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Приоритети:
"Нищо за сляпо-глухите –  без  сляпо-глухите!" 
Мощният глас на сляпо-глухите  от Европа – отново всички заедно  след две години!
	По покана на Европейският съюз на сляпо-глухите (ЕССГ), Национална асоциация на сляпо-глухите в България – пълноправен член на ЕССГ, взе участие в събития на ЕССГ: IX-то Общо събрание на ЕССГ, I-ви форум на сляпо-глухите възрастни и ІV-ти форум на сляпо-глухите жени, които се състояха, за първи път в присъствен формат след две години на изолация, от 23 – 25 юни 2022 г. в Брюксел, Белгия по предварително оповестена програма. Национален представител на НАСГБ в Общото събрание на ЕССГ бе председателят и юрисконсулт на НАСГБ,
Величка Драганова. 
	Събитията бяха открити с официални приветствия от евродепутатите Адам Коса и Биляна Борзан, от президента на Европейския съюз на сляпо-глухите Саня Тарцай, и Петер Ванхут, председател на асоциация на сляпо-глухите "Анна Тимерман" – Белгия. 
	На 23, 24 и 25 юни 2022 г., IX-то Общо събрание на ЕССГ се проведе при следния дневен ред:
	1. Идентифициране на представените национални членове и одобряване на избирателен регистър (присъстващи национални представители). 
	2. Избор на длъжностни лица на Общото събрание:
		2.1 Председател на Общото събрание.
		2.2 Двама преброители.
		2.3 Протоколчик, отговорен за съставянето на протокола.
		2.4 Двама свидетели, които да проверят и да подпишат протокола.
	3. Утвърждаване на дневен ред на Общото събрание. 
	4. Одобряване на протокола от VІІІ - то годишно общо събрание на ЕССГ, проведено по имейл, юни 2021 г.
	5. Приемане на нови членове на ЕССГ.
	6. Одобряване на изменения в членския списък на ЕССГ и в избирателния регистър.
	7. Информация за процедурите за избор и гласуване.
	8. Избор на членове на Избирателната комисия.
	9. Номиниране и утвърждаване на кандидати за членове на Изпълнителния комитет и одитори.
	10. Обсъждане и одобряване на доклади от Изпълнителния комитет и одиторите.
		10.1 Доклад на президента.
		10.2 Финансов отчет.
		10.3 Доклад на одиторите.
	11. Обсъждане и одобряване на изменения в Устава на ЕССГ.
	12. Избор на членове на Изпълнителния комитет и одитори.
		12.1 Представяне на кандидатите.
		12.2 Избор на президент.
		12.3 Избор на вицепрезидент.
		12.4 Избор на 3-ма членове на Изпълнителния комитет.
		12.5 Избор на 2-ма одитори.
	13. Обсъждане и одобряване на предложения.
		13.1 Секретариат и неговото местоположение.
		13.2 Стратегически план.
		13.3 Оперативен план.
		13.4 Членски внос.
		13.5 Европейски ден на сляпо-глухите, 22 октомври.
		13.6 Място и дати за следващото Общо събрание.
	14. Различни теми.
		14.1 Меморандум за разбирателство между Европейския съюз на глухите младежи (ЕСГМ) и Европейския съюз на сляпо-глухите (ЕССГ).
		14.2 Признаване на червено-бял бастун за сляпо-глухи лица.
		14.3 Идентифициращ хамут за куче-водач за сляпо-глухи лица.
		14.4 Европейски референтен и ресурсен център за сляпо-глухи.
		14.5 Европейска среща на сляпо-глухите хора.
		14.6 Хаптична комуникация.

	Общото събрание  на Европейския съюз на сляпо-глухите (ЕССГ) в Брюксел на 24 юни 2022 г., съгласно действащия Устав на ЕССГ, проведе избори и избра нови ръководни и контролни органи за мандат 2022 - 2026 г., в състав:
	Изпълнителен комитет:
	Президент: Франсиско Тригуерос - Испания (председател на Федерация на асоциациите на сляпо-глухите в Испания) 
	Вицепрезидент: Тамаш Гангл - Унгария (председател на Унгарска асоциация на сляпо-глухите)
	Трима члена на Изпълнителния комитет:
	Величка Драганова - България (председател и юрисконсулт на Национална асоциация на сляпо-глухите в България)
	Саня Тарцай - Хърватия (председател на Хърватска асоциация на сляпо-глухите хора "Додир"; доктор в областта на рехабилитацията на сляпо-глухите)
	Петер Ванхут - Белгия (председател на асоциация на сляпо-глухите "Анна Тимерман" - Белгия)
	Одитори:
	Бярне Хвидстен - Дания (председател на Датска асоциация на възрастните сляпо-глухи)
	Вера Бабински - Унгария (член на Унгарска асоциация на сляпо-глухите). 
 
	Форумите на ЕССГ се проведоха на 25 юни 2022 г., като бяха представени следните доклади:
	І-ви форум на сляпо-глухите възрастни:
	„Възрастни хора със сляпо-глухота и проектът SHAPES. Какво е важно да имате предвид по отношение на стареенето и сляпо-глухотата? Съвети и опит“  
	 – Гайр Йенсен, президент на Световната федерация на сляпо-глухите.
	 „Възрастни сляпо-глухи хора, нуждаещи се от предоставяне възможности за упражняване основните си човешки права: уроци, извлечени от контролиран изследователски експеримент“ - Лив Рутс-Меркел, Холандия. 
	ІV-ти форум на сляпо-глухите жени:
	„Предизвикателствата пред сляпо-глухата жена” - Ракел Алба Мартин, Испания. 
	Накрая, досегашният президент на ЕССГ д-р Саня Тарцай, се обърна към всички присъстващи със следните думи:
	"Уважаеми колеги, партньори и приятели на Европейския съюз на сляпо-глухите!
	За мен беше чест и удоволствие да представлявам сляпо-глухите в Европа през последните 9 години, от 2013 г. като президент на Европейския съюз на сляпо-глухите.
	С това бих искала да благодаря на членовете на Изпълнителния комитет на ЕССГ и другите екипи на ЕССГ за целия принос, който вложиха, за да направят ЕССГ по-добър и по-видим. Бих искала също да благодаря на всички останали, които имат принос!
	Не казвам това за сбогом, защото ще продължа като член на Изпълнителния комитет на ЕССГ, ще подкрепям и ще помагам на ЕССГ да изпълни мотото си, на което много държа: "Нищо за сляпо-глухите без сляпо-глухите". Тук бих искала да представя нашия нов президент и вицепрезидент. Горещи поздравления на новия президент Франсиско Хавиер Тригуерос Молина и вицепрезидента Тамаш Гангл. Пожелавам и на двамата успех на новите ви позиции! Сега ЕССГ има страхотен нов президент с дългогодишен опит и вярвам, че Франсиско ще свърши чудесна работа като президент на ЕССГ и ще пази твърдо нашата визия за постигане на приобщаваща Европа, където всички сляпо-глухи могат да се радват на правата си, да изпълняват своите отговорности и задължения, и участват толкова пълноценно, колкото решат, на всяко ниво на обществото. 
	През следващите месеци, през лятото, ЕССГ ще премести целия президентски офис в Испания, така че нашият нов президент ще бъде готов да започне работа за постигане на нашата визия за сляпо-глухите хора, около 15 септември.
	Още веднъж благодаря на вас, които работихте упорито, за да се постигне, сляпо-глухите в Европа да могат да изживеят своята европейска мечта за сляпо-глухи!"
	След това горещо слово, г-жа Тарцай закри официално тези незабравими събития. 
	Разделихме се с много чувства и мисли за споделеното и за продължението на едно свято дело, започнало през далечната 2003 г., винаги ръка за ръка, всички братски асоциации на сляпо-глухите на нашия континент, в изпълнение на мотото "Нищо за сляпо-глухите - без сляпо-глухите"!
Величка Драганова
Председател и юрисконсулт на НАСГБ


Инфраструктурата около сградата на НАСГБ на
ул. „Преспа“ №6 е почти напълно ремонтирана
 
	Още със затопляне на времето и подобряване на условията за работа навън, район „Източен“  в Пловдив предприе ремонтни дейности на инфраструктурата пред сградата на НАСГБ, находяща се на ул. „Преспа“ №6. Това стана възможно благодарение на настоятелните сигнали от страна на граждани и НАСГБ. Сега цялото пространство пред сградата на НАСГБ е асфалтирано и обновено. В проекта е включено и ново озеленяване, което обаче е предвидено за есента. Монтирано е и модерно LED осветление. Изградени са няколко паркоместа за коли с инвалиден стикер, а Обектът ще бъде под постоянно видеонаблюдение.
	Съвместно с В и К са подменени старите тръби на правата вода, оформени  са и необходимите наклони за оттичане на дъждовните води.
	НАСГБ изказва благодарности на кмета Иван Стоянов и екипа на районната администрация за професионалната и бърза работа. Този проект на район „Източен“ е от особена важност за нас, тъй като осигурява на служителите, членовете и потребителите на НАСГБ и НЦРСГ „Хелън Келър“ по-достъпна и безопасна околна среда. Предстои и ремонт на пространствата отстрани и зад  сградата.–
	Разбира се, че все още има какво да се желае и ние работим в тази посока. НАСГБ получи уверението на Общината, че За улесняване на ориентацията на хора с увредено зрение и слух, в достъпните пешеходни пространства от и до сградата на НАСГБ, както и  от и до близките автобусни спирки, ще бъдат изградени тактилни ивици - за информация и за внимание, контрастни на цвета на съседната настилка, както и ще бъдат изработени и поставени релефни карти. Надяваме се, че съвсем скоро и това ще бъде факт!
 –
От Редакцията
 


Силуети
Павел Делирадев – Революционерът, който постави основите на българския алпинизъм
 
