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Приоритети

ДВЕ СВЕТОВНИ СЪБИТИЯ НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ
23 – 29 май 2015 г., Букурещ
	Две събития от световна значимост в областта на сляпо-глухотата се проведоха от 23-ти до 29-ти май т.г. в Букурещ, Румъния: заседание на Изпълнителния съвет (ИС) на Световната федерация на сляпо-глухите (СФСГ) от 23 до 25 май, както и 16-та Световна конференция на Международната организация за обучение, рехабилитация и услуги за сляпо-глухи – "Дефблайнд Интернешънъл" (Ди Би Ай) от 26 до 29 май. 
	В тях взе участие председателят на Национална асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ) Димитър Парапанов, с придружител и интерпретатор на английски език Светлозар Парапанов, изпълнителен директор на НАСГБ и директор на Националния център за рехабилитация на сляпо-глухи "Хелън Келър".
	Ди Би Ай учтиво бе отправила покана към ИС на СФСГ за провеждане на неговото ежегодно заседание заедно със световната конференция на Ди Би Ай, като за заседанието бяха планирани трите дни преди започването на конференцията. По този начин на членовете на ИС им бе предоставена възможността да ползват събирането си на едно място по повод световната конференция и им бяха спестени пътните разходи, ако трябваше отново да бъдат свиквани, само за отделно провеждане на заседание.
	В заседанието на ИС на СФСГ взеха участие: президентът Гаир Йенсен от Норвегия, генералният секретар Акико Фукуда от Япония, ковчежникът Кристер Нилсон от Швеция, и членовете на ИС: регионалните представители по отделните световни региони: на Европа – Рику Виртанен от Финландия; на Северна Америка – Крис Уудфил от САЩ, и на Океания – Ирен Макмин от Австралия, както и със съвещателен глас, одиторът Димитър Парапанов от България. Отсъстваха поради невъзможност за заплащане на разходите, вицепрезидентът Соня Маргарита Вилакрез от Уругвай, както и регионалните представители: на Азия: Сатоши Фукушима; на Африка: Езекиел Кумвенда, и на Южна Америка: Карлос Родригез. Тъй като поради затрудненото финансово положение, нито СФСГ, нито Ди Би Ай нямаха средства, за да поемат разходите на тези участници. 
	Ковчежникът Кристер Нилсон докладва относно моментното финансово състояние на СФСГ в края на май 2015 г. То сега е твърде ограничено и има малко налични средства (около 6000 евро), тъй като много разходи (около 20 000 евро) са били направени за провеждането на предходното заседание на ИС на СФСГ през ноември 2014 г. в Банкок, Тайланд. 
	Одиторът Димитър Парапанов представи пред ИС одитния доклад от ревизията от 02.04.2014 г., която бе направена в гр. Пловдив при посещението на Кристер Нилсон и Гаир Йенсен на семинара за 10-годишнината на Националния център за рехабилитация на сляпо-глухи (НЦРСГ) „Хелън Келър“. Този одитен доклад е много важен, тъй като обхваща периода 17.04.2012 г. – 31.03.2014 г. На 17.04.2012 г. Кристер Нилсон за първи път получава под свое попечителство финансите на СФСГ, след банков превод от Дания към Швеция, когато покойният предишен президент Лекс Грандия е бил на смъртно легло и е взел решение финансите да бъдат предадени на ковчежника. До 01.01.2013 г., ковчежникът е намерил банка в Швеция с 50% по-ниска месечна такса и такса за обслужване, като средствата са в шведски крони, на стойност 12 033,95 евро. Към 31.03.2013 г., освен сметката в шведски крони, е отворил втора в евро, предвид организацията на 10-та Световна конференция „Хелън Келър“ и 4-то Общо събрание на СФСГ през октомври 2013 г. във Филипините. При подготовката на тези събития, има приходи от такси за участие в тях, както и разходи, но приходите надвишават разходите и има прираст от 14 208,73 евро, така че към 31.03.2014 г. наличността в двете банкови сметки е била на стойност 26 242,68 евро. Одиторът Димитър Парапанов и ковчежникът Кристер Нилсон планираха най-късно през 2016 г. да се срещнат за нова ревизия и нов одиторски доклад за следващия двугодишен период 2014 – 2016 г. 
	Ковчежникът вижда възможности за набиране на приходи, чрез дарения от фирми, реклами на уеб сайта на СФСГ, проекти към различни фондове и също към Европейския съюз. Членският внос се задържа нисък, за да може по-лесно да бъдат привличани нови национални членове на СФСГ. Друга форма на подпомагане идва от националните асоциации от скандинавските страни и Япония, които имат средства да заплащат за участието в заседанията на ИС на своя представител в ръководството. От 2014 г. Норвежката асоциация на сляпо-глухите е назначила международен секретар, който се занимава основно с дейностите на СФСГ. Кристер Нилсон и Гаир Йенсен потвърдиха, че за следващите конференция и общо събрание през 2018 г. ще бъдат подадени и се очаква да бъдат финансирани нови проекти към международни фондове. По предложения на Крис Уудфил и Акико Фукуда, бяха взети решения за създаване на две комисии към ИС: Комисия по набиране на приходи и Комисия по социалните мрежи и връзките с обществеността. 
	Друг важен момент от обсъждането беше подготовката на 11-тата Световна конференция „Хелън Келър“ и 5-то Общо събрание на Световната федерация на сляпо-глухите. Те ще се проведат в края на юни 2018 г. в Испания, в Мадрид (или региона му), като ще бъдат домакинствани от Испанската асоциация на сляпо-глухите „АСОСИДЕ“ с председател Франциско Молина. Очаква се подкрепа от испанската асоциация на слепите „ОНСЕ“, която да заплати участието на сляпо-глухите от Латинска Америка. Върхова точка в събитията ще бъде датата 27 юни, на която ще се отбележи 50 години от кончината на Хелън Келър и Международния ден на сляпо-глухотата със специални прояви, организирани от испанските домакини. 
	Сутринта на 24 май, Димитър Парапанов поздрави участниците в заседанието на ИС на СФСГ, с националния празник на България – Ден на просветата и културата и на славянската писменост. Той накратко ги запозна с общославянското дело на светите братя Кирил и Методий, като също им изпрати по имейл информация на английски език. Президентът и ИС на СФСГ благодариха и отправиха поздрав към българските представители по случай националния празник.
	Денят продължи със съвместно заседание между ИС на СФСГ и ИС на Ди Би Ай, с президент Джилиан Морби. Между двете организации има подписано споразумение за сътрудничество. Представителите на Ди Би Ай изразиха желание в бъдеще да се задълбочат съвместните дейности, като се организират както общи семинари (например в учебните бази по време на лятна ваканция), така и общи световни конференции. Ръководството на СФСГ изрази известни резерви, тъй като конференциите „Хелън Келър“ са форумът, където самите сляпо-глухи могат в собствена среда да представят свои презентации и свои теми. Конференциите на Ди Би Ай са предназначени за професионалисти, на високо научно или практическо ниво, правят се от гледната точка на специалиста, като начин на провеждане протичат по-ускорено, а сляпо-глухите не смогват да възприемат информацията, поради ползването на специални методи за общуване и интерпретиране, още повече, че малко от участниците имат роден език английски. Тъй като вече следващата конференция е планирана за 2018 г., възможно е обсъждане за 2022 г., което обаче ще се прави от следващия ИС. Обсъди се сътрудничеството и със Световната асоциация на преводачите по жестов език, с която също има подписано споразумение. Кристер Нилсон попита за определянето на символа на сляпо-глухотата, като показа бял бастун с червени къси лентички по него, който той се опитва да въведе в Швеция. Димитър Парапанов показа българския червено-бял бастун, който е записан в Закона за движение по пътищата. Този бастун има еднакви по дължина червени и бели елементи, като е въведен за използване във Великобритания, Чехия, Хърватия и България. 
	На 25 май, ИС на СФСГ проведе последния си ден изцяло в разглеждане и одобрение на Плана за Действие 2015 – 2018 г., разработен от Крис Уудфил, който го представи в отделните му пунктове. Планът се състои от следните акценти: заседания на ИС: през 2016 г. в Еквадор, през 2017 г. в Мадрид, с цел подготовка на световната конференция и общото събрание през 2018 г. на същото място. Работа на комисиите към ИС. Дарители и проекти. Уеб-сайт и страници в социалните мрежи на СФСГ. Сляпо-глухотата като отделно увреждане във връзка с Конвенцията за правата на хората с увреждания (КПХУ). Работа в Международния алианс на хората с увреждания и чрез него – участие в органите на ООН. Съвместно сътрудничество с другите световни организации на и за хора с увреждания. 
	От 26 до 29 май на изключително високо ниво се проведе 16-та Световна конференция на Ди Би Ай. Тя бе посветена на темата "Какво е нашето бъдеще? Местни решения за общи потребности", като се домакинстваше от „Сенс Интернешънъл Румъния“. Организацията за сляпо-глухи „Сенс“ (думата означава „сетивност“) от Великобритания се грижи за деца с вродена сляпо-глухота поради епидемия от рубеола през 50-те години на 20-ти век, като продължава да полага грижи за тях вече като пораснали възрастни. В днешни дни асоциацията се грижи за сляпо-глухите от всички възрасти, като развива и дъщерна организация за международни програми „Сенс Интернешънъл“, която има дейности за сляпо-глухи деца от 1998 г. насам в Румъния. В световната конференция взеха участие 400 участника от 40 държави. Бяха изнесени над 100 доклада, организирани в пленарни сесии предиобед и семинарни сесии (дискусионни групи) следобед. Имаше до пет последователни сесии следобед, като едновременно се провеждаха по 9 до 10 семинарни групи, всяка в отделна зала. Димитър Парапанов, със съавтор Светлозар Парапанов, изнесоха семинарна сесия на 27 май с презентация под заглавие: „Признаването на жестовия език и методите за общуване със сляпо-глухи в България. Достъпността до услугите на преводачите за глухи и интерпретаторите за сляпо-глухи като средство за постигане достъпна комуникация“ (ще бъде публикувана в следващ брой). В доклада се представи дейността на НАСГБ след завършването през 2013 г. на съвместния проект с Унгарската асоциация на сляпо-глухите за адаптиране на методите за общуване за сляпо-глухи и Методика за обучението на интерпретатори. През 2014 г. НАСГБ и Съюза на глухите в България работеха по Концепция на МОН за достъпна информация и въвеждане на жестовия език съгласно КПХУ. През 2015 г. от Националния съвет за интеграция на хората с увреждания бе приет План до 2020 г., с който ще бъдат въведени жестовият език и методите за общуване със сляпо-глухи, ще бъдат обучени интерпретатори и ще започне предоставяне на интерпретаторски услуги, както и изучаване жестов език и методи за комуникация в училищата от глухите и сляпо-глухите деца. Семинарната презентация премина с интерес и висока посещаемост, като присъстваха също и Доротя Киралихиди – Унгарска асоциация на сляпо-глухите, Гаир Йенсен, Кристер Нилсон, Крис Уудфил. В дискусията, присъстващите споделиха своите впечатления от работата на системата за интерпретатори за сляпо-глухи в своята страна. 
 
