък ни доразсипа. Кеси-
ята ми отъня, вярно. Биз-
несът ми, с който така се 
гордеех, е в колапс. Хо-
рата не купуват дрехи и 
аксесоари, когато работ-
ното им място се клати. 
И като казах пандемията, 
веднага се усетих защо 
тази година ми е различ-
но. Жива съм и броя от-
долу звездите на хората, 
които изгубих по пътя си. 
Затова няма да забравям 
между Нова година и Ко-
леда /надявам се и да не 
пълнея, де/. Затова ще се 
усмихвам на касиерката, 
даже и тя да е намусена. 
Затова ще целуна бебето 
от количката в асансьора 
наум. Затова ще се смея с 
пълно гърло, дори когато 
другите ме гледат. Затова 
ще направя списък с една, 
единствена точка: добри-
на по никое време. Меж-
ду Нова година и Коледа. 
Мили боже, направи тъй, 
че пак да е добрина. 

Натали НИКОЛ

Ежегодната предновогодишна изложба на художниците от клуб „Борис Караджа“ към НЧ „Паисий 
Хилендарски 1870“ Балчик, с ръководител г-н Валентин Шалтев, който е организатор и на десети-
летния пленер „Европейски хоризонти“.                                                                 Фото: Маруся КОСТОВА

Вокалната група „Приселски накит“, с худ. р-л г-жа Димка Кирчева, полу-
чи статуетка за участието си в Събор на преселението в Балчик на 26 
август 2021 г. На г-жа Димка Кирчева бе връчен  златен медал и бе поздра-
вена за 70-годишнината си от Сдружение „Българско наследство“ Балчик, 
с председател г-жа Маруся Костова.
                                                                                     Фото: Поликсения ПЕТРОВА 

Г-жа Жени Михайлова, директор на ДКИ КЦ 
„ДВОРЕЦА“ Балчик, организира за журнали-
стите от Балчик, Добрич и Варна традицион-
ната предновогодишна пресконференция, на 
която направи отчет на дейността през 2021 г. 
и представи Календара на предстоящите съби-
тия в „Двореца“ Балчик.                        Фото: БТ