	Представите на по-голямата част от нашите съвременници за дейците на македонското освободително движение са за хора, които посвещават живота си на делото и не се занимават с нищо друго. Павел Делирадев е сред тези, които опровергават едно подобно схващане, съчетавайки в себе си комита, турист и учен.
	Той е роден на 15 февруари 1879 г. в Панагюрище в семейството на опълченеца Димитър Делирадев. Негов роднина е пътешественикът Никола Делирадев, който още във второто десетилетие на XX в. участва в лов на диви животни в Африка. Образованието на младия Павел протича в четирикласното училище в неговия роден град и Столарското техническо училище в Русе. В тези години той се увлича от социализма и става един от учредителите на Общия работнически синдикален съюз, както и на организацията на БРСДП (т.с.) в Ючбунар.
	През 1907 година Делирадев се включва в редиците на ВМОРО и се превръща в един от идеолозите на лявото крило, прокарвайки идеята за Балканска федерация. Формирането на Народната федеративна партия след младотурската революция го прави редактор на партийния орган „Народна воля“. Той е секретар на четата на Яне Сандански, близък приятел с Павел Шатев, а с Михаил Герджиков през 1910 г. издава брошурата „Война и революция“, в която двамата се обявяват против задаващия се военен конфликт. В последвалото размирно десетилетие Делирадев пише брошурите „Българските патриоти през освободителната война“ и „Балканските войни и българският погром. Причини, развитие и последици“, които се оказват последното му действие, свързано с политиката и обществения живот.
	Сериозното му образование (следва политическа икономия, философия, конституционно право и география в Софийския университет) кара доскорошния комита да преосмисли приоритетите си и да се посвети на своите големи страсти – туризма и науката. Делирадев е сред основателите на алпинизма и пещерното дело в България, бидейки дългогодишен председател на Българския планинарски клуб и Българското пещерно дружество.
	На 8 април 1923 г. е организатор на първото масово изкачване на Мусала, а 10 години по-късно е сред първите изминали маршрута по билото на Стара планина Ком-Емине. За това си изживяване той казва: „И всеки, който би пожелал да получи свързана представа за най-голямата ни планина и да изпита всички удоволствия, които може да поднесе тя на своите почитатели, той трябва да предпочете цялостното пътешествие пред откъслечните излети. Последните напомнят разхвърляното четене на някое велико произведение или разкъсаното слушане на цяло музикално творение.“. Неслучайно на негово име впоследствие е кръстен хижа в Средна гора.
	Туристическите му занимания са съчетани с географските, за което свидетелства факта, че през 1939 г. прекарва 6 месеца сам на палатка в Рила, за да изготви първата подробна топографска карта на планината. Делирадев написва подробни книги за Витоша, Осогово, Рила, Пирин и Родопите, интерес към които има интерес и в чужбина, а откритията му по отношение границите на планините намират място и в тогавашните учебници.
	Ученият има своя принос в биологията (открива червеното водорасло, оцветяващо снежните преспи през пролетта), геологията (изследва следи от терциерни пясъчници и конгломерати в Лакатишка Рила) и дори медицината (открива причинителите на ендемичната гуша, от която страдат жителите на планинските области). Поради тази причина името му се ползва с авторитет и сред политиците – бива награден както със сребърен медал за наука и изкуство и орден „Св. Александър I ст.” с указ на цар Борис III, така и с най-престижното научно отличие в социалистическа България – Димитровската награда (1950 г.).
	През 1940 г. пък Делирадев открива и публикува турски регистър за данъци от джамията на султан Мурад II в Одрин, съдържащ ценни исторически данни за българските земи през XVII в. Седем години по-късно той е председател на комисията, която установява пътя на Ботевата чета с оглед на точния маршрут на туристически поход „Козлодуй-Околчица“, стартирал през същата година. През 1952 г. по същия начин е прокаран маршрутът „По стъпките на Хвърковатата чета“. Застрахователното дело също се оказва тема, в която за него няма тайни и неслучайно заедно със Злати Чолаков списват „Застрахователен вестник“.
	Павел Делирадев умира на 9 февруари 1957 г. в София и оставя на поколенията над 50 научни изследвания и 2500 статии, като в същото време е взел дейно участие в обществения и политически живот в началото на века. Неговият принцип е приложим и в днешното забързано ежедневие: „Природата така вещо е наредила своите работи, че е предоставила всекиму свободата да я чувства и разбира по своему!“
Източник: www.bulgarianhistory.org
 


Щрихи от родината
Село Долен – мистериозно, величествено, едно от най-красивите български села
 
	Е, готови ли сте да научите повече за това величествено райско кътче? Отпуснете се и се насладете на следващите редове…
	Счита се , че през 16-ти век в селото са се заселили осем рода, като създали осем махали. Тогава в селото живеели приблизително 3000 души, докато сега жителите са около 300, като от тях християнска религия изповядват около 20 души, останалите изповядват мюсюлманската религия. Населението е смесено, като в селото  има както църква, така и джамия.
	Надморската височина на селото е между 900 и 1200 метра, което го прави изключително приятно за релакс, почивка, отърсване от ежедневието, напрежението, което цари в големите населени места.
	Исторически потвърден факт е, че навремето търговци от Египет са прииждали в селото с камили за да извършват търговия.
	Световноизвестните доленски къщи
	Търновски майстори са ги строили по специфичен начин, със своя архитектура и дизайн. Любопитно е да знаете, че каменните зидове на първите етажи са около 80 см, а горните етажи (на които са живеели хората) са изградени от плет.
	При археологически проучвания край Долен са открити антично селище, късноантично селище, късноантичен некропол, късноантична крепост, късносредновековна църква и находище с останки от металодобив. Селото е обявено за архитектурен резерват. В него има 350 традиционни родопски къщи. Те са покрити с тикли (каменни плочи).
	Легендата за каменния кръст над селото гласи, че преди много години в дола, близо до реката, където се намирал многовековен дъб, бил издялан каменен кръст. Местността и самия дъб е наречен Св. Атанас (Днес дъба не съществува защото е паднал преди тридесетина години. Местните при разрязването му са добили около 90 кубика дърва). На това място са били погребвани починали деца, които още не са били кръстени. В легендата се говори, че децата нощно време се качвали на дъба и оттам бозаели.
	По време на една седянка в близката махала на селото моми и ергени се задявали и една мома на име Капка казала: „Абе, юнаци, кой от вас може да изнесе кръста оттук до горе на Дувден?“ (Дувден е доленско наречие на местността Св. Дух). Момците се спогледали един друг, но никой не се наел да вдигне кръста. Тогава Капка казала: „Мухльовци с мухльовци! Я да видите какво кака Капка може да ви покаже!“. Навела се мома Капка, хванала кръста и го изнесла на върха. Там от преумора тя починала, но кръста си останал в средата на дъбовата горичка, която днес се е превърнала в китка дъбова гора.
	В района около кръста има разхвърляни обработвани камъни, но до този момент разкопки и проучвания от археолози не са правени.
	Редица български филми са заснети в село Долен. Филмите „Изпит“ и „Във Вечни времена“ използват Долен за декор. Снимани са още „Мъжки времена“, както „24 часа дъжд“. В село Долен се намира и къщата на Капитан Петко войвода от едноименния филм.
	Доленската църква „Свети Никола“ също трябва да я посетите и да и отделите поне 2 часа.
	Любопитно е да знаете, че камбаната от църквата е крадена два пъти.
И двата пъти е намирана и връщана на мястото си. За да я направят по-тежка, жители претопяват медни съдове, а руснаци даряват злато. Освен, че новата камбана е по-тежка, т.е. по-трудна за кражба, тя и издава по-приятен камбанен звън, т.е. „пее“ по-меко.
	Тайният тунел 
	Преди много години, местните лидери се събирали около гробището на селото за да обсъждат важни дела. Обсъждали и план за евакуация, в случай, че селото бъде нападнато. Нещо повече, те прокопали подземен тунел от църквата с два странични ръкава на около 500 метра встрани. Днес археолози предявяват сериозен интерес към този тунел, но той все още не е изследван в детайли! За него се разбрало случайно, докато местни прокопавали канализация.
	В селото се правят и редица музикални събития, като едно от популярните е надпяване на жени, като на три и повече сцени се провеждат музикални програми, на които се пее българска народна музика.
Павел Джунев
Източник: /www.sharenacherga.com 
 


Хоризонти
Най-откачените туристически атракции
 
	Падате ли си по екстремните изживявания? Да си го признаем – дори скачането с парашут и бънджи скоковете не са това, което бяха. Вече всичките ви приятели са го правели. Ако наистина искате нещо уникално, което ще накара приятелите ви да ви помислят за луд, имаме няколко предложения за вас.
	Танк под наем в Минесота
	Пейнтболът е за женчовците. В Минесота можете да захвърлите детските играчки и да изживеете мечтата на всеки мъж – да прегазваш всичко по пътя си зад волана на машина от времето на войната във Виетнам.
	Само за няколкостотин долара ще ви позволяват да се повозите на истински танк и да причините невъобразимо разрушение. На площ от 80кв.км. можете свободно да стреляте с картечници и всякакви артилерии, за да задоволите жаждата си за разрушение.
	Срещу още няколко долара дори ще можете да преминете с чудовищната машина през няколко автомобила. За съжаление колите се избират предварително и не можете да сгазите Мерцедеса на идиота, който ви е препречил пътя тази сутрин.
 
	Сред крокодилите в Австралия
	Крокодилите са ужасяващо напомняне за ерата на динозаврите и имат една от най-силните захапки в животинското царство. За безстрашният авантюрист, който си търси смъртта не е достатъчно само да ги види в зоопарка – трябва да влезете във водата и да им се изсмеете в лицето. Именно за такива случаи една компания в Дарвин, Австралия е изградила Клетката на смъртта, в която можете да прекарате 15 минути сред 6-метрови, тежащи по 1 тон машини за убиване.
	И кое е най-хубавото? Ами клетката е от прозрачен плексиглас, което само увеличава реализма както за участниците, така и за огромните териториални влечуги, в чиито дом навлизате.
	Яздене на лъв
	Стената от плексиглас обаче прекалено ви отдалечава от опасните хищници, нали? За ваш късмет има един зоопарк в Буенос Айрес, Аржентина, където срещу малка такса и подпис, че носите цялата отговорност за живота си, можете да яздите истински лъв.
	Ако не си падате по лъвовете, тогава за вас има тигри, леопарди и мечки. В общи линии отварят клетката и ви дават да правите каквото си искате. В крайна сметка, какво толкова може да се обърка?
	Спусни се по хълма в огромна топка
	Хората опитват какви ли не неща. Било е просто въпрос на време преди някой да погледне към стръмния склон и да си помисли „Иска ми се да вляза в огромна прозрачна топка и да се пусна надолу”. Така се е родил зорбингът.
	Най-новият екстремен спорт идва от Нова Зеландия и е нужно само да влезете в огромна надуваема топка и да се изтъркаляте по стръмното със скорост 50км/ч. Не ви звучи достатъчно бързо? Не забравяйте, че през цялото време биете главата си в стените на топката, все едно сте в центрофуга.
 