Повече за Световната конференция и тематичните насоки, обсъдени на нея,
 ще представим в следващия брой на сп. „Звук и светлина“. 
* * *

ПОДНОВЯВАНЕ НАЦИОНАЛНОТО
 ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА НАСГБ
 
	С решение № 398 от 04.06.2015 г., Министерският съвет на Република България призна сдружение „Национална асоциация на сляпо-глухите в България“ за представителна организация на национално равнище и член на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, за нов срок от 3 години.
 
Блока подготви: 
Светлозар Парапанов

 



Делници и празници
НЕПРИНУДЕНО ТЪРЖЕСТВО
	В един майски ден на 27.05.2015 г. териториалната организация на сляпо-глухите Добрич навърши 17 години от учредяването си. Тази дата съвпада и с рождения ден на Никола Киров, който е дългогодишен член. От две години той живее в Дом за стари хора в Добрич. Ние, членовете на ТО се събрахме, за да отбележим двата повода. Срещнахме се в началото на градския парк. Не бяхме го посещавали след последната реконструкция. Останахме удивени от промените. Спуснахме се по добре очертаните алеи успоредно, на които са разположени лехи с различни цветя. Лекият ветрец носеше мирис на рози от близкия розариум. Продължихме напред до реконструираното езеро. Малки островчета с папур смело надигаха глави от водата. На стотина метра има и водопад, който успокоява минувачите с типичния си шум. Навсякъде има пейки за отдих и отмора. Добричлии – колоездачи, скейтбордисти, майки с деца, възрастни и ученици се разхождат сред природните красоти на града. Това е само една малка част от обектите в парк „Св. Георги”. Всеки гост на града може да го посети, ако има възможност. Горещо го препоръчвам и аз. Не случайно нашата градска градина е на първо място сред резултатите за най-хубав парк в България. До края на езерото се намира Дома за стари хора. Рожденикът – Николай Киров ни покани в красива беседка, разположена в двора на социалното заведение. Насядахме удобно в нея. Поднесохме букет с цветя и лакомства. Извадихме скромната почерпка, която бяхме подготвили. Заваляха поздравителни слова, песни и хуморески. Получи се дружеска атмосфера. Рожденикът изрази огромното си удовлетворение от непринуденото тържество. Той сподели, че е доволен от условията в Старческия дом, но според него, по-добро от домашния уют няма.
Калинка Ковачева
* * * * * *
70 ГОДИНИ ОТ ПОБЕДАТА НАД ФАШИЗМА
	По случай 70 години от победата над фашизма, ръководството на ТО на НАСГБ – Варна организира за членовете си пролетна екскурзия до КК „Св. Константин и Елена". Групата наброяваше 27 души. Посетихме манастира „Св. Константин и Елена" и всеки си запали свещичка за здраве. След това се разходихме край морето. Времето беше слънчево и приятно. Наоколо ухаеше на свежест и море, вървяхме край красивото ни Черноморие и с наслада дишахме опияняващия въздух. Навред около нас се виждаха зелени площи, изпъстрени с пролетни цветя, над нас – синьо небе и весело чуруликане на птичките. От всичко това виждахме колко красива е нашата природа. След това посетихме механа „Роза", където управителят и персоналът ни посрещнаха много радушно. Обядът беше скромен, но вкусен. Битовата зала се огласяше от тиха и приятна музика. Станчо Добрев поздрави всички присъстващи, дошли да уважат този ден – 9 май. Той припомни на всички какво е значението на тази дата за човечеството и Европа. Присъстващите си припомниха за онова далечно време, за световната война, взела над 50 милиона жертви. Нека никога човечеството да не преживява ужасите от война, а да живеем в мир, спокойствие и радост! В чест на Деня на победата се изпълни кратка музикална програма. Станчо Добрев изпълни руска песен, а Ганка Параскевова, Стефка Мирева и Витка Демирова поздравиха с народната песен „На сърце ми стар мерак лежи". Мирева рецитира стихотворение за живота, след което завършихме със стара градска песен „Няма нищо по-чудесно, по-прекрасно в този свят". На края на празника, седнали на ароматно кафе присъстващите се шегуваха, приказваха, и така благодарение на ръководството на организацията се внесе разнообразие в живота на хората. С надежда си пожелахме още дълги години да се събираме и празнуваме заедно празниците!
Ганка Параскевова
* * * * * *
13 ГОДИНИ ТО НА НАСГБ – ШУМЕН
	На 22 май – петък, шуменските сляпо-глухи се събраха в читалище „Напредък“, за да отбележат 13 години ТО и 80-годишния юбилей на Тодорка Аврамова от гр. Търговище. Тържеството бе открито от председателя Янко Стайков. Върбина Станкова – сътрудник на организацията направи кратко резюме на проведените мероприятия и участието на членовете в тях за 2014 г. Даде се много добра оценка за това, че същите със своето участие и желание за работа и своята взаимопомощ и разбирателство допринесоха за създаване на отличен микроклимат в организацията. След това преминахме към честване 80-годишния рожден ден на Тодорка Аврамова, която бе придружена от дъщеря си и координаторката Сашка Тодорова от гр. Търговище. Юбилярката беше представена на присъстващите 17 члена, тъй като голяма част от тях не я познаваха. Прочете се дописката, която бяхме изпратили до списание „Звук и светлина“. Дора беше поздравена с песни и слова от няколко сляпо-глухи члена. Янко Стайков и поднесе цветя и подарък от организацията. 
	На следващия ден – събота, беше поздравена от Калинка Ковачева – председател на ТО гр. Добрич в предаването на „Совите“ по радиото. 
	Тържеството продължи с викторина и състезателни игри. Рожденичката почерпи присъстващите, а ТУС беше подготвил обяд. Настроението се повиши още повече, когато радиото на Янко засвири и всички се хванаха на хорото. Игри, танци и много емоции! Това беше един прекрасен ден, който дълго ще се помни от всички и най-вече от Дора, която не е очаквала такова посрещане, внимание и толкова весел празник. 
До нови срещи! 
Върбина Станкова –
 сътрудник на ТО Шумен  


 Силуети
ПРИТЧА ЗА СТРЕЛЕЦА
	Имало едно време един воин, който се славел като голям майстор в оръжията, с изключение на лъка. Уморен от воюването, той решил да се оттегли и да посвети дните си на изучаване на майсторството на стреляне с лък. 
	Открил един манастир, където преподавали тази дисциплина и там прекарал щастливи години в изучаване. След като приключил периода на обучение игуменът на манастира казал на воина:
	– Сине мой, научихме те на всичко, което знаехме за изкуството на стрелбата с лък. Време е да поемеш своя път.
	С натъжено сърце воинът напуснал манастира и за известно време скитал сам, докато стигнал до своето родно селце. С голямо учудване, влизайки в селото, забелязал една мишена върху дърво със стрела, забита точно в центъра.
	"Онзи, който е изстрелял стрелата точно в центъра, трябва да е много добър стрелец" – казал си войнът. Няколко крачки по-нататък видял още една мишена и след това още една, и още една. В центъра на всяка от мишените имало по една забита стрела.
	Войнът решил, че трябва да разбере кой е този майстор на лъка, защото със сигурност ще има много да учи от него. Обърнал се към възрастните хора в селото и попитал:
	– Бихте ли ме срещнали със стрелеца? След един час ще го чакам край реката на края на селото. 
	И така след един час войнът се явил на срещата и зачакал. Никой не се появявал. Имало само едно момиченце, което си играело до реката и като видяло война, се доближило до него.
	– Чакате ли някого, господине? – попитало момиченцето.
	Войнът отвърнал: 
	– Върви да си играеш, малката.
	– Но на мен ми изглеждаше, че чакате някого, а пък ми казаха, че трябва да се срещна с някого край реката.
	– Вярно е, чакам някого. Очаквам да се срещна с най-великия стрелец с лък в това село, онзи, който изстрелял всички стрели точно в центъра на мишените, които видях.
	– Ами тогава това е една щастлива среща, защото аз съм човекът, който изстреля стрелите.
	Войнът все по-мнителен казал: 
	– Ако това, което ми казваш е вярно, разкажи ми точно как успя всеки път да уцелиш центъра на мишената?
	– Много е лесно – отвърнало момиченцето – опъвам лъка си много добре, прицелвам се със стрелата, изстрелвам я и където и да попадне рисувам около нея една мишена.
Източник: www.spiralata.net
 

