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ЗА ЗЛОЩАСТНИТЕ ДНИ1

 Тези са злощастните дни, които са прокълнати в хода на годината, 

понеже Господ ни ги е пратил немилосърдно. През януари първи и петнадесети. 

През фувруари трети и двадесет и седми. През март първи и тридесети. През 

април десети и двадесети. През май трети и двадесет и пети. През юни …
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двадесет и шести. През юли тринадесети и двадесет и втори. През август първи 

и тридесети. През септември трети и …3

 

 Приз октомври трети и двадесет и 

втори. През ноември пети и двадесет и осми. През декември дванадесети и 

седемнадесети. Едни споменават току-що посочените дни, други – следните. 

През януари първи и двадесет и пети. През февруари осми и двадесет и втори. 

През март трети и двадесет и пети. През април десети и двадесет и първи. През 

май пети и двадесет и трети. През юни осми и двадесет и шести. През юли 

десети и двадесет и втори. През август шести и двадесет и седми. През 

септември десети и двадесет и осми. През октомври десети и двадесет и 

четвърти. През ноември трети и двадесет и първи. През декември тринадесети и 

седемнадесети. Ако някой падне на легло в тези дни, няма да се вдигне скоро, 

няма да се сдобие с никакъв добитък и няма да може да се отдели от родителите 

си. Ако някой захване някаква къщна работа, няма да преуспее, нито това ще 

стане в друго дело, така че нито мъж, нито жена не бива да начеват в тези дни 

нещо, което биха желали да изкарат докрай, и нито на човек, нито на животно 

не трябва да се пуска кръв. Има, прочее, три дена, с които най-вече следва да се 

съобразяваме, именно двадесет и пети март, последният понеделник на 

декември и първият понеделник на август. На този последния трябва да 

обърнем изключително внимание, понеже тогава всички кръвоносни съдове са 

препълнени. Ако в тези дни някой влезе в сблъсък с човек или животно, до 

четири дена ще умре, ако мъж или жена бъде роден или родена в тези три дни, 

ще бъде постигнат от лоша и мъчителна смърт, а който вкуси през тези три дена 

птиче месо, ще умре преди да са изминали четиридесет дни.  

Превод от латински: Цочо Бояджиев 

                                                        
1 De diebus aegiptiacis (s. X), in: Paris BN lat. 2825, ed. E. Wickersheimer, Les manuscrits latins de 
médecine du haut moyen âge dans les bibliothèques de France, Paris 1966, p. 58 sq. 
2 Лакуна в текста. 
3 Лакуна в текста. 
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