	Надвесване от най-високите сгради в света
	Кулата CN в Торонто е най-високата структура в западното полукълбо. Но какво щеше да му е интересното на това, ако не можехте да се надвесите от ръба, докато гледате как животът ви минава пред очите?
	Атракцията се нарича EdgeWalk и ви предлага възможност да се надвесите от 550 метра височина и да разгледате канадския пейзаж, макар на няколко метра до вас има напълно безопасно място, направено точно за тази цел.
	В най-ясните дни се оказва, че може да се види на 150км отвъд канадската граница, чак в щата Ню Йорк.
	Разходка сред отровните растения
	Дори най-закоравелите приключенци се нуждаят от малко почивка от време на време, за да се насладят на природата. Ако търсите възможност да направите това, като в същото време да не се лишавате от риска за живота си, какво ще кажете за градините Алнуик във Великобритания, където е най-голямата колекция от смъртоносни растения в света?
	Към днешна дата в градините има близо 100 различни вида отровни растения – от бучиниш до рицин и стрихнин. По някаква случайност присъстват и растения като марихуана и халюциногенни гъби, но твърдят, че това е единствено с образователна цел.
	Разходка над 2000-метрова пропаст
	Ядосвате ли се, защото сте отишли до Китайската стена, но властите не са ви разрешили да се спуснете по нея с ръчно направено въже от чаршафи и бодлива тел? Зарежете тази работа. Направо отидете в планината Хуашан.
	Планината се издига на повече от 2100 метра височина и привлича почитатели на адреналина, които искат да изкачат известният като  „най-смъртоносния в света” маршрут. При липсата на незначителни неща като обезопасителни въжета или мрежи, катерачите вървят по пътека от дъски, на която не могат да се разминат двама души. Това е единственото нещо, което стои между вас и двукилометровото падане.
	Скок с бънджи във вулкан
	Какво толкова му е екстремното на бънджито? В крайна сметка, ако въжето се скъса, най-много да си вземете студена баня. Добрите хора от Volcano Bungee имат нещо точно като за вас. В Пукон, Чили можете да скочите директно в кратера на активния вулкан Виларика от хеликоптер.
	На цена от около 10 000 долара това също така е и най-скъпият бънджи скок в света. 100-метровото въже ви спуска само на 200 метра над кипящата лава – толкова близо, че ще опърли космите в носа ви. Само се надявайте пилотът на хеликоптера да е изчислил височината правилно.
	Още по-готиното е, че след като скочите, не можете да се качите обратно в хеликоптера. Трябва да висите със 150км/ч в продължение на 60 километра, докато се върнете до летището, надявайки се да не улучите някой електрически кабел по пътя.
 
Ивайло Иванов
Източник: www.iskamdaznam.com 
 


Любопитно
Историята на „Кама сутра“
	Европейците, които научили за „Кама сутра“ едва през ХVІ век, я възприели като сексуална инструкция. Дори и днес в съзнанието на повечето хора тя е известна предимно като сборник етюди за креватна гимнастика. В действителност нейният автор посвещава по-малката част, около 1/5, от този философски трактат на еротиката – всичко друго обяснява мъжът да се превърне в пълноценна и хармонично развита личност, добродетелен гражданин и добър съпруг.
	„Кама сутра“ (буквално – „Трактат за чувствата“) е написана от Маланага Ватсяяна. Почти нищо не се знае за съдбата на този брахман от Западна Индия; той е живял между ІV и VІ в. 
	В „Кама сутра“ Ватсяяна класифицира и систематизира индийските традиции и знания на своите предшественици. Освен това, той притежавал литературна дарба, затова произведението му е твърде поетично и метафорите му са несравними: например, той оприличава връзката на един мъж с няколко жени на „сношение със стадо крави”. В случая сравнението далеч не е обидно, като имаме предвид, че в Индия кравата е свещено животно.
	Основното в „Кама сутра“ е не сексът – а философията. В Европа подобно нещо не било публикувано цели векове. Нямало също и такова либерално отношение към жените (в Индия и на тях се препоръчвало да изучават „Кама сутра“), както и подобна женска сексуална разкрепостеност. Впрочем, има мнение, че именно ограничаването на сексуалния аспект в отношенията между мъжете и жените и овладяването на сексуалната енергия е осигурило на християнството надмощието му над другите религии и победите на християнските държави – така, че всичко зависи от гледната точка.
	Основата на философията на древните индийски шастри (писания) е идеята за борбата между природата и културата. Човек трябва да преодолява животинското състояние и да контролира своята страст, да насочи стремежите на тялото в здравословна посока (затова Ватсяяна възприема еротиката като част от медицината – Аюрведа). Най-важното е да се поддържа баланс между трите части на живота: Дхарма, Артха и Кама. Дхарма („учение“, „закон“) е придобиването на духовни достойнства, на добродетели; Артха е светската част от живота – умения, слава и богатство; а Кама са чувствата, удоволствието и желанието, включително любовното. Ако човек търси щастието, не бива да пренебрегва никоя част от живота: „Човек и сто години да е живял, трябва да практикува Дхарма, Артха и Кама“.
	В зряла възраст е особено важно да се спазва Дхарма (най-простото правило е да не се яде месо), за да се опитаме да постигнем Мокша – духовно освобождение от бремето на страстите. По този начин „да избегнем следващите прераждания“ – ако, разбира се, вярваме в тях.
	Както подсказва заглавието на трактата на Ватсяяна, „Кама сутра“ обръща най-голямо внимание на Кама – как мъжът да намери и спечели партньорка, как да поддържа жизнеспособен брак, как да изглежда привлекателно, как да подбира приятели и съпруга, как да обзаведе дома си и, накрая – какво да прави в този дом. В същото време „Кама сутра“ учи да се получава удоволствие така, че да не станем роби на страстите си.
	Трактатът „Кама сутра“ е предназначена за градски жител от горните касти, богат собственик на пари и на свободно време, което може да се използва за самоусъвършенстване. Ватсяяна описва обичайните дейности на такъв човек по следния начин: първо, това е хигиена – „човек трябва да се къпе и да маже тялото си с масла всеки ден, да използва сапун на всеки три дни, да бръсне главата, включително лицето си, на всеки четири дни, а останалата част от тялото на всеки 5-10 дни. Миризмата на пот под мишниците трябва да се премахва редовно”. На второ място, това са социално одобрени развлечения: „След закуска трябва да учите папагалите и другите птици да говорят, а след това петлите, фазаните и овните – да се бият. Известно време да се отделя за театрални представления, също и за следобеден сън. След това собственикът на къщата облича дрехи и слага украшения, по време на хранене общува с приятелите си. Вечерта е посветена на пеене. Тогава собственикът на дома заедно с приятел чакат жената в предварително украсената стая, или изпращат прислужница за нея, или сами отиват при нея. След нейното идване я канят в къщата и я забавляват с добър и приятен разговор. Така си заслужава да приключим деня“.
	Ватсяяна учи да се отдаваме на много удоволствия. Той съставя учебна програма от 64 умения и изкуства – всеки мъж, който иска да разбере “Кама“ и да има най-добрите жени, трябва да ги овладее. Едва ли ще бъде възможно да ги овладеете и за половин живот, а и много изкуства днес изобщо не са от значение (например способността да се украсяват божества с ориз и цветя, или пък владеенето на магия), но някои от тях дори през ХХІ век ще превърнат мъжа в завиден жених: пеене и свирене на музикални инструменти, танци, писане и рисуване, изкуството на татуирането, отглеждане на цветя, декориране на леглото, изработване на огърлици, гирлянди и венци, актьорска игра, изработване на обици, изготвяне на аромати, пълнене на акведукти с вода, сръчност, кулинарни умения, приготвяне на лимонади и кисели напитки, шивашки умения, владеене на меч, боздуган и стрелба с лък, построяване на разсъждения, изводи и умозаключения, дърводелски умения, архитектура, скулптура, химия, грижи за растения, ораторско изкуство, владеене на чужди езици, риторика, познаване на етикета, познаване на военното изкуство, умение да се определя характера на човек по поведението му, аритметика.
	И това дори не е половината от списъка. Всяко от 64-те изкуства, които Ватсяяна посочва, носи удоволствие и прави мъжа добър любовник (в широкия смисъл на думата). А за такъв мъж запознанството с жени и самите сексуални практики вече са въпрос на техника – авторът описва подробно не само начините за избор и спечелване на момичета, но дори и изкуството на флирта, прегръдките и целувките.
Любомир Чолаков
Източник: www.iskamdaznam.com
 