От първо лице
ИНТЕРВЮ С ЙЪН АНДЕРСЪН – 
СЪРЦЕТО И РАЗУМЪТ НА JETHRO TULL
 
	– Как измислихте името Jethro Tull?
	– Това стана през февруари 1968 г. До тогава имената на оркестъра бяха много, обикновено ги променяхме всяка седмица, защото бяхме толкова слаби, че трябваше да се правим на нов оркестър, за да ни наемат в клубовете, където се стремяхме да се прославим и забогатеем. Агентът ни беше учил история в колежа и той предложи името Jethro Tull (през 18 в. той е бил пионер в селското стопанство и изобретил редосеялка). Това беше името на оркестъра през седмицата, когато известният лондонски клуб Marquee ни предложи да поемем програмата за четвъртъците. Името се запази.
	– Късно ли е да се смени?
	– Така мисля.
	– Кои са днешните членове на групата?
	– Йън Андерсън – флейта, вокали, акустическа китара, хармоника и мандолина. Мартин Баре на електрическа китара. Дуън Пери – ударни. Джон О’Хара на клавишни и Дейвид Гудие на баса.
	– Защо имаше толкова много промени в състава на групата през годините?
	– По много причини. Някои от момчетата се ожениха, улегнаха, други сформираха свои групи – такива неща. Джерфи Хамънд напусна, за да стане художник. Джон Гласкок трагично почина от болест на сърцето. Двама бяха уволнени. Сега всички сме добри приятели. Като голямо семейство – различни поколения на два футболни отбора.
	– През 1976 г. нарекохте една от прочутите песни на Tull ”Твърде стар за рокендрол”. Обръщайки се назад към това заглавие на песента какво чувствате днес?
	– И тогава, и сега тук няма автобиографичен елемент. Това бе песен от албума за цикличните промени в културата, в поп и рок музиката. Наистина, доста пророческа за 1975 г., но напълно вярна днес, когато наблюдаваме завръщането на музикалните влияния от 60-те и 70-те години, пълнещи класациите.
	– И Вие ли живеете в миналото както в песента "Living in the Past"?
	– Не съм носталгично настроен и не се отдавам на спомени. Предпочитам да живея в настоящето и бъдещето. Обаче в част от нашата публика има късче носталгия и по-старите ни парчета, които пеем, може би ги връщат назад в спомените им. Според нас, не става въпрос да свирим нещо, което е на 30 години. Ние свирим нещо, което е на 24 часа – колкото време е изминало от последното ни качване на сцената. Нашият музикален стил е, надявам се, малко извън времето и не се влияе от музикалната мода.
	– Поп и рок музиката се промениха много през последните 30 години. Какво е мнението Ви за тези промени? Слушате ли нова музика – техно, рап?
	– Наистина големите промени се случиха през 60-те и началото на 70-те години. Навлизането на музикални влияния от различни култури и исторически периоди създаде условия за бързо-развиваща се и богата творческа музикална среда. Фолк, класика, блуз, джаз и азиатски мотиви и форми обогатиха територията на произхождащите от Америка поп и рок. Tull беше част от това развитие. От средата на 70-те развитието беше повече технологично, отколкото музикално. Семплингът, синтезаторите и революцията на домашния компютър доведоха създаването на музика до масите на достъпна цена. Но музиката се развива по спирала. Някои прости стари ритми, мелодии, хармонии, стихове. Нищо не се променя всъщност. Но всяко ново поколение млади музиканти открива колелото, Бийтълс, слънчевите очила и дългите лимузини. Но когато те и феновете им мислят, че това е ново защо да ги разочароваме? Дайте на децата кутия боя и те ще пребоядисат къщата. Тухлите отдолу са си същите. Техно и рап? Детски песнички с изразено мнение. Добра идея, но се развива доста ограничено.
	– Имате ли семейство? Съпруга? Деца? Къде живеете?
	– Радвам се на компанията и обичта на съпругата си Шона от 26 години, имам две деца –Джеймс и Гаел – и двамата са в университета. Имам и 5 котки, 2 кучета, няколко коня и птици. Живеем в английска селска къща от 18 в. със звукозаписно студио, 400 акра пшеница, ечемик и дървета – на около 100 мили на запад от Лондон. Отвратително, нали? Искате ли да се сменим?
	– Вярно ли е, че развъждате риба? Как стана така, че проявихте интерес към това като хоби и като се оттеглите от музиката ще се занимавате ли някой ден само с това?
	– През 1978 г. си купихме втора къща в Шотландия, където съм роден. Търсихме начин да се справим с разходите по собствеността и си спомням, че прочетох в самолетно списание за аквакултурата. Създадохме стопанство за отглеждане на сьомга в началото на този тогава нов бизнес. Последваха фабрика за обработване и пушене, последваха още рибарници и днес наши служители са около 250 души в планините на Шотландия. Но времето, което мога да отделя на бизнеса, е ограничено до 1 ден на месец. Сутрин когато се събуждам аз съм музикант, не фермер или продавач на риба. За това плащам на други да го правят. Аз само обичам да ям пушена сьомга от едно от най-красивите места на света. Краят на живота може да ми дава знаци, но за пенсиониране не може да става дума.
	– Слушате ли нови групи и кои предпочитате?
	– Получавам доста демо записи и дискове от бъдещи музиканти и от професионални изпълнители, така че по този начин слушам доста „нови” неща. Радиото в колата и музикалната телевизия ме държат достатъчно информиран. Никога обаче не съм бил добър слушател на музиката на другите. Даже когато започвах слушах малкото неща, които бяха привлекли вниманието ми. Любимата ми музика тогава беше Muddy Waters, Бетовен, индийска класическа и поп музика.
	– Jethro Tull е една от легендите на рока. Защо групата съществува толкова дълго – какво мислите?
	– Вярността на феновете ни кара да работим и да правим пари. Някои групи имат фенове, които проявяват интерес към тях за кратко време. По-верни и привързани фенове осигуряват работата на такива групи като Zeppelin, The Grateful Dead, Hendrix и Rolling Stones – така те не избледняват. Tull е само една по-малка версия на тези рок гиганти, които ще продължат да определят формите в историческите книги на бъдещето.
	– Турнетата вълнуващи ли са както преди, или Ви омръзват?
	– Това ми е работата. Когато бях малък винаги исках да имам страхотна работа. Не напуснах колежа по изкуствата, за да стана поп звезда. Напуснах го, за да опитам да направя кариера като работещ професионален музикант. Обичам работата си, и си я имам. А вече имам златен часовник. Искате ли да имате моята работа? Да се сменим ли?
	– Мразите ли да  свирите същите песни като Aqualung или Locomotive Breath всяка вечер толкова години?
	– Ако не бяха свестни песни, щях да мразя да правя това, но съм късметлия да имам добра колекция от музика, която още ми прави удоволствие да изпълнявам. Има над 250 песни, всъщност, от които мога да избирам. Освен това, много от музиката на Tull съдържа елементи на импровизация, така че песните никога не са еднакви. Винаги има простор за импровизация и различна интерпретация във всяко изпълнение. Концерт на Tull никога няма да е същият без нещо от Locomotive Breath. Или, поне така е за мен.
	– Ако можехте да изберете думите за епитафията си, какви биха били те?
	– „Благодаря Ви и лека нощ”. Или, например, „Има ли възможност да ме събудите по телефона?”. Мисля, че това би бил изборът ми.
Източник: www.j-tull.com
(На този адрес се намира официалната страница на Jethro Tull.)