Полезна информация
Предоставяне на лична помощ по 
Закона за личната помощ
 
	Законът за личната помощ (ЗЛП) урежда условията и реда за предоставяне и ползване на лична помощ, регламентирана като механизъм за оказване на асистентска грижа, който се основава на гарантирана от държавата финансова подкрепа, индивидуалните потребности и личен избор на ползвателите.
	Съгласно нормативните изисквания, хората с увреждания имат право да ползват лична помощ с определен брой часове, съгласно потребностите, определени в изготвена индивидуална оценка от дирекции „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на лицето с увреждане. При установена потребност за включване в механизма лична помощ в заключението задължително се съдържа уточнение за периода, за който личната помощ следва да бъде отпусната, както и броя часове. В резултат на това се издава направлението за предоставяне на помощта.
	Желанието за включване в механизма лична помощ се заявява до кмета на съответната община по настоящ адрес, на когото е определена ролята на доставчик на лична помощ. Човек с трайно увреждане, който иска да му бъде предоставена лична помощ, подава лично, чрез упълномощено от него лице или чрез законния му представител, заявление – декларация по образец за предоставяне на лична помощ. В заявлението лицето декларира, че не получава друга подкрепа за задоволяване на същите потребности и посочва асистент. Когато в заявлението не е посочен асистент, доставчикът на лична помощ може да предложи асистент. Към заявлението се прилага направлението с определения брой часове, издадено по реда на ЗХУ след извършване на индивидуална оценка на потребностите.
	Важно е да бъде отбелязано, че:
	Когато ползвател на лична помощ е дете с трайно увреждане, за което се получава месечна помощ по чл. 8д, ал. 5, т. 2 от Закона за семейни помощи за деца, в заявлението-декларация заявителят дава писмено съгласие до 380 лв. от помощта (като конкретният размер съответства на определения брой часове в индивидуалната оценка на потребностите) да се превеждат по бюджета на общината от Агенцията за социално подпомагане, след определянето на асистент и сключването на трудовия договор.
	Когато ползвател на лична помощ получава добавка за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване, в заявлението-декларация по ал. 1 заявителят дава писмено съгласие добавката да се превежда на Агенцията за социално подпомагане от Националния осигурителен институт след определянето на асистент и сключването на трудовия договор.
	Когато броят на часовете, определени в направлението по ЗХУ, е по-голям от броя на часовете, които могат да се заплащат със средствата по ал. 2 или 3, доставчикът на лична помощ е длъжен да осигури предоставянето и да заплати на асистента личната помощ за пълния брой отработени часове, но не повече от броя на часовете, определени в направлението.
	Ползвателят на лична помощ продължава да ползва месечната помощ или добавката, ако доставчикът на лична помощ не може да сключи договор с асистент.
	Включването в механизма лична помощ зависи изцяло от волята на съответното правоимащо лице, като той се прилага само по негово желание,  въз основа на изготвената индивидуална оценка на потребностите и издаденото направление по реда на ЗХУ.
	Редът и срокът за предоставяне и ползване на личната помощ, както и правата и задълженията на страните се определят в споразумение между ползвателя, асистента и доставчика на лична помощ, въз основа на което се сключва трудов договор между доставчика на лична помощ, в качеството на работодател, и избрания асистент/и, в качеството на работник, при спазване на действащите правила и норми. Това означава, че при изпълнението на трудовите договори, съответно произтичащите от тях права и задължения, следва да се съблюдават регламентите, залегнали в трудовото и осигурително законодателство. Сред задълженията на доставчика на лична помощ, т.е. на кмета на общината по настоящия адрес на ползвателя, е сключването и прекратяването на трудови договори с асистентите, както и осъществяване на контрол върху предоставянето и качеството на личната помощ.
	
Източник: www.mlsp.government.bg
* * * * * *



В кухнята - мерки и теглилки
Как да измерим хранителните продукти, ако нямаме кухненско кантарче?
 
	Този въпрос често си задаваме, когато решим да изпробваме нова рецепта. Опитните домакини рядко използват мерителна чаша или кантарче в кухнята, защото всичко се прави на око. Някои по-сложни ястия обаче изискват точни пропорции. В този случай е добре да се използват чаша или лъжица, както са правили нашите майки и баби. И така са приготвяли най-тънките дантелени палачинки, златисти пайове, ронливи бисквитки и перфектно изпечени нежни сладкиши, които се изяждаха много бързо. 
	Мерките, с които се борави у дома са прости - чаша, чаена лъжичка и супена лъжица. Да, ама не! Даже и опитните домакини се колебаят как да пресмятат количеството продукти, които да сложат в ястието.
	За да измерите теглото на продуктите без домакински кантар, трябва да спазвате някои правила. За приготвянето на предястия, супи, основни ястия и гарнитури това не е толкова критично. Въпреки това, в някои случаи, например при печене на хляб, неправилното съотношение на течността и брашното може да доведе до забавяне на втасването или, още по-зле, тестото въобще да не се надигне.
	Как да използвате правилно домашните мерки? Ето няколко прости правила:
	1. Течните продукти трябва да се пълнят до краен предел, тоест до ръба на чашата;
	2. Вискозните и гъсти смеси (мед, конфитюр, заквасена сметана) е най-добре да ги сипвате с лъжица, като следите чашата или буркана да се пълнят плътно;
	3. Насипните и вискозни продукти ги сипвайте с връх, а брашното и нишестето се сипват постепенно с лъжица, за да не се получат „кухини“.
	4. Не бива да тръскате или притискате продуктите.
	Ако за рецептата ви трябва пресято брашно, то измерете количеството преди пресяването. Факт е, че при пресяване брашното става по-обемно, което означава, че теглото му също се променя. Промяната на характеристиките на продуктите се отразява и на теглото им - например увеличаването на влажността прави солта, захарта и брашното по-тежки.
	Каква чаша да изберем за измерването?   
	Теглото на продукта с чаша зависи от съда, който използваме като мярка. У нас, при нашите баби и майки, най-често се използва стъклената водна чаша. Ако напълните такава чаша един пръст под ръба, ще имате 200 мл течност. Ако напълните чашата догоре, до ръба, течността в съда ще е 250 мл.
	При приготвянето на по-специфични ястия, трябва стриктно да се придържате към рецептата и точните пропорции. Достатъчно е да определите мярката само веднъж, за да не се объркате по-късно. Течностите (вода, вино, мляко, сок, сметана) са лесни за измерване, но насипните продукти, с еднакъв обем, имат различно тегло, което значително усложнява процеса на измерване. Точно за това е необходима таблица с мерки и грамажи на продуктите - с нея ще отмерите толкова захар и брашно, колкото е необходимо за торта.
	Кулинарна аритметика   
	Няма нужда да правите сложни математически изчисления, за да приготвите вкусно ястие. Достатъчно е да знаете как да превръщате мерните единици в кухнята една в друга. Ако в рецепта пише, че трябва да използвате половин или четвърт чаша от някакъв продукт, например захар, като използвате нашите подсказки, можете лесно да превърнете това количество в други мерки:
	1 чаша (250 мл) - 15 супени лъжици;
	1 чаша (200 мл) - 12 супени лъжици;
	1 супена лъжица - 3 чаени лъжички;
	1 десертна лъжица - 2 чаени лъжички.
	Таблица с мерки и тегла 
Ако ястието се нуждае от стриктна точност на съставките, тогава е по-добре да ги измерите с помощта на кухненско кантарче. Но когато не е нужна такава точност, на помощ идват следващите две таблици:
  
	Чуждестранни мерки за тегло   
	Ако обичате да готвите по рецепти от чуждестранната кухня, може да срещнете непознати мерки за тегло, така че тази информация ще ви бъде полезна в кухнята:
	Американска чаша - 250 грама;
	Английска чаша - 280 грама;
	пинта - 470 грама;
	унция - 30 грама;
	литър - 945 грама;
	паунд - 450 грама.
	Казват, че тайната на кулинарното съвършенство е вдъхновението и прецизността, така че правилната дозировка на съставките е половината от успеха. Ако искате да улесните живота си и да сведете до минимум сложната аритметика, купете универсална мерителна чаша от 500 мл с разделения за течни и насипни продукти.
	Зарадвайте любимите хора с вкусна храна и се наслаждавайте!
 
	Статията е публикувана по предложение на Ивелина Стефанова от Силистра
 
Източник: www.bgfermer.bg
 
 



Кулинарни рецепти
КУЛИНАРНИ ИЗКУШЕНИЯ ОТ ШУМЕН
ОВЧАРСКА САЛАТА
( предложение на Ивелин Тодоров от Шумен)
	Продукти: 3 броя средно едри домати, 1 краставица, 5-6 печени чушки, 2 глави стар лук, 150 г мариновани гъби, 150 г сирене, 150 г шумка, 150 г кашкавал, 3 сварени яйца, 3 с.л. олио, половин връзка магданоз, сол, маслини за украса.
 
	Начин на приготвяне:  Отцедете гъбите от маринатата, нарежете магданоза на дребно, а шунката на кубчета. Измийте зеленчуците и ги смесете с магданоза, гъбите и шунката. Разбъркайте леко и овкусете с олио и сол. Изсипете в подходяща чиния, оформете я на купчинка и я поръсете с настърганите сирене, кашкавал и яйце. Украсете я с нарязания на полумесеци лук, парченца домат, маслини и магданоз.
 
* * *
ПАНИРАНИ ЧУШКИ
(предложение на Геновева Кръстева от Шумен)
	Продукти: 500 г Чушки, 1 ч.ч. натрошено сирене, 2 яйца, 1 с.л. нарязан магданоз, 1 с.л. нарязан пресен копър, 2 ч.л. суха чубрица, 1 каф.ч. брашно, 1 каф.ч. олио, галета. 
	Начин на приготвяне: Опечете, обелете и изчистете чушките от дръжките и семките. Пригответе смес от сиренето, разбитите яйца, магданоза, копъра, чубрицата и напълнете с нея изчистените чушки. Оваляйте чушките в брашното, разбито яйце, галета и отново в яйце. Опържете ги в силно загрято олио.
* * *
ВАРЕНИ КРУШИ С ДЖИНДЖИФИЛ
( предложение на Йорданка Стайкова от Шумен)
	Продукти: 4 твърди круши, 300 г Захар, 370 мл Вода, половин нарязан лимон, 1 пръчка канела, 4 зърна карамфил, половин чаена лъжица настърган джинджифил.
 
	Начин на приготвяне: Обелете крушите, разполовете ги по дължина и ги почистете от семките. Смесете водата със захарта и кипнете. Варете на тих огън 5 мин. Сложете в тигана крушите с плоската страна надолу. Добавете лимона, нарязан на едро, канелата, карамфила и джинджифила. Оставете крушите да поврят 10 мин. Свалете от огъня и извадете от сиропа лимона и канелата. Сложете крушите в чиния, залейте ги със сироп и поднесете топли или студени. 
 * * *
 
СИРОП ОТ СМОКИНОВИ ЛИСТА
( предложение на Мария Иванова от Шумен)
	Продукти:  1 л вода, 30 листа от смокини, 700 г захар, 1 пакетче лимонтузу.
	Начин на приготвяне: Листата се измиват и се слагат в тенджера заедно с водата. След като заври се оставя на умерен огън за 20 мин. След това се отдръпва и се оставя, докато изстине. Листата се изваждат, като се отцеждат добре. Сиропът се отцежда, за да няма останали частици. Връща се отново в тенджерата и се прибавя захарта. Отново на бавен огън ври, докато се разтопи захарта. Две, три минути преди да се махне от котлона се прибавя лимонтузуто. След това се налива в бутилки и се затваря. Хубаво е бутилките да са предварително загрети, за да може да се съхранява по-дълго. Сиропът може да се разрежда с вода, може също да се ползва за заливка на сладолед. По същия начин може да се прави сироп от листа на вишни.
 