Щрихи от родината
ТРИ ВЕКОВНИ ДЪРВЕТА В БЪЛГАРИЯ –
 НЕМИ ПАЗИТЕЛИ НА БЪЛГАРСКИЯ ДУХ
	Под тежката сянка на едни от дърветата столетници – свидетели на пламенни исторически събития, народът ни и днес черпи здраве и вдъхновение. Величествените им корони, устояли на повратностите на времето, през годините са се превърнали в ярък символ на народопсихологията ни, а необхватните стъбла – в своеобразен стожер на етническо самосъзнание. Трудно е да си представим как историята на един народ и животът на едно растение могат да вплетат корени и в продължение на векове да предават на идните поколения спомени за делата на техните предци. Те и днес продължават да бъдат извори на мъдрост и предания и да изумяват с животворните си сили, вечната си младост, красота и способността да възкресяват българския дух.
	Чинарът край с. Белащица, област Пловдив, е на възраст над 1100 години и клоните му се извисяват на 15 м. височина. Обиколката на дънера му е почти 14 м., което го прави най-дебелото дърво в България. Според легендата, чинарът бил засаден от преселените тук през 1014 г. ослепени Самуилови войници, които го донесли като фиданка на управляващия по това време Филипопол ромейски пълководец – Никифор Ксифий. И до днес е запазена кулата от замъка-крепост, който постоява византиецът и в който по време на Второто българско царство са пребивавали родственици на Асеневци. Сред тях са Иванко, известен като убиецът на цар Асен, но и като умел военен стратег и жесток ромеоубиец, и деспот Алексий Слав – самостоятелен владетел на немалко княжество в Родопите от 1207 до 1230 г. Местните хора разказват още, че на хилядолетния чинар цар Калоян е връзвал коня си, а за да се възхитят на животворното чинарено дърво в селото са идвали и цар Борис Трети и царица Йоана. Малцина обаче знаят, че свидетел освен на бурни времена и нрави, вековното дърво е било вдъхновител и на една безсмъртна лирична душа – тази на големия български поет – символист Пенчо Славейков. Той обичал да се отбива, за да си почине в селото, а под орисаната с вечна младост корона на чинара се ражда и вечната му поема „Неразделни“. „Дълго аз стоях и слушах, там под сянката унесен, и това що чух, изпях го в тази моя тъжна песен“ споделя авторът. Поемата разказва за невъзможната любов на двама млади, на чиито гробове израстват „кичест Явор“ и „стройна Калина“. Някои казват, че поетът възпява хилядолетното дърво, наричайки го „явор“, в знак на благодарност за феноменалната заздравителна сила на растението, която помогнала на Славейков след като получил травма в детството си. Заобиколен от други стари чинари и по-млада чинарова гора, дървото е приютявало под сянката си и един от най-самобитните български художници на 20 в. – живописецът Златю Бояджиев. Неслучайно, на едно от платната си – „Пейзаж от Белащица“, художникът е изобразил величествения чинар. И днес любителите на българската природа и история могат да се отбият за отдих в с. Белащица, да посетят чинаровата гора и да почерпят здраве и проникновение от чудодейното дърво.
	 Старият полски бряст в центъра на Сливен със своята възраст от над 1000 години се е превърнал в общоприет символ и част от емблемата на града. Разположен в самия център, брястът е многовековен безгласен свидетел на бурни събития от българската история. Далеч през средновековието регионът на сегашната централна и западна част на града не е бил заселен, а обрасъл с вековна гора, т.н. Велика българска гора 
/Магна силва Българика/. Тя се е простирала от Родопите до Черно море и единствен спомен от нея остава вековното дърво, чийто образ заслужено заляга трайно във фолклора на гр. Сливен. Множество са преданията, свързани със Стария бряст, но едно от тях се отнася за реална историческа личност с емблематичен статус за града. То разказва за гибелта на един от легендарните хайдушки водачи – Злати Кокрачоолу, за който хората в миналото смятали, че е неуловим, неуязвим и юначността му стига до там, че има криле под мишниците. Затова преданието гласи, че когато го убили, османците насекли тялото му, но тъй като не открили крилете, отрязали главата му и я набили на кол пред конака. Оттогава започнал да съхне един от клоните на Стария бряст. Силата и емоционалната му вплетеност с бита на местното население се проявяват непрекъснато във времето, във всеки етап от историята. За тази обвързаност на бряста със селищната идентичност Дамян Дамянов пише: „Известно е това дърво, то е един от символите на града. Лобно място и светиня, паметник на бунтовната непреклонност на сливненци, Старият бряст е в същото време трогателен, държелив представител на вече чезнещ вид. Не се знае дали точно тук поробителят преди векове е бесил дедите-юнаци, но хората обичат този препатил мъдрец и го поддържат“. Днес същият този мъдрец е все такава неизменна част от ежедневието и навиците на сливенчани – място за срещи и пазител на българския дух под Сините камъни.
	Карцовият бук в региона на комплекс Беклемето, на 21 км. от гр. Троян, е на над 200 години. Висок е 21 м. и притежава обиколка на величествения ствол от около 4 м. Букът носи името на генерал Павел Карцов, който по време на Руско-турската освободителна война прекосява с войниците си Балкана през Троянския проход. Било януари 1878 г., а температурите – минус 27 градуса. Битката продължила 5 денонощия и накрая, въпреки тежката зима и многото жертви, 48 от които премръзнали, войските на генерал Карцов превзели най-високата част от прохода. Неочакваният изход от сражението предизвикало паника сред вражеските сили в Стрямската долина и свидетелство за това е съобщението на турски парламентьор, в което се казва: „Телеграфът донесе вестта за преминаването на русите през Троян. През Троян? И то зиме? Откровено казано ние не повярвахме на това известие“. След забележителния успех и последвалото овладяване на градовете Сопот и Карлово, бойните действия на отрядите, предвождани от генерала, достигнали до Галиполи. Преди да напусне прохода обаче, руският офицер оставил вечен спомен за подвига си на кората на столетния бук. Легенда разказва, че съществуващата върху ствола на бука паметна резка е оставена от пиката на казашки конник – самият генерал Карцов. Оттам идва и наименованието на дървото – Карцовият бук. В чест на победата на руското оръжие на най-високия дял на Троянския проход е издигната „Арка на победата“, в близост до която е вековният Карцов бук – свидетел на сражението. По традиция, всяка година на трети март хора от страната се събират при бука, за да отдадат почит на освободителите. Мнозина считат дървото за целебно и зареждащо с положителна енергия. Целебно е вековното дърво и за националното ни самочувствие, за родолюбието и познанието, съхранено в народната памет.
	А колко повече бихме знаели за историческото минало на нашата България, само ако вековните дървета можеха да говорят!
Източник: Екип "Българска история"