 * * *
 
АГНЕШКИ КЕБАП С ПРЕСЕН ЛУК
( предложение на Сашка Тодорова от Търговище)
	Продукти: 500 г агнешко месо, 3 връзки пресен лук, 2 с.л. нарязан магданоз, 3 с.л. джоджен, 3 с.л. краве масло, 1 ч.л. смлян черен пипер, 1 ч.ч. бяло вино, 4 яйца, 500 мл Прясно мляко, сол.
 
	Начин на приготвяне:   Нарежете месото на малки парчета, смесете с нарязания на дребно пресен лук и нарязаните магданоз и джоджен на ситно. Сложете сместа в тавичка и прибавете разтопеното краве масло, червения и черния пипер, бялото вино и сол на вкус. Печете в умерена фурна. Когато месото омекне, добавете заливка от разбитите яйца, смесени с прясното мляко и допечете още 10 минути.
 * * *
ДРУСАН КЕБАП ОТ СВИНСКО МЕСО
(предложение на Върбина Станкова от Шумен)
	Продукти: 800 г свинска плешка, 2 с.л. олио, 2 ч.л. червен пипер, 2 глави лук и  сол.
 
	Начин на приготвяне: Задушете нарязаното на малки хапки месо в олио в тенджера под похлупак на умерен огън. След 10 минути добавете 1 кафена чаша топла вода, поръсете с 1 чаена лъжичка червен пипер, разбъркайте добре и продължете да варите без похлупак, докато месото остане само на мазнина. Сложете нарязания лук на ситно, останалия червен пипер и разбъркайте. Поставете капака, хванете дръжките на тенджерата и започнете да я друсате за около 2-3 мин. След това дръжте ястието на тих огън още 10 минути.
* * *
 


Технологии

46-годишен мъж получи шанс да чува  благодарение на костен имплант
 
	46-годишен мъж с вродена аномалия на ушите получи възможността да чува благодарение на имплантирана система, при която звукът се предава по костен път. Операцията е осъществена от екипа на Клиниката по УНГ на Университетската болница „Царица Йоанна – ИСУЛ“.
	Интервенцията
	Поставянето на костния имплант представлява прецизна интервенция, която е осъществена от екипите на клиниките по УНГ и по анестезиология от УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“. Екипната работа е в основата на добрия резултат, подчертават от болницата. Особено като се има предвид, че мъжът е имал и малформация на долната челюст, а това е създало сериозен проблем за анестезията. Тъй като е било невъзможно да се интубира, анестезиологът д-р Цветомир Маринов е бил принуден да направи обща анестезия с ларингиална маска.
	Предизвикателство пред екипа се оказва и получената при скенера информация, според която костта зад ухото е с достатъчна дебелина и ще позволи в нея да се издълбае улей, в който да бъде сложен имплантът. Когато операцията започва, доц. Орлин Стоянов и доц. Тодор Попов виждат, че това не отговаря на реалното състояние на костта. Въпреки това специалистите успяват да се справят с проблема и да поставят устройството.
	Костен имплант за ухо
	Същността на този вид импланти е, че при тях звукът се предава по костен път, за разлика от познатите и използвани масово у нас кохлеарни импланти. Зад мидата на ухото се поставя процесор, който предава звуковите вълни директно към слуховия нерв.
	Пациентът
	46-годишният мъж е от Перник. Той е с вродена аномалия. Няма външен слухов проход, слухови костички и ушни миди, които лекарите му изграждат, когато е дете. Има още и малформация на долната челюст. 
	Сега животът на мъжа ще се промени, защото благодарение на операцията той ще чува звуците, непознати за него до момента.
	На 16 юни 2022 г. екипът премахва конците от операцията и активира импланта.
	За костните импланти
	Костните импланти са истински шанс за хората с вродени аномалии или с нарушен слух след вирусна инфекция, които имат проблеми в проводната система на ухото, което не позволява да им бъде поставен кохлеарен имплант.
	Доц. Орлин Стоянов, който ръководи отделението по обща отоларингология към Клиниката по УНГ в ИСУЛ, коментира, че костните импланти са добро решение на проблемите при възрастни, които имат проводна, смесена или едностранна слухова загуба. Когато става дума за деца с подобни проблеми, операцията може да бъде извършена след като навършат 5 години. Добрата новина е, че НЗОК поема сумата за импланта, съобщават от ИСУЛ.
	От своя страна, колегата му доц. Тодор Попов уточнява, че дебелината на импланта, която е минимална, позволява операцията дори при изключително сложни случаи, какъвто се оказва и този на перничанина.
	„Случаят беше изключително интересен заради оскъдната костна структура на темпоралната кост“, казва доц. Попов и допълва, че успешните операции, като извършената от екипа, са резултат от натрупан през годините опит и огромното количество работа, която остава скрита за обществото.
	За Клиниката по УНГ в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“
	Клиниката по УНГ в ИСУЛ е водеща в страната по отношение на извършваните годишно операции за поставяне на кохлеарни импланти. Най-често устройствата се поставят на деца между 1 и 2 години с вродена глухота.
	През 2022 г. екипът е извършил операции и на възрастни хора, загубили слуха си заради COVID-19, съобщава тревожната информация доц. Орлин Стоянов.
 
	Статията е публикувана по предложение на Ивелина Стефанова от Силистра
Източник: www.isul.eu
 


Усмивки

ВИЦОВЕ
	Баба влачи телевизор към църквата: Бабо, накъде с този телевизор
	– Да му пее попа, че много лъжат, бе!
* * * 
	Заекът пътувал с влака, но куфара му се изгубил. Той ядосано започнал да минава по купетата и да пита: – Къде ми е куфара? Кажете, че да не стане като миналата година! Така по инерция отворил и следващото купе и пак извикал  – Казвайте, къде ми е куфарът, че да не стане като миналата година! -Р-р-р...- изръмжал лъвът. Какво пък толкова е станало миналата година! -А-а-а, нищо...Купих си нов.
* * * 
	– Ооо, комшийке, добър вечер! За много години, да ти се сбъднат всички мечти! Повече любов и здраве тази година!
	–  Въх, бе Тодоре какъвто си сладкодумен... много бързо ме нави...
* * * 
	– Скъпа защо не мигаш докато правим секс?
	– Ми то има ли време!
* * * 
	Не те ли е жал бе, всичките ти приятели са се оженили, само ти не си!
	–  Жал ми е, ама как да им помогна?
* * * 
	Главнокомандващия проверява лазарета.
	–  От какво си болен, юнак?
	–  Сифилис, господин генерал.
	–  С какво те лекуват?
	–  Тампон с йод, господин генерал.
	Второто легло.
	–  А ти, юнак?
	–  Хемороиди.
	–  С какво те лекуват?
	–  Тампон с йод.
	–  Нещо да се оплачеш?
	–  Съвсем не.
	Третото легло.
	–  А ти, юнак?
	– Сливици, г-н генерал.
	–  С какво те лекуват?
	–  Тампон с йод.
	–  Нещо да се оплачеш?
	–  Ако може, нека да съм първи на тампона, г-н генерал!
* * * 
	Запомни, сине, за да си добър човек, трябва да си точен и внимателен!
	–  Какво значи да съм точен?
	–  Да си изпълняваш обещанията.
	–  А внимателен?
	–  Да не обещаваш!
* * * 
	– Ти какво ще празнуваш – Свети Валентин или Трифон Зарезан?
	–  Ами до обяд ще съм влюбен и ще поливам, следобяд ще съм зарязан и ще се напивам...
* * * 
	"Да се смееш на своите собствени грешки, може да удължи живота ти. "
Шекспир
	" Да се смееш на грешките на жена ти, може да скъси живота ти".
На Шекспир жена му.
 


Занимателна страничка

Десетте основни принципа на всяка зодия – II част
 
 
	Лъв
	1. Елате с мен, аз ще ви водя!
	2. Трябва аз да съм опора на другите, а не те на мен!
	3. Добрата дума тежки врати отваря!
	4. Светът се върти около мен!
	5. По-добре спокойна служба, отколкото висока заплата!
	6. Харча толкова, колкото печеля - всичко!
	7. Толкова съм изискан, че си купих пиано, въпреки че никой не може да свири на него!
	8. Аз се усмихвам, но това ми дава възможност да те манипулирам!
	9. Не работя по незначителни проекти!
	10. Ако имате нужда от топлина и мъдрост, приближете се до мен!
 
	Дева
	1. Постигам всичко с труд и постоянство!
	2. Скромността е един от плюсовете ми!
	3. Служа на другите, но живея за себе си!
	4. Около мен всичко трябва да бъде в пълен ред!
	5. Сърцето е винаги подчинено на пресметливия ми мозък!
	6. Ако има петънце на стената, ще направя основен ремонт!
	7. Искам всичко да е под мой контрол!
	8. Ако е за семейството ми, мога да почистя костилките от един камион с череши!
	9. Жената трябва да е истинска дама!
	10. Сам избирам приятелите си и не прощавам обиди!
 
	Везни
	1. Не мога да живея без партньор!
	2. Никога не споря, защото това ме изнервя!
	3. Съгласен съм с теб, само за да не спорим, не защото съм наистина съгласен!
	4. Мога да наруша всеки принцип, ако съм убеден в това!
	5. Мога да убедя всеки във всичко!
	6. Красотата ще спаси света!
	7. Винаги съм в добро настроение!
	8. Непрекъснато се колебая!
	9. Човек не може да е само лош или само добър!
	10. До края на мача не мога да реша за кой отбор съм!
 
	Скорпион
	1. Ако те ужиля, то ще го направя с удоволствие!
	2. Под всеки камък може да е скрита змия и аз се пазя!
	3. Дайте ми сериозна причина, за да се усмихна!
	4. Обичам да обичам!
	5. Убивам те с изискан жест!
	6. Ако ми се довериш, може и да не те ухапя!
	7. Не обичам да показвам чувствата си!
	8. Бих помогнал на всеки, ако после ми е благодарен!
	9. Обичам да съм в центъра на вселената!
	10. Аз съм кактус - ще разтворя цвета си само за определени хора!
 
Следва продължение…


Цитат на броя

"Двата най-важни дни в живота ти са денят, в който си се родил и денят, в който си разбрал защо."
Марк Твен



Притурка на сп. "Звук и светлина" 
МЕДАЛЬОНЪТ
/С ПРОДЪЛЖЕНИЕ/

 
ПРЕРАЖДАНЕТО, 1867 г.
 