Хоризонти 
ОХРИД – БИСЕРИ ОТ ЕЗЕРОТО И ИСТОРИЯТА
	Може би най-популярната чуждестранна дестинация за българските туристи е тази до Охрид и Охридското езеро. Това не е случайно. Кацнал на живописния бряг на езерото, градът сияе като бисер сред запуснатия и безрадостен македонски пейзаж. Всичко тук е направено, за да впечатли и забавлява многобройните посетители. В античния град са открити храм на богинята Изида и античния театър. За последен път Лихнида се споменава през 6 в. пр.н.е., когато на 29-30 май 526 г. е разрушен от земетресение. В края на 5 и началото на 6 в. в района се заселват славянски племена, а през 8 в. той става част от Българското царство. Оттогава са и първите сведения за съвременното име на града. През 887 г. Климент Охридски е изпратен като учител в областта Кутмичевица – днешна Югозападна Македония и Южна Албания с главни градове Охрид и Девол. Той става и Охридски епископ. Заедно с Наум Преславски поставят основите на Охридската книжовна школа. Благодарение на тяхната дейност Охрид се превръща през втората половина на 9 в. в българска книжовна столица. По времето на цар Самуил той е столица на България и престолен град на Българската патриаршия. През следващите векове Охрид е завладяван от византийци, латини, сърби и турци. По време на балканските войни е превзет от сръбската войска на 29 ноември 1912 г. Така се прекратява близо 500-годишната османска власт. Местното население обаче не приема сръбската власт и през септември 1913 г. в региона избухва Охридско-Дебърското въстание. То е организирано от ВМРО и в него българи и албанци въстават срещу новата сръбска власт. След четиридневни сражения с редовна сръбска войска въстанието е жестоко потушено. В Охридска околия са изгорени до основи 80 села. В Охрид са убити осем свещеници, 5 учители и около 150 български граждани. Избити са и около 500 турци и албанци. Къщите в цели квартали са разрушени като жилища на бунтовници. Стотици охридчани са хвърлени в затворите. За да спасят живота си, над 30 000 души българи от тази част на Македония по различни пътища бягат към България. Албански бежанци са около 20 000 и намират подслон в съседна Албания. След Първата световна война Охрид остава в територията на новосъздадената Югославия, а от 1991 г. е част от самостоятелна Македония. През 1980 г. Охрид е включен от ЮНЕСКО към световното културно наследство.
	Охридското езеро е разположено между Македония и Албания на 700 м. н.в. Това е най-дълбокото езеро на Балканите (287 м.), а по площ отстъпва само на Шкодренското езеро. Известно е с чистите си води и с това, че никога не замръзва. Около езерото са разположени най-престижните македонски курорти. С него е свързан и интересен природен феномен. Край манастира Св.Наум в Охридското езеро се влива малка река, (според някои това е Дрин), чиито води не се смесват с тези на езерото. Погледната отгоре, реката запазва очертанията си много далеч от брега, а температурата на водата й е доста по-ниска от тази на езерната в непосредствена близост. В старият град подобно на Копривщица, Трявна и Жеравна старата част на Охрид е основен етап във всички туристически обиколки. Тесните и стръмни улички, белите къщи, великолепният изглед и уютните ресторантчета оставят романтични спомени у посетителите. Впечатляващ е броят на църквите в Стария град, които ще срещнете навсякъде. Най-голяма сред тях е “Св. София”. На 17-18 юли 1967 г. тук е провъзгласена непризната Македонската автокефална църква. Най-интересна е обаче ”Св. Богородица Перивлепта”. Църквата датира от ХІІІ в. Посещава се масово, заради великолепната керамична украса и изключителните стенописи. Срещу нея се намира Галерията за икони. Експозицията е много богата и си струва да се разгледа. Сред туристическите обекти в стария град е и Робевата къща – триетажна постройка на българската възрожденска фамилия Робеви. Днес тук се помещава Градският музей. Той е най- старият в града и в него са изложени множество етнографски и архиелогически експонати, между които и 9000 антични и средновековни монети от региона. На една от площадките на хълма Плаошник се намира манастирът "Св. Пантелеймон", построен от Климент. Когато починал, той бил погребан тук, а църквата била преименувана на "Св. Климент". Турците я разрушават и на нейно място построяват Имарет джамия. Все пак разрешават мощите на Св. Климент да бъдат пренесени в църквата "Св. Богородица Перивлепта". След 2000 г. на мястото на съборената джамия охридчани възстановяват старата църква. Мощите на Свети Климент са върнати, като ковчегът е положен под стъклен похлупак.
	Самуиловата крепост е една от основните забележителности на Охрид. Част е от средновековна крепост, обграждала Охрид по време на Първото българско царство. По-късно получава сегашното си име в чест на цар Самуил. Зидовете на крепостта опасват най-високата част на хълма Плаошник. Височината им варира от 10 до 16 м. Има и няколко отбранителни кули. Днес Самуиловата крепост е реставрирана и отворена за посетители. От кулите на крепостта се открива невероятна гледка към Охрид и Охридското езеро. Манастирът „Св. Наум” се посещава от всички гости на Охрид и се намира на 30 км. от града, непосредствено до албанската граница. Той е построен през 893-900 г. от Наум Охридски със съдействието на българските владетели Борис и Симеон. След като прекратява учителската си дейност, през 900 г. Наум се оттегля в този манастир. След смъртта му на 23 декември 910 г. манастирската църква, първоначално носеща името „Свети Архангели“, започва да бъде наричана с неговото име и в нея се съхраняват и мощите на светеца. Съществува поверие, че сърцето на Свети Наум тупти и до днес. Ако се вслушаш в църковната тишина и чуеш туптенето на сърцето на светеца, молитвата ти ще бъде изпълнена. Близо до манастира блика целебен извор, до който е построен параклис на Света Петка. Има надпис, който указва какво трябва да направиш, за да ти помогне водата от извора: запалваш свещ, прекръстваш се, помолваш се, пиеш от водата и измиваш болното място.
	Най-популярното развлечение в Охрид е разходката в езерото с корабче или лодка. Въпреки че плавателните съдове са неугледни и не притежават никакви удобства, преживяването е приятно и оставя хубави спомени. Развлекателна и романтична е също така разходката по крайбрежния булевард, който и днес носи името на маршал Тито. Ентусиастите могат да полежат на плажа в края на града. В Охрид има много кафенета и ресторанти, като по-голямата част от тях предлагат качествена храна и добро обслужване. Специалитетът на всички заведения е прочутата охридска пъстърва. Въпреки, че уловът на тази риба е забранен от няколко години, ще Ви я предложат навсякъде. От напитките доминират вината и ракиите от най-голямата македонска изба – Тиквеш. За да е гарантирано приятното прекарване, във всички ресторанти звучи добре познатата ни македонска музика. Когато стигнете до подаръците, непременно разгледайте охридските бисери. Не е трудно да ги намерите, защото всеки втори магазин ги предлага. Всъщност това не са истински бисери. Охридският бисер се прави от люспите на дребната риба плашица. Те се смилат, след което се обработват със специални химикали. Получава се гъста бяла сребриста маса, от която се изработва истинският оригинален седеф, наречен охридски бисер. Технологията за производство на този ценен бижутерски материал се знае само от две стари охридски фамилии – Талеви и Милеви. Те не издават тайните на професията си и затова техните магазини за бижута са най-големи, най-скъпи и лъскави и имат много клиенти от цял свят. Бижутата от охридски бисер не се изнасят и могат да се купят единствено на място в Охрид.
 
Александра Атанасова 


Любопитно

КОЛОНИЯ ОТ ВИДРИ НА ПЛАЖА ВЪВ ВАРНА,
 МАЙ СА ДОШЛИ ОТ КАМЧАТКА
– с продължение – 
	Морската видра е спомената за първи път в научната литература в бележките на Георг Стелер, датиращи от 1751 г., но е описана като биологичен вид за пръв път през 1758 г. от Карл Линей. Теглото при мъжките варира между 22 и 45 кг., а дължината от 1,2 до 1,5 м., женските са по-малки. Имат най-гъстата козина сред всички бозайници, която притежава около 150 000 косъма на кв. см. Има външен слой от дълги водонепроницаеми косми и вътрешен, с къси пухести косми. Външният слой предпазва долния от намокряне, като ограничава загубите на топлина от тялото. Водонепропускливостта на космената покривка зависи от чистотата й, и поради това видрата полага особени грижи за нея. Подвижността на гръбначния стълб и гъвкавата кожа позволяват на видрата да достигне всяка част от своето тяло с уста. Окраската на козината е кафява със сребристо-сиви петна, но може да варира от жълтокафява до бледосиво кафява, понякога и до черна. Тялото на видрата като цяло има цилиндрична форма. Шията е къса и набита, докато главата е закръглена. Ушите са неголеми, а мустаците са дълги и представляват важен орган на осезанието. Те са бели на цвят и се разполагат по бузите на горната устна и над очите. Ноздрите и ушите могат да се затварят сравнително плътно. Муцуната е леко притъпена към масивния нос, а горната устна подобно на повечето хищни бозайници е силно развита за сметка на долната. Мозъкът е добре развит. Възрастните притежават 32 зъба, като кътниците са плоски и закръглени, предназначени да раздробяват, а не да разкъсват храната. Задните крайници до голяма степен обезпечават придвижването във водата. Те са дълги със широкосплеснати пети и широки плавателни ципи между пръстите. Петият пръст на задните крайници е най-дълъг, което улеснява плуването по гръб, но затруднява ходенето. Опашката е сравнително къса, дебела, мускулеста и леко приплесната. Предните лапи са къси със свиваеми нокти, а дланите са снабдени с жилави възглавнички за захващане на хлъзгава плячка. Гръбначният стълб се състои от 50 до 51 прешлена, от които 7 шийни, 14 гръдни, 6 поясни, 3 кръстни и 20 до 21 опашни. В отговор на намалената нужда от движение по земята при видрите ключицата се редуцира и напълно изчезва. Бедрата са силно развити, с масивна голяма бедрена кост, а подбедрените кости са с голяма и много малка фибула. Фалангите на пръстите са сравнително уплътнени. Понякога костите на морската видра са оцветени в бледо-виолетов цвят, възникнал в резултат на храненето с морски таралежи. Носните кухини са силно развити със сложна структура, възникнала в резултат на особеностите на дишането при гмуркане. Дългите, силно чувствителни мустаци и предните лапи, помагат на морската видра при намирането на плячка в тъмни и мътни води. Забелязано е, че при челно приближаване към морските видри животните реагират много по-бързо ако вятъра е насрещен. Това показва, че обонянието е значително по-важно, отколкото зрението за сигнализиране при опасност. Слухът не се отличава с особена острота или слабост. Има изключително ускорен метаболизъм, като погълнатата храна престоява около три часа в храносмилателната й система, а нуждите от вода се покриват от извличането й от храната. За разлика от останалите морски бозайници, видрата има възможност да пие и морска вода. Сравнително големите й бъбреци позволяват преработката на солената вода посредством изхвърлянето на излишното количество сол с урината. Видрата се придвижва със скорост 9 км. в час. Когато е на повърхността, обикновено плува по гръб, като поклаща задните крайници и опашката настрани. Тялото й има висока плаваемост, дължаща се на високия капацитет на белите дробове, който е около 2,5 пъти по-голям от този на останалите сухоземни бозайници, както и благодарение на въздуха в козината. 
	Морската видра се придвижва с тромава походка на сушата, може да тича, но с известно затруднение. Храни се сутрин, около час преди изгрева на слънцето, след което си почива или спи през деня. Следобед започва отново да търси храна, като до залез слънце се храни още веднъж. Понякога ловува и около полунощ. Женските с малки се хранят предимно през нощта. Денем видрата полага грижи за козината си, като се чисти, реше, изстисква излишната вода от космите си и дори обдухва въздух към долните слоеве на козината си. След като се нахрани, видрата се върти във водата, за да измие остатъците от храната по козината си. Тя ловува с кратки гмуркания, често до самото морско дъно. Въпреки, че е в състояние да задържи дъха си за около пет мин., гмурканията най-често продължават до около минута. Тя е единственият морски бозайник, способен да повдига и премества големи подводни камъни със своите лапи, което често прави при търсене на храна. Също така единственият, който улавя риби с помощта на предните си лапи, а не със зъбите си. Морските видри имат подвижна кожа под мишниците, по протежение на гръдния кош от лявата страна, която играе ролята на временна „торба“ за събиране на храна по време на гмуркане. Когато излезе на повърхността морската видра, плувайки по гръб методично започва да се храни като изважда храна от „торбата“, раздробява я с предните си лапи и я поднася към устата си. Може да раздроби със зъби черупките на малки миди, но при големите е необходима и помощта на лапите за отваряне на черупката. Използват се долните резци за достъп до плътта на мидата. Когато се храни с морски таралежи, покрити с бодли, морската видра прехапва долната част на животното, където бодлите са къси и поглъща меката сърцевина. За раздробяването на черупки от охлюви се използват камъни, като морските видри удрят плячката си върху камък положен на гърдите. Не се хранят с морски звезди и морски водорасли, защото те остават несмляни и се изхвърлят от храносмилателната система. 
	Индивиди от един пол, често се събират на групи, плувайки на повърхността и придържайки се един за друг, под формата на обща маса. 
	Морските видри са способни да издават редица звуци. Плачът на новородените, често е сравним с крясъка на чайка. Женските гугат при задоволство, а мъжките по-скоро грухтят. Уплашените или стресирани възрастни екземпляри могат да свирят, съскат и при изключителни обстоятелства пищят. Голяма част от времето си прекарват поединично, като възрастните се събират предимно при лов, размножаване или защита. Морските видри са полигенни животни – мъжките имат няколко женски партньора. Временни брачни двойки обаче се формират едва за няколко дена – в периода когато женската е в еструс до самия акт на копулация. Половият акт се извършва във водата – мъжките захапват ноздрите на женските, при което оставят белези, а понякога натискат и главата на женската под вода. Известни са смъртни случаи на женски, в резултат на инфекции от рани при брачна игра. Женските раждат през цялата година, бременността продължава от 4 до 12 месеца, а видът е способен и на късна маточна имплантация. Женските раждат във водата, като дават живот на едно малко с размери от 1,4 до 2,3 кг. Близнаци са сравнително редки, но дори тогава само едно от двете малки оцелява. Очите на малките са отворени, видими са десет зъба, а тялото е покрито с дебела покривка от бебешка кожа. Майките облизват новородените в продължение на часове, като сресват козината им, вдухвайки дори и въздух. Това продължава докато малкото е в състояние да плува на повърхността, без да потъва в резултат на пухкавата си изолация. Бебешката кожа се сменя след около 13 седмици. Кърменето продължава от 4 до 8 месеца като майката започва да захранва малкото с част от улова си след първия или втория месец. Женските имат двойка зърна, разположени в коремната област, а млякото е богато на мазнини за разлика от останалите в семейство порови. Малките, под закрилата на майка си, се учат да плуват и гмуркат в продължение на няколко седмици преди да са в състояние да достигат дъното. Първите обекти, които изваждат на повърхността са предимно ярко оцветени и с ниска хранителна стойност. Сравнителна самостоятелност малките получават след 6 до 8 месеца, а може да стане по-рано ако майката не е в състояние да намира достатъчно храна, но може кърменето да продължи дори до достигане на зряла възраст. Детската смъртност е висока, с пик през първата зима от живота на малките. Счита се, че 25 процента от новородените успяват да преживеят първата си година, но малките родени от опитни майки имат по-висок шанс за оцеляване. Женските полагат огромни грижи за поколението от храненето на новородените до обучението, като понякога осиновяват и малки-сирачета. Майките често държат малките върху корема си, далеч от студените води, като ги чистят и сресват козината им. Когато търсят храна, женските оставят своите малки да плуват върху водата, като понякога ги увиват с морски водорасли, за да не ги отнесе течението. Ако малкото не спи, често издава звуци докато майката не се завърне. Ако малкото не успее да преживее, понякога майката го носи дни след смъртта му, преди да го изостави. Женските стават полово зрели на възраст от 3 до 4 години, докато при мъжките този период настъпва едва през петата година.
Източник: в. 24 часа
 