	След като така успешно продаде шаяка си, Гаврил постоя месец в Цариград и го обходи надлъж и на шир. После премина Босфора и се насочи далече на юг. Купи си преди това хубав кон, хубаво оръжие, хубави дрехи. Нали беше бивш терзия, много добре знаеше кое е качествено ушито, кой плат е добър, какви кройки са най-харесвани от младите турски ефендита! А конят му – трудно можеше да се намери друг такъв като него из целия Цариградски, че и Измирски вилает! Черен, лъскав и стъпва като същински принц, гордо и наперено. И младият му стопанин, където минеше, събираше върху себе си възхитени погледи. “Машаллах!” – казваха му всички и го тупаха по рамото. А беше хубавец с тия будни засмени очи, с тая стройна снага! И кесията му бе все пълна, та затова приятели около него – колкото искаш!
 
	Като отиде в Измир, поживя няколко дни в един хан, докато се огледа и си намери подходяща къща под наем – да не е много голяма, но да е на добро място в заможен квартал. Гаврил не беше кой да е, а преуспял търговец! В новото му поприще го чакаха още по-големи успехи, та затова трябваше да е на висота. Не че знаеше вече с какво ще се заеме. Още се оглеждаше. Но животът беше пред него! Пълен с обещания!
 
	Имаше достатъчно пари, които остави при един измирски евреин– сарафин и лихвар. Хем да не го оберат, хем лихви му носеха. Затова живееше нашироко. Един ден видя някакво шествие, което го впечатли. Османски паша, целият облечен в разноцветни коприни, накичен със скъпоценни пръстени и гривни, в носилка с навес за сянка, обиколен от лична охрана на коне. А предводителят на охраната язди хубав ат със златен медальон на гърдите.
 
	Ей това си нямаше Гаврил, за да е пълно самочувствието му. На другия ден той отиде в магазина на най-големия златар в Измир, арменеца Гроник Куюмджиян, да си поръча и той медальон за коня. Но оня, който видя, беше колкото една турска лира. А Гаврил щеше да поиска майсторът да му направи два пъти по-голям. Да няма друг като него!
 
	Отвори вратата на магазина, а тя удари едно сребърно звънче с формата на църковна камбана, само че мъничка, и то силно звънна. От вътрешната стая излезе млада арменка, вероятно дъщерята на златаря, усмихна му се и попита на турски:
 
	– Какво ще обичате, ефенди?
 
	Каква хубавица беше тая девойка! С черна чуплива коса, изящно лице с матова кожа, пълни, добре очертани устни и изумителни синьо-зелени очи. Не бе виждал такава. Арменците, които беше срещал, всичките бяха тъмнооки.
 
	Гаврил така се заплесна, че чак забрави да отговори. Но после се прокашля и рече:
 
	– Искам да си поръчам един медальон на майстора.
 
	– Сега ще го извикам – отвърна момичето и се скри вътре.
 
	От стаята излезе възрастен мъж. Значи наистина дъщеря трябва да му беше хубавицата. Гроник извади лист и молив и започнаха да уточняват как да изглежда медальонът. Гаврил начерта един кръг и каза, че толкова трябва да е голям и на него да пише: “Машаллах”, ама с красиви букви на турски. Нали пред турците искаше да се перчи.
 
	“То кой ли от тях знае да чете?” – помисли си златарят, но не тръгна да го разубеждава. Изписа калиграфски два-три варианта на възхвалата с хубави арабски букви, докато Гаврил хареса единия.
 
	– Много скъпо ще ти струва такъв голям медальон – предупреди го арменецът.
 
	– Имам пари – отвърна Гаврил. – Ако искаш, ще го платя сега.
 
	– Няма нужда. Остави само капаро. Но се чудя на нещо.
 
	– Какво, майсторе?
 
	– За коня голям медальон поръчваш, а ти си закачил на врата си такава дребна златна паричка. Не искаш ли нещо по-голямо?
 
	Гаврил вдигна ръка и пипна с пръсти малкото рубие, което проблясваше в пазвата на ризата му:
 
	– Тя е от майка ми. Скъп спомен. Не ми трябва друго. И с коня мога да се разделя, и с медальона му, но тая паричка не я сменям.
 
	– Добре, добре – усмихна се златарят.
 
	Нямаше защо да се лакоми да продаде на един и същи човек наведнъж две неща. И този голям медальон си е добра поръчка. Освен това му хареса синовната привързаност на младежа. Каза, че след седмица ще е готов, и го изпрати до вратата. Гаврил се обърна един-два пъти да види няма ли да се покаже и дъщеря му, но напразно.
 
	Той се отби в задименото кафене близо до пристанището, където често наминаваха много българи. Имаше среща с един копривщенец, търговец от Денизли – Станьо Хрелката. Той беше главно прекупвач. Купуваше разни стоки на едро в Истанбул и после ги разнасяше да се продават на дребно в няколко вилаета по пазарите на по-малките градове и по селата. Оставяше ги на местните сергии и дюкянчета, после докарваше нова стока и си прибираше парите от вече продадената. С такава търговия Гаврил не се бе занимавал, макар че със Станьо се познаваха отдавна и дори му бе продавал шаяк и ушити дрехи. А сега Станьо му обясняваше колко е доходна прекупваческата работа и му показваше по тефтерите си. Той имаше нужда от съдружник, защото работата се разрастваше и не можеше сам да върши всичко – и стоки да намира по складовете, и да ги разнася после. Единият трябваше да поеме първата част от работата, а другият – втората.
 
	– Не смея да вляза с много пари в това – открито си призна Гаврил.
 
	Станьо също беше от Копривщица, а това си бе един вид гаранция за почтеност. Но наистина Гаврил не беше търгувал на дребно.
 
	– Не те притискам – отвърна му другият. – Парите, с които ще влезеш, нека да са наполовина на моите. Но опитай. Ти и без туй засега не си подхванал друго, а пък на мен такъв пъргав и oправен човек ми трябва.
 
	– Добре, Станьо, убеди ме! Дай да полеем съдружието си! – и поръча една кана вино от това, което Станьо харесваше.
 
	– Я къде сте били! – възкликна познат глас.
 
	От вратата към тях гледаше един от съвсем новите приятели на Гаврил. Яко, синът на поп Иван от Пазарджик. Той скоро се появи в града заедно с още трима другари. Представи ги като Димитър от Калофер, когото незнайно защо наричаха от време на време Христо, Панайот, също от Пазарджик, и един търновец със странното име Юсеф. Като му гледаше жълтеникавата физиономия и дългия тънък нос, Гаврил си мислеше, че сигурно името му всъщност е Йосиф и е евреин, но незнайно защо го криеше. Изобщо тези четирима приятели се държаха загадъчно и почти нищо не казваха за себе си. Панайот по едно време доверително пошушна, че са въстаници от българските земи и се крият от преследването на османските власти, и Гаврил погледна на тях с възхищение. Помогна им с пари, препоръча ги на разни места и те скоро се хванаха на работа. Панайот правеше суджуци в месарницата до арменската черква, Яко шиеше при един абаджия, Димитър пренасяше поща. Само Юсеф нищо не работеше.
 
	После Гаврил се зачуди какви бунтовници може да са, като и той идваше от българските земи, а там скоро не се бе вдигало въстание. И защо ще се крият от турците в турския град Измир, като по-лесно беше да избягат в Румъния или в Сърбия, както правеха всички като тях. Но добродушно махна с ръка и ги остави да разправят легенди.
 
	Яко дойде до тяхната маса, седна без покана и сам си наля от виното. Не попита за какво е черпнята, може ли и той да се присъедини. Такъв му беше маниерът. Въстаниците така свойски се държали помежду си.
 
	– И с командирите ли така се държите? – попита го веднъж преди седмица Гаврил.
 
	– И с тях – отвърна Яко. – Това се нарича демокрация.
 
	– А те, като ви заповядват нещо, как го правят? Молят ли ви се, или ви се кланят? – подигра го младият копривщенец, но другият не се усети.
 
	– Като ни наредят нещо, ако е правилно, изпълняваме го – отвърна той.
 
	– Това, приятелю, не е демократизъм, а анархия – обади се тогава един млад трийсет и пет годишен мъж. Васил Манчев се казваше и минаваше през Измир на път за Диарбекир, където го пращаха на заточение.
 
	Той ги разбираше тези работи, защото беше учител и бе прочел много книги. Бяха го пуснали от полицията свободно в града, за да си купи дрехи и кон за из път. Ето този човек наистина беше някакъв борец за българското освобождение и Гаврил го гледаше с интерес. Даже му намери хубав кон. Не точно красив, но силен и непретенциозен. Всеки можеше да го язди, такова кротко добиче. Гаврил плати повечето пари от себе си, а на Васил каза, че евтино го е спазарил, защото знаеше колко плитка е кесията на заточеника. Заведе му коня, но не бързаше да му даде юздите.
 
	– Какво има, Гавриле? – попита го Васил.
 
	– Чудя ти се, като са те пуснали свободно из града, защо не се качиш на някой кораб и да избягаш?
 
	– Нали проверяват документите на пътниците – отвърна му Васил Манчев. – А освен това аз съм невинен. Мина през Дунав войводата Филип Тотю с хайдутите си и уби неколцина турци, та ме подозираха, че съм им помагал. Нищо не се доказа, обаче петдесетина души като мен изловиха и осъдиха на заточение заради това.
 
	– Щом си невинен, още повече имаш право да избягаш! – настоя Гаврил.
 
	– Не искам да бягам. Искам да докажа на турците, че правят своеволие, и самѝ да ме пуснат.
 
	Гаврил вече доста дълго беше живял сред турци и се бе нагледал на “справедливостта им” към християнската рая, затова му беше непонятен този оптимизъм на свищовския учител. Но той мина и замина към Диарбекир, където го бе пратил османският съд, и Гаврил скоро го забрави.
 
	Не забрави обаче хубавата арменка. Точно след една седмица отиде в магазина на златаря и тя пак така го посрещна, щом звънна камбанката на вратата. Този път го позна и му се усмихна:
 
	– Заповядайте, ефенди. Сега ще извикам баща си. Медальонът е готов и много хубав стана.
 