За конкурса
ДРОБ ПО ВЕНЕЦИАНСКИ
(предложение на Златка Ганева от Добрич)
	Продукти: 500 гр. свински дроб, 2 глави кромид лук, 100 мл. червена вино, сол, смлян черен пипер, зехтин.
	Начин на приготвяне: Дробът се измива и нарязва на филии, които се посоляват и се подправят със смлян черен пипер. В сгорещена мазнина се изпържват 5-6 минути от всяка страна. Изваждат се и се покриват с алуминиево фолио, за да не изстинат. Лукът се нарязва на филийки и се запържва в тигана, докато омекне. Прибавя се изпържения дроб и виното. Пържи се още около 5-10 минути. Сервира се с картофено пюре.
* * *
КАРТОФЕНИ КЮФТЕТА С ГРАХ
(предложение на Илия Костов от Добрич)
	Продукти: 1 кг. картофи, 200 гр. грах, 1 морков, 1 глава целина, 1 с.л. ситно нарязан магданоз, 100 гр. ориз, 4 с.л. галета, 1 с.л. грис, 100 мл. олио, 7 яйца, 25 гр. масло, сол и черен пипер на вкус.
	Начин на приготвяне: Сварените и обелени картофи се настъргват на едро ренде. Морковът и целината се нарязват на малки кубчета и се задушават в съвсем малко вода до омекване. Оризът се сварява в 200 мл. подсолена вода. Всички зеленчуци се смесват и към тях се прибавя едно яйце, магданоза, 1 с.л. галета, сол и черен пипер. Сместа се омесва добре и се оставя да престои половин час, след което се оформят 6 големи кюфтета, които се овалват в галета и грис. Сплескват се леко и се изпържват в силно сгорещено олио. Яйцата се изпържват на очи. Кюфтетата се поднасят с прясна салата и по едно яйце отгоре.
* * *
МЕСНО РУЛО С ГЪБИ
(предложение на Върбина Станкова от Шумен)
	Продукти: 500 гр. бутер тесто, 300 гр. кайма, 200 гр. кашкавал, 400 гр. гъби, 1 глава лук, 4 яйца, сол и черен пипер на вкус и 1 жълтък.
	Начин на приготвяне: Запържете ситно нарязания лук, заедно с гъбите. Подмесете тестото и отгоре подправената кайма. Върху каймата нарежете парчета кашкавал, запържения лук и гъбите и най-отгоре предварително сварените и настъргани яйца. Завийте внимателно на руло и слепете краищата.
	Намажете с жълтъка и запечете в умерена фурна до готовност.
* * *
КРЕХКО АГНЕШКО С БУЛГУР
(предложение на Евгения Парашкевова от Добрич)
	Продукти: около килограм и половина агнешка плешка, 1 връзка зелен лук, 1 и половина ч.ч. ориз, сол и черен пипер, червен пипер, половин ч.ч. булгур, джоджен.
	Начин на приготвяне: Сварява се месото до полуготовност. В тиган се запържват ситно нарязаният зелен лук и оризът, посоляват се и се овкусява с черен, червен пипер и джоджен. Добавя се булгурът, разбърква се за кратко и всичко се изсипва в тава. Върху сместа се слага плешката (цяла или на парчета), залива се с 5-6 ч.ч. топла вода (може и от бульона, в който е варено месото). Пече се на 200 градуса за около 40-50 минути.
* * *
КЮФТЕТА ОТ ИЗВАРА И КАРТОФИ
(предложение на Ивелин Тодоров от Шумен)
	Продукти: 600 гр. извара, 600 гр. картофи, 100 гр. брашно, 2 яйца, 100 мл. олио, сол. 
	Начин на приготвяне: Сваряват се картофите, обелват се и се намачкват заедно с изварата. Към сместа се прибавя половината от брашното и яйцата и всичко се измесва добре. От тестото се оформят кюфтета, овалват се в останалото брашно и се изпържват.
	Поднасят се с прясна зелена салата.
* * *
СОЛЕН КЕКС С ЛАПАД
(предложение на Марийка Атанасова от Добрич)
	Продукти: 200 гр. сирене, 1 ч.ч. кисело мляко, 1 ч.л. сода бикарбонат, 2 яйца, три четвърти ч.ч. олио, 2 ч.ч. брашно, сол, 1 ч.ч. попарен и нарязан на ситно лапад, магданоз, копър и джоджен.
	Начин на приготвяне: Сиренето се натрошава и се смесва с млякото, в което е разбъркана предварително содата. Прибавят се яйцата, олиото и брашното. Сместа се бърка с дървена лъжица, докато се получи гладко тесто. След това се прибавят лападът и подправките. Изсипва се в тава, намазана с олио. Пече се 40 минути в предварително загрята фурна – 180-200 градуса.
* * *
ПИЛЕ ПО СЕЛСКИ
(предложение на Александра Тодорова от Шумен)
	Продукти: 1 голямо пиле (1,5 кг.), 500 гр. лук, 1 к.ч. олио, 2 с.л. брашно, джоджен, магданоз, чубрица, червен пипер, сол. 
	Начин на приготвяне: Нарязваме пилето на парчета. Слагаме в тенджера, в която сме сгорещили олиото и запържваме леко. След това заливаме с топла вода. Прибавяме нарязания на филийки лук и чубрицата. Захлупваме и оставяме ястието да ври на тих огън, докато месото омекне. Накрая добавяме размитото с малко хладка вода брашно и оставяме ястието да ври още 5-6 мин. Поръсваме със ситно нарязан копър и магданоз и сваляме от огъня.
* * *
ДОМАШНИ БОНБОНИ С РОМ
(предложение на Светла Маринова от Добрич)
	Продукти: 2 с.л. мед, 60 мл. ром, 20 гр. неподсладено какао, 60 гр. пудра захар, 125 гр. смлени бисквити, 150 гр. предварително запечени и смлени бадеми.
	Начин на приготвяне: Всички съставки се смесват заедно, до получаване на гладко тесто. Консистенцията му е доста лепкава и трудна за работа, затова е добре да престои най-малко 2 часа в хладилника, завито във фолио. С лъжичка или пръсти се оформят топчета и се овалват в предпочитана глазура. По желание алкохола може да се замени с портокалов сок или друг по избор. За овалване на готовите бонбони има варианти: в пудра захар, какао, смлени ядки, разтопен шоколад, шоколадови пръчици.
* * *
МЛЕЧЕН КОКТЕЙЛ СЪС СЛАДОЛЕД И ПЛОДОВ СИРОП
(предложение на Ивелина Стефанова от Силистра)
	Продукти: 200 мл. прясно мляко, 100 гр. сладолед по желание, 1 с.л. плодов сироп по желание, шоколад, ядки, канела и ванилия.
	Начин на приготвяне: Разбийте охладеното прясно мляко и сладоледа с миксер или блендер. Добавете плодовия сироп, който може да се замени с пресни плодове, сладко, кондензирано мляко, шоколад. Сложете канела или ванилия и разбивайте на висока скорост до получаване на гъста пяна. Поднесете коктейла веднага във високи чаши. Украсете го с плодове, шоколад или ядки по желание.


Полезни съвети
 
РАБОТА С ТЕСТО И ТЕСТЕНИ ПРОДУКТИ
 
	– За да се получи по-леко и пръхкаво тесто, брашното преди замесване се пресява.
	– Когато се замесва тесто с мас, за да се
отстрани миризмата й, се прибавят 1-2 с.л. лимонов сок.
	– Когато се работи с тесто, замесено с мая, ръцете се намазват с разтопено масло или с растително масло, за да не полепва тестото по тях.
	– Тестото ще втасва по-бързо ако в него се намушкат няколко тръбести макарона.
	– Когато се прибавят разбити на сняг белтъци към тесто, сместа се разбърква много леко, за да не се измести погълнатият от белтъците въздух. В противен случай тестото ще спадне.
	– Меко тесто се разточва по-лесно, ако се покрие с пергаментова хартия и се изтънява с дебела затоплена точилка или с бутилка пълна с топла вода.
	– Пандишпаново тесто, торти, кейкове се пекат в умерено силна фурна около 170-180 градуса по Целзий. 	– Вратата на фурната не се отваря през първите 15 мин.
	– Сладкиши с глазура от белтъци се пекат на слаба фурна, за да не прегори глазурата.
	– Торта, сладкиш или кейк след изпичането им не се държат във формата, а се обръщат веднага върху кърпа и се оставят така, докато изстинат.
	– Ако сладкишът е силно прегорял, след като изстине напълно, той се остъргва внимателно със ситно ренде. Остърганото място се поръсва с пудра захар или се покрива с крем.
	– За да се отреже правилно и лесно изпечената торта, докато е още топла, с остър нож се прави разрез околовръст и в него се вмъква здрав конец, който се тегли с двете ръце в срещуположни посоки.
	– За по голяма устойчивост на сиропираните торти, долният пласт се напоява по-слабо със сироп.
	– За да получите лек и пухкав крем, при разбиването му описвайте с разбивачния тел осморки и от време на време кръгове около стените на съда.
	– Тестени топки, кнедли, галушки се варят, като се пущат във вряща подсолена вода. Когато се сварят, те изплават на повърхността и.
	– Тестените продукти не поглъщат много мазнина, когато се пържат на силен огън и се прибави 1 ч.ч. оцет.
Източник: www.valia-recipes.blogspot.com 
 

Здраве
НАРОДНИ РЕЦЕПТИ ЗА ЗДРАВЕ
	СРЕЩУ АРТРИТ 
	– Настойка от листата на боровинки: 2 ч.л. листа от боровинки се заливат с чаша вода, ври 15 мин., след това се прецежда и се пие през деня по мъничко.
	– Зелев лист: зелевите листа добре повлияват при болките от артрит (болните стави се завиват с листата през нощта).
	– Настойка от алое с мед: смесете 3 с.л. сок от алое, 6 с.л. натурален мед и 9 с.л. ракия. Натопете марля в получената смес и покрийте с нея болното място, отгоре сложете найлон и направете превръзка с вълнен шал. Компресът се поставя преди лягане.
* * * * *
ПРОТИВ ГЪБИЧКИ ПО НОКТИТЕ
	– Разбийте 1 яйце в порцеланова купа (не в метална), добавете 1 с.л. олио и 70 процентова оцетна киселина, 2 с.л. демитилфталат. Смесва се всичко добре, така че да се получи крем. Нанесете вечерта крема върху ноктите на ръцете или краката (в зависимост от това, къде имате гъбички). Увийте краката или ръцете с найлон и сложете съответно – чорапи или ръкавици. Сутринта отстранете компресите, а крема изтрийте със салфетка. Същото се прави с краката, изрежете омекналите нокти. 10-12 процедури всяка вечер са достатъчни, за да изчезнат гъбичките и да пораснат нови нокти. Тази рецепта е също толкова ефикасна при напукани пети и мазоли.
* * * * *
ПРОТИВОВЪЗПАЛИТЕЛНИ, АНТИСКЛЕРОТИЧНИ 
И УКРЕПВАЩИ СРЕДСТВА:
	– Отвара от плодовете на малина: 30 грама сушени плодове от малина се заливат с 300 мл. вряща вода. Вари се около 10 минути, престоява 2-3 часа, а след това настойката се прецежда и се пие по 1 чаша 2 пъти на ден като противовъзпалително и загряващо средство при настинки, грип, ревматизъм, като антисклеротично средство при атеросклероза и като витаминно и общоукрепващо средство при умора.
	– Слабителни средства: зърнастецът е отлично средство с доказан ефект при астеничен запек, спастичен колит, запек при бременност, хемороиди. – Вземете 20 гр. корени от сладко голо дърво (сладник) и 5 гр. стрити семена от копър. Залейте 1 с.л. от сместа с вряла вода, завийте съда, в който сте поставили настойката с кърпа и оставете да престои поне 12 часа. Взимайте по половин чаша един час след хранене.
	– Вземете 4 части кора от зърнастец (растението е храст), 1 част стрити семена от копър и семена от лен. Сварете и пийте по същия начин, както и предишната смес.
	– Вземете 4 части кора от зърнастец, по 1 част кориандрово семе и корен на алтея. Една лъжица от сместа залейте с чаша студена вода и оставете да престои един час, след това сложете на котлона да ври 5 мин. Пийте отварата гореща.
	– Вземете 4 части кора от зърнастец, 2 части цвят от лайка, 1 част семена от кимион. Една супена лъжица от сместа залейте с 200 мл. вряла вода, сложете за 10 минути на водна баня да ври и изпийте цялото количество преди лягане.
Източник: www.blitz.bg
 

Усмивки
ПИСМО ДО ЧИКАГО
	Здравей, вуйчо!
	Пише ти твоята племенница Мими. Когато си заминал за Чикаго – съм била на 3 години. Сега вече съм на 9 и ходя на училище, вчера направих сефте с хашиш, задавих се от пушека, но ще свикна. Ти сигурно вече си на хероин. Ако питаш за нас, ние сме добре. Мама често е с една приятелка, с която си споделят всичко. Много от това, което подслушвам още не мога да разбера, но скоро ще започна да загрявам. Вчера мама й разказваше как отишла на магистралата, но станало тъмно и нямало къде да спи. Спрял голям ТИР и я приютил, защото татко бил мухляр и шушумига. И леля Пепи е добре, а татко каза, че се въртяла на кол и от това ядяла хляб. Е, тя си знаела работата. Казват, че е девица, но била малко бременна. Вече е мома, защото се разведе с един батко, който е ту марул, ту рапон. А татко вчера уж гледаше мач, а било шпионска лига. Толкова ли са лигави и шпиони футболистите? А днес чух, че дядо имал просташка жлеза и щели да я режат, сигурно за да поумнее! А мама каза, че работиш като килър и изпълняваш мокри поръчки и трябвало да внимаваш да живееш още 10 години и да спестяваш докато стана пълнолетна. Нали аз съм ти единствена наследница! Бъди все още жив и здрав!
Твоя племенница: Мими
J J J
АХМЕД
Или жега, или студ!
Бате, станах вече луд! 
Казаха масло и мед
ша го дават мен Ахмед. 
Казват бил съм аз серсем
ама имам джиесем!
Искате от мене бачкане?
Е, това е вече мачкане!
Да не се загуби племето,
искайте от мене семето. 
Вие плащате издръжката
работа от мене – мъжката.
Иначе такваз авария
ша са случва на България, 
че ша плачат след години
де що имате роднини!
Вие здраво днеска бачкайте,
а на мене дайте пачките!
Стига ваща демокрация,
Ахмед иска интеграция!