	Тя пак така изчезна и не се появи повече. Как да научи името ѝ? Или къде живее? Може би го мислеше за турчин, защото не можеха да си говорят на друг език. А Гаврил беше християнин като нея. Можеше да му каже още няколко изречения, да не изчезва толкова бързо в стаичката отзад!
 
	Той яздеше коня си към взетата под наем къща и си мислеше за нея. Досегашното му общуване с жените не включваше моми. Все беше имал опит със съпруги или вдовици. Те лесно се поддаваха на ухажванията му, той им се отплащаше с дребни подаръчета и когато Гаврил станеше по-напорист, това не ги смущаваше. Или поддаваха на неговата мъжка настоятелност, или ясно му показваха, че не одобряват такъв род авантюри. Той полека разви достатъчна опитност да може бързо да преценява къде би имал успех и къде жената е добра съпруга, обичаща мъжа си. Беше женкар, обаче не си позволяваше да прекрачва границите на добрия тон и общоприетия морал. Но досегашният му опит с жени и вдовици не му подсказваше как да подходи към почтена девойка. Бе попаднал в нова ситуация и вълнението, което изпитваше при мисълта за арменката, беше съвсем ново. Чувстваше се объркан.
 
	Наближи дома си, а на пейката пред къщата отляво седеше съседът му – добродушен възрастен турчин. Беше се спазарил жена му да почиства къщата и да му пере дрехите срещу заплащане. Никога не я виждаше, разбира се, как ще гледа жената на мюсюлманин, защото тя всичко вършеше, докато го няма.
 
	Старият турчин му махна за поздрав, видя прекрасния медальон, закопчан с кожена каишка на гърдите на жребеца, и възкликна:
 
	– Ашколсун1, Гавриле! Машаллах! Няма друг такъв левент като тебе!
 
	Гаврил се усмихна зарадван и чак се поизчерви от удоволствие. Всеки обича да го похвалят, особено ако е заслужено.
 
	А турчинът продължи:
 
	– Всичко си имаш, Гавриле. И хубави дрехи, и кон като хала, и богатство. Само още едно нещо ти трябва.
 
	– Кажи какво и ще си го купя, ага, колкото и да струва – засмя се Гаврил и скочи пъргаво от седлото.
 
	– То никак не е скъпо – подсмихна се съседът и поглади дългата си като на мъдрец брада.
 
	– Още по-лесно тогава! Какво ми трябва?
 
	– Да се окъпеш, синко. Ела с мен утре на баня.
 
	Гаврил се спря и го погледна с недоверие. Подиграваше ли го турчинът?
 
	– В банята ли? С тебе?
 
	Старецът утвърдително кимна.
 
	Гаврил рязко се изсмя:
 
	– Ха! Та аз не съм обрязан. Веднага всички ще ме познаят, че не съм мюсюлманин.
 
	– Банята не е джамия, че да не може християнин да влиза– кротко отвърна съседът. – Тя е за всеки, който иска да е чист. Ела с мен утре. Жена ми ти е приготвила прани дрехи. Само трябва да ги вземеш.
 
	Това, което преживя Гаврил в турската баня, не можеше да се опише с думи.
 
	Съседът му го въведе в просторен вътрешен двор с надвесени отгоре два реда чардаци. Минаха през него и влязоха в помещение, разделено на малки клетки. Турчинът му обясни да се съблече и да остави вътре мръсните дрехи и вързопа с чистите. Завиха си от кръста надолу по една голяма памучна кърпа, която им даде слугата в банята, нахлузиха по чифт дървени налъми и отидоха в друго помещение. То беше цялото облицовано с мрамор и настлано с плетени рогозки. По тях седяха или се излежаваха много мъже. Гаврил имаше усещането, че влиза в палата на султана. Мислеше си, че такива мраморни зали може да има само там. Гледай ти! Турската баня била като сарай! Въздухът беше много горещ и сух, но откъде идваше горещината, така и не разбра, защото не видя огън.
 
	Слугата им донесе по едно наргиле и двамата с удоволствие запушиха. Там стояха повече от половин час, докато се зачервиха от жегата и започнаха да се потят. Тогава старият съсед му даде знак да го последва. Преминаха в друга мраморна зала на двореца, пълна с пaра като в някой мъглив ден, но тази мъгла беше топла и лепкава. През нея мъждиво проникваше светлината от разположените високо по стените прозорчета и Гаврил едва успяваше да следва съседа си, тропайки непохватно с налъмите. За пръв път обуваше такова нещо. Седнаха до квадратна вана, пълна с гореща вода, и започнаха да се поливат. После двама теляци нахлузиха грапави кесета на десниците си и здраво се заеха да ги търкат. От тялото на Гаврил се търкаляха по пода масурчета кир като стърготини от изгнила греда и той с учудване ги гледаше. Телякът дълго го “рендосва” така, докато масурчетата полека-лека изсветляха и станаха съвсем бели. Съседът му вече бе насапунисан от главата до петите и само очите му се виждаха със ситни засмени бръчици около тях.
 
	После насапунисаха и Гаврил и двамата постояха така известно време, докато кожата им се успокои и отпусна. Теляците дойдоха пак, изплакнаха ги с гореща вода, дадоха им по един чаршаф да се увият от главата до петите – като светците по иконите, както ги рисуваха зографите, и те поеха нататък. Излязоха на един от чардаците, надвесени над вътрешния двор, легнаха на меките рогозки и Гаврил изпита такова блаженство, сякаш наистина беше светец, излегнат на някое облаче в небето. Но за да бъде удоволствието им още по-пълно, донесоха им по едно хубаво, гъсто черно турско кафе с дебел каймак и толкова силно, че след внимателното му изсърбване цял пръст утайка остана по дъното на чашите. То сякаш го разтърси до петите и дръпна обратно към земята съзнанието му, витаещо в облаците след това райско преживяване.
 
	После се облякоха в чистите дрехи и се прибраха вкъщи. Гаврил се просна на кревата, едва събра сили да придърпа отгоре си някаква завивка и спа непробудно до сутринта на другия ден. Да спиш като къпан – така беше чувал да казват турците и чак сега разбра смисъла на този израз!
 
	Следващата събота пак отиде на баня заедно със съседа си, а след третото ходене усети, че с него е станала някаква странна промяна. Той се чувстваше като прероден, сякаш бе минал през рая. Беше пречистен и външно, и вътрешно. Не му се пиеше, не му се пушеше, а когато отидеше в задимената кръчма, където се събираха приятелите му, започна да му се струва, че се задушава от тютюневия дим и го дави миризмата, която долавяше, че излъчват телата им – натрапчива, кисела и неприятна.
 
	“Нима и аз съм миришел така? Как съм могъл да се понасям?” – питаше се, отвратен от себе си.
 
	Сега си даде сметка, че из българските земи навсякъде, дори в най-простото село, където живееха турци, беше виждал бани. Там обикновено нямаше нито едно училище, нито калдъръм по улиците, но задължително имаше ако не две бани – мъжка и женска, то поне една обща, но половината от седмицата в нея ходеха жените, а в другите дни – мъжете.
 
	Между тези редовни посещения в банята той подхвана своите задачи от съдружието със Станьо Хрелката. Пътуваше до Истанбул, обикаляше складовете на търговците, изкупуваше всякаква стока, за каквато се бяха договорили и каквато още сам преценеше, че може добре да се продаде. Работата им така добре потръгна, че скоро парите им се удвоиха и Гаврил увеличи своя дял в предприятието. Хрелката, който дотогава беше по-пестелив и по-прикрит по природа, също започна да се перчи със скъпи дрехи и хубав кон.
 
	Но през цялото време от ума на Гаврил не излизаше красивата арменка със загадъчните синьо-зелени очи. Поръчал бе медальона, после си го получи и това беше. Видя я само два пъти. Как да я срещне пак? Как да ѝ покаже, че е християнин като нея, за да го погледне по-благосклонно?
 
	Щракна с пръсти – ето как! Изведнъж му хрумна най-доброто решение, ама откъдето и да го погледнеш най-добро! Не разбираше как става това в ума му, но тази странна способност винаги се проявяваше изведнъж точно навреме. И така това, което щеше да направи, щеше да го представи като християнин, като добър и благочестив човек, сдържан и достоен, изпълнен с уважение към нея и семейството ѝ. Той отиде на баня в събота, а в неделя се облече скромно и влезе в черквата.
 
	В арменската черква.
 
	Това нямаше да изглежда като преднамерена постъпка. Българска черква в Измир нямаше, а дори в този отдалечен град арменците бяха чували, че българите не зачитат гръцката патриаршия. И значи къде е логично да се приюти един българин християнин? При арменците, разбира се.
 
	Какво от това, че и от техните песнопения нищо не разбираше? Когато те се покланяха и той се кланяше. Когато те се кръстеха и той вдигаше ръка да се прекръсти. Беше застанал малко по-напред и леко встрани от Гроник Куюмджиян и семейството му. Той беше с жена си и четирите дъщери, а най-голямата бе хубавицата от магазина. Другите бяха доста по-мънички. Гаврил добре избра мястото си. Така, както стоеше малко по-напред, тя щеше да види отстрани лицето му. Гаврил слушаше свещеника със сериозно и спокойно изражение. Когато службата свърши и той се обърна, погледът му уж случайно се кръстоса с този на баща ѝ и двамата леко, с достойнство и уважение си кимнаха. После българинът също така благочестиво поздрави жена му и голямата дъщеря и излезе от черквата, без да разменят нито дума.
 
	Но сърцето му ликуваше. Бе се показал такъв, какъвто тя трябваше да го мисли.
 
	След няколко дни направи следващата крачка. Реши да поръча скъпа брошка, която да изпрати по някой копривщенец като подарък на майка си, защото сигурно се тревожеше за него. Втора година не се бе прибирал в градчето.
 
	– Добър ден, Гаврил ефенди – поздрави го арменката, когато той влезе. – Какво ви води насам този път?
 
	Той беше пак скромно облечен, както в черквата. Не бедно, напротив, дрехите му бяха от скъп плат и отлично ушити, но не така богато натрупани с гайтани и ширити, както обичаше да ги носи.
 
	– Добър ден – отвърна той. – Искам да поръчам една брошка за подарък на жена, която много обичам.
 
	Лицето ѝ леко се изпъна и това не остана скрито от погледа му.
 
	“Коя ли е тази толкова обичана жена?” – запита се необяснимо защо засегната девойката, но накара устните си отново да се усмихнат и извади голяма плоска кутия. Отвори я пред него и очите му останаха запленени от различните златни брошки, наредени върху червеното кадифе, коя от коя по-красиви.
 
	Само че планът му не беше такъв. Не... Той старателно го бе обмислил. Разгледа ги една по една, но никоя не хареса достатъчно.
 
	– Искам да има по нея рози като тези трите със златни листенца, но да бъде обиколена по края с бисери като другата. Обаче да не е кръгла като нея, а продълговата...
 
	Оказа се, че няма брошка, която да избере. Наложи се да излезе майсторът и пак дълго да уточняват поръчката. След две седмици Гаврил щеше да си я вземе. Но не, нямаше да се свърши толкова лесно. Само след три дни щеше да я върне обратно, защото два от бисерите щяха да са паднали, понеже той лично щеше да ги изчопли от обкова им. А после отново щеше да дойде за поправеното украшение. Така цели четири пъти щеше да види арменката заради една брошка! Може би щяха да разменят по още някоя дума, да научи името ѝ...
	Всичко зависеше от случая. А той, като добър режисьор, се погрижи старателно да подреди мизансцена, без да е чувал, че някъде по света има театри и се употребява такова специално понятие.
	Беше избрал обстановката и разположил актьорите. Репликите щяха да дойдат сами.
 
 
ОДА ЗА НЕВИДИМИЯ ЧОВЕК
	Старичката астра на Ели гълташе разстоянието по магистралата към София със сто и десет, сто и двайсет километра в час – завидна скорост за петнайсетте си годинки. Пътуването беше равномерно и дори скучно. Голият зимен пейзаж се нижеше край Ели и Джордж с някаква пуста безнадеждност. Или просто настроението им бе такова и те така го възприемаха. Вярно, че не беше пролет или лято с присъщата им пъстрота, но наоколо я нямаше дори красотата на бялата зима, защото снегът почти се бе стопил и само далечните планински върхове се белееха. А край тях стърчаха голи тръни над полегналата суха трева или се чернееха угарите на изораните през есента ниви.
	Двамата мълчаха, всеки потънал в мислите си. Около Майкъл нямаха какво да коментират. Никакви подробности не им станаха ясни. Както май и на полицията. Около Джордж и предстоящото му заминаване – също. Щяха да идат за визата в руското посолство и той щеше или да я получи и да замине за Москва, или не и да си отлети в Денвър. На Ели ѝ беше безпощадно ясно, че няма да остане тук. Ама че били преспали една нощ – ако и тя самата не бе пожелала, нямаше да се случи. Това не променяше нито чувствата му към нея, нито чувствата му към Таня. За какво тогава да си говорят?
	Но пък така ли ще мълчат с часове?
	Табелите показаха, че са стигнали Пловдив. Тогава тя даде мигач и кривна от магистралата.
	– Къде отиваме? – попита вяло Джордж.
	– Малка почивка – отвърна Ели и пое към центъра.
	Намери място за паркиране в уличка до пешеходната зона.
	– Хайде да се поразтъпчем. По едно кафе и пак потегляме.
	Джордж не възрази. Слязоха и закрачиха. Свежият ветрец съвсем леко подухваше, колкото да ободри лицата им в този непривично топъл зимен ден. Но дори през януари, когато тук бе толкова топло и грееше слънце, всички кафенета с масички на тротоара бяха пълни с посетители. Двамата не бързаха да седнат и да поръчат, защото имаха нужда да се пораздвижат. Тръгнаха по някакви стръмни калдъръмени улички между къщи с дворчета и в апатичното съзнание на Джордж започна да се пробужда усещане за нещо познато.
	“Ах, да. Копривщица” – почти същите къщи, но по-нарядко и по-малко. Някак се губят, пръснати между останалите, които нямаха толкова специфичен облик.
	– Копривщенски къщи – каза той на глас.
	– Да, подобни са, но само тук, в старата част на града – съгласи се Ели.– И те са музеи. Много от тях са тъкмо на забогатели копривщенци, които са се преселили в Пловдив. Искаш ли да влезем?
	– Нямам настроение за това – отвърна Джордж.
	Слязоха по стръмния паваж към една широка улица с различни магазини. И тук не беше безинтересно, стига да си в настроение да разглеждаш. Няколко жени бяха изнесли да продават кокичета от дворовете си на импровизирани сергии. Художници бяха подредили платната си на самия тротоар. Двама улични музиканти свиреха и всеки можеше да им “благодари” с няколко монети в оставената пред тях шапка. Една висока като паментик на постамент абсолютно бяла и неподвижна фигура на арлекин внезапно се раздвижи, точно когато Джордж и Ели минаха покрай нея, и това малко ги стресна.
	Продължиха нататък, но това внезапно движение извади най-после Джордж от вцепенението. Той поспря и се обърна. Мимът пак бе застинал неподвижен, този път в друга поза. Беше стъпил на нещо, което под спускащата се до земята бяла дреха не се виждаше. Белият плат покриваше главата му. Ръцете, в които държеше червена роза, също бяха в бели ръкавици и лицето му беше боядисано с бяла боя– безизразно, с хубостта на стандартен манекен за витрина, лишен от индивидуалност. Само очите бяха живи и тъмни.
	Когато край него мина малка групичка от младежи и девойки, той внезапно се раздвижи отново и поднесе към едно от момичетата цветето. Всички весело се разсмяха, защото оживялата статуя и тях бе стреснала, а после момичетата започнаха да настояват:
	– Хайде да се снимаме с него!
	Доставиха си това удоволствие, заради което пуснаха няколко монети в кутията на тротоара пред мима.
	Джордж се усмихна. Какви малки, прости радости предлагаше този град. Младежът временно припечелва някакви пари, а за всяка влюбена двойка една снимка с него може да се превърне в спомен за цял живот. Той, като добър режисьор, се бе погрижил старателно да подреди мизансцена, беше избрал обстановката, определил мястото си в нея, а импровизациите щяха да дойдат сами. За Джордж нямаше съмнение, че младежът на пиедестала е или артист, или студент и това доходно забавление ще трае, докато дойде време за изпити или докато завърши и получи сериозно назначение. Сега стоеше там – анонимен сред тълпата, в която може би има и негови познати, но под бялата маска дори приятелите не биха го познали.
	Мимът оставаше все така неподвижен, докато околните престанеха да го забелязват и точно тогава сменяше внезапно позата и поднасяше цветето си към някого или го докосваше по рамото сред нови изблици от смях.
	Джордж изпита необяснимо желание да разбере нещо лично за този арлекин. Да научи името му. Забавлява ли го това, че стърчи така анонимен за всички, като човек, нахлупил шапка невидимка? Или сериозна нужда от пари, например за лечението на някой близък, го кара да излиза и проси по този не съвсем унизителен начин? Защото на същата тази улица не липсваха и истински просяци. Малко по-надолу седеше дрипава циганка със заспало дете в скута и протягаше ръка към всеки, благославяйки го за добротата му, но рядко получаваше по нещо. Докато в кутийката на мима постоянно прозвънваха монети.
	А дали пък не му е криво и обидно, че така трябва да стърчи тук, вместо да се разхожда по същата тази улица с приятелите си, прегърнал любимата си девойка? Няма ли да мине и тя заедно с някой друг, който настоятелно я ухажва и може би ще опита да я целуне точно край “бялата статуя”? Тогава пак ли ще остане неподвижен? Животът така ли ще тече край него, без да го засяга и без той самият да участва в него? Дали знае към какво се стреми занапред, отвъд това забавно, но временно занимание, или изкарва по този начин някакви почти сигурни пари, а докога– сам не знае и не планира?
	Джордж внезапно осъзна, че тези въпроси го тревожат толкова, защото се отнасят за самия него – за собствения му живот и собствената му безпътица. Не си ги задаваше за първи път. Но сега внезапно се видя отстрани какво представлява – облечен в бяло мим с безизразно лице, стърчащ в неспирния поток от хора и в същото време невидим и безименен за тях.
	Ето, беше се случило нещо ужасно с приятеля му, а той стоеше напълно бездеен и безполезен. Искаше да направи нещо, а не знаеше какво! Това убийство, тази внезапна смърт се стовари изневиделица отгоре му! А той просто искаше да отлети за Русия! Отдавна да бе стигнал там, но трябва покорно да стои тук и да чака изхода от някакви канцеларски процедури, решението на някакви хора, които нищо не знаеха нито за него, нито за Таня! Идеше му да скърца със зъби, а трябва да се прави на учтив и възпитан, нахлузвайки си безлична маска. А после накъде щеше да поеме животът му? Бавната река на скучното ежедневие сигурно щеше пак да го повлече без никакви вирове и водопади и дори без веселия Майкъл, който така възторжено му говореше за тях. И докога така?
	Ужасяваше го ролята му, а не виждаше как да се измъкне от нея. Може би просто досега не бе осъзнал, че е имал маска на безизразен и безмълвен мим и затова не беше пожелавал да я свали?
	А като я свали?
	“Ти, Джордж, какво изражение ще имаш? И като проговориш, какво ще кажеш? И на кого?” – запита се той.
	Този град му подейства странно. Почувства се в него напълно излишен. Цялата красота и жизненост наоколо му се видяха безсмислени, защото осъзна нещо много важно за себе си. Видя се как уж се движи сред хората, а всъщност всичко, което става, се плъзга край него.
	Сви нервно юмруци. Не го свърташе вече тук. Искаше му се да избяга по-скоро. Сега. Веднага. Някъде далече. Погледна към застиналия мим и му се стори, че той е като някакъв знак от съдбата, че има нещо настойчиво в тъмните му очи. Гледа го, но нищо не казва.
	Как може да мълчи при толкова много въпроси?
	Този град сякаш е град на въпросите без отговори. Ужасен град!
	– Прекрасен град – каза в това време Ели и дълбоко вдъхна от свежия въздух. – Ще седнем ли ето там да изпием по едно кафе?
	– Трябва веднага да си тръгнем. Трябва да направя нещо важн.
	– Какво?
	– Не знам. Но ще разбера. Само че не тук. Да вървим.
	Той се обърна рязко и закрачи към уличката, където бяха паркирали. Ели сви рамене в недоумение и забърза след него.
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