Източник: Стефан Стойчев – "Усмихни се"


Занимателна страничка
ПЪТУВАНЕ С ПРЕМЕЖДИЯ
(Криминална загадка)
	Отдавна на инспектор Стрезов не се беше налагало да пътува толкова много с кола, както днес. Първо отиде на мястото на катастрофата, за да види пострадалото Булгар-Рено 10 и лично да прегледа багажника на колата с откраднатите вещи. После прескочи до магазина в малкия подбалкански градец Х, където вчера беше извършена кражба, за да се увери, че тя не е дело само на един човек, а е имало и помощник. На връщане се отби в болницата при ранения шофьор на Булгар-Реното.
	– Как стана катастрофата?
	– На места пътят беше заледен. Не можах да взема добре завоя, колата се хлъзна. Видях срещу себе си камион. Дори не спря да ми помогне.
Човекът говореше с мъка. Пречеше му превръзката. Вероятно имаше и главоболие.
	– А нещата в багажника?
	– Кои неща? Крадени са. Сам ги откраднах.
	– Липсва това-онова. Къде са пръстените и часовниците от щанда за бижутерия.
	– Не знам – мигаше раненият. – Може би някой е пребъркал багажника, докато колата беше на паркинга пред мотела през нощта, или пък са се разпилели по време на катастрофата. Нищо не мога да ви кажа.
	Хитрец, мислеше си Стрезов, докато пътуваше със служебната кола към мотела. Изгубили се били по време на катастрофата! Та багажникът въобще не е пострадал. Явно, опитва се да прикрие своя съучастник. Така един ден, като излезе от затвора, ще има някой да му е длъжник.
	– Спомням си – каза нощният портиер на мотела. – Първи тази сутрин потеглиха две коли. Едната – Булгар-Рено 10, а другата – Рено 12. По-точно, мисля, че беше Дачия. Около тях се въртеше мъж на средна възраст, нощес спа в стая 211. На коя от двете коли се качи, не мога да ви кажа, но си замина.
	Оставаше му да намери човека от стая 211. Казваше се Христо Петров Вукадинов и живееше на ул. „Незабравка“. Нови сто километра до София.
	– Търся Христо Вукадинов – каза Стрезов и се легитимира.
	– Аз съм.
	Мъжът наистина беше на средна възраст, с леко оредяла коса, но иначе добре облечен. Нямаше вид на човек, който пътува на автостоп.
	– Тази нощ сте спали в мотела край град Х?
	– Да – съгласи се Вукадинов. – Бях в командировка, а в хотела нямаше места. Принудих се да преспя в мотела.
	– Как се прибрахте?
	– С кола, с автобус, изобщо не мина без премеждия. Станах рано сутринта да хвана първия автобус за София, но го изпуснах просто за минута. На паркинга две леки коли се канеха да тръгнат и единият шофьор любезно ми предложи да ме вземе със себе си. Пътят беше лош, на места със заледени участъци. По някое време колата се подхлъзна, навлезе в дълбокия сняг и започна да буксува. Ринахме с ръце, насипвахме пясък пред задните колела, бутах и накрая се измъкнахме. На двайсетина километра на един от завоите видяхме колата, която тръгна от мотела малко преди нас. Беше катастрофирала. Късмет! Хвана ме страх. Помолих да сляза при първата спирка и се прибрах в къщи с автобуса.
	– Вие сте задържан за съучастничество в извършената вчера кражба в град Х!
	Какво дава основание на Стрезов да смята, че Вукадинов е вторият участник в кражбата?
От "Инспектор Стрезов решава"
* * *
ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ ОТ КНИГАТА "ЛЮБОПИТНИ
 ФАКТИ" НА НИКИ КЪНЧЕВ ОТ ПРЕДИШНИЯ БРОЙ
	На задача 1– отговор а), на задача 2 – отговор б), на задача 3 – отговор в), на задача
 4 – отговор в).

 
Притурка  "Историята помни"

ЧЕРНИЯТ КОННИК
(с продължение)
 
	В разказите, които се носеха из града, не се споменаваше за Марко и затова Наум за пръв път чу за неговите подвизи.
	– Ей сега ще научим истината – отсече той, излезе и след малко се върна с вечно рошавия си ученик.
	– Ти ли си предупредил Лазар за нападението над дома му? – запита той строго.
	– Аз, учителю – призна тихо, но ясно Марко. В гласа му имаше нещо, някаква нотка на твърда и непреклонна упоритост, която подсказваше, че детето няма намерение да се предаде лесно.
	– Кой те изпрати?
	– Никой. Аз сам отидох.
	– А откъде знаеше?
	– Не знаех – упорстваше момчето. – Сънувах сън. Така и казах на чичо Лазар.
	– Сън, глупости! – ядоса се Наум. – Ти лъжеш мен, учителя си?!
	Разговорът продължи все така – с гняв, въпроси и заплахи от единия и със стиснати юмручета, хълцане и настойчивост от другия.
	– Или ми кажи истината, или завинаги се махай от очите ми – отряза накрая Наум.
	Това беше зашеметяващ удар за момчето. То продължаваше да стиска устни, но се огледа тъжно, сякаш очакваше от някого подкрепа, и в очите му се появиха сълзи. Симеон не устоя и се намеси:
	– Остави го, брате Науме. Защо измъчваш детето? Ако то не иска да каже, ние нямаме право да изтръгваме думите му насила.
	– Но той лъже! – натърти учителят.
	– Нищо. Има лъжи, които са по-благородни от много истини. – Симеон отиде до малкия Марко и поглади главата му.
	– Иди си, момко. Иди си и бъди спокоен – учителят ти ще те разбере и ще ти прости.
	Симеон си тръгна почти веднага след излизането на момчето. Изпрати го само Наум, защото Есхач бе останал да побъбри с другия си гост – разговор, който беше първата последица от Симеоновия съвет.
	На двора Симеон забеляза Кремена, която чевръсто шеташе и пееше. Той я показа с очи на спътника си.
	– Кремено – повика я Наум – ела, моето момиче, и стори поклон на учения Симеон, брата на княза.
	Девойката с привичен жест избърса ръце, приближи и се поклони пред знатния гост. В движенията й имаше вродена, непреднамерена грациозност, горда простота и чужда на раболепността почит. Очите й, сини като ведрото пролетно небе, гледаха прямо и чисто.
	– Девойко – с възхищение каза Симеон – щастлив е твоят баща, че очите му могат всеки ден да те гледат.
	– Децата трябва да радват родителите си – отвърна тя и продължи с едва доловима ирония – а ти радваш ли своя баща, княже?
	Опитен в изкуството на словесните схватки, Симеон остана очарован от бързия ум и находчивостта на Кремена и се усмихна – тя вероятно бе чувала от баща си за споровете и несъгласията между Симеон и Борис и сега ловко се мъчеше да го уязви.
	– С какво да го зарадвам? С расото ли? Или с брадата?
	– Людете се възхищават не само от хубостта и премените на жените, а и от смелостта на мъжете.
	– И от мъдростта им, Кремено. Дори повече от мъдростта. По-добре страхлив мъдрец, отколкото глупав храбрец.
	– Това е мъдрост на слабите, княже.
	– Онзи, който е силен в ръцете, а е беден в ума, е по-слаб от немощния, но с бистър ум и велико сърце човек. Имало е някога хроми и гърбави мъдреци, Кремено, които и днес, и след хиляда години ще бъдат славени от хората, докато никой вече не помни онези, които са печелили мимолетна слава само със силата на пестниците си.
	Девойката чувстваше, че е права, но не знаеше как да възрази да обори този противник, който сякаш имаше готов отговор и за най-мъчния въпрос. Тя поруменя, замълча и сведе очи. Наум слушаше с наслада хубавия спор и се смееше безгласно, но доволно. Симеон видя смущението на момичето, долови затруднението й да продължава препирнята и се усмихна благо:
	– Ти трябваше да кажеш, Кремено, че най-силен е онзи, който притежава едновременно и голям ум, и здрава десница. Такива люде се срещат рядко, но все пак се срещат. Ако ми бе казала това, аз с радост щях да призная, че правото е на твоя страна. А сега – остани със здраве.
	Той се отдалечи, като продължаваше да се усмихва. Зад него девойката остана неподвижна, унесена в мисли, с изпълнени със странна тъга очи изпрати надалеч високата му фигура, после въздъхна и бавно се върна в двора. Днес не запя повече.
* * *
	Угрижено беше сърцето на Владимир и нищо вече не можеше да му върне предишната веселост. Пиршествата, уреждани от неуморимия гуляйджия Цок, бяха загубили старата си волност и сега вече представляваха посърнали сборища на загрижени и уплашени благородници, които се наливаха с вино, а мислите им бяха погълнати от онази невидима заплаха, проникнала във всяко кътче на престолнината. Не намираше утеха Владимир и при новата наложница, подарена му от Окорсис, мургавата витинка с алена като нар уста. Всичко, всичко му бе опротивяло – тишината на дворците, ловът и роговете на гончиите, поздравите на слугите и равномерният шум от стъпките на стражите пред вратата му. Той не можеше да си даде сметка как дойде тази промяна в живота му, но чувстваше, че нещо завинаги си е отишло, като е увлякло със себе си някогашната му самоувереност и спокойствие. Всичко бе започнало с проклетите „шеги“ на Хорациус Барка. Капризен и неблагодарен като всеки владетел, Владимир сега не обичаше да си спомня, че някога сам бе поощрявал своя боритаркан в устройването на „шегите“ и бе готов понякога да стовари на него гнева си за всички грижи, ядове и неблагополучия, които се бяха струпали на главата му. Когато преди десетина дни рицарят Хуго фон Бернхайм най-после реши да си тръгне, Владимир недвусмислено бе заявил на боритаркана, че не ще има нищо против, ако той, Хорациус Барка, пожелае да се върне при крал Арнулфа. Но тогава Хорациус високомерно отказа – той нямало да тръгне, дори и да бъде лишен от великата милост на хана, и щял да стои тука, докато сложи ръка на онзи обесник. Владимир го разбра – мъжкото и воинското достойнство на боритаркана беше засегнато и той не желаеше да се чувства победен и опетнен. Разбра го и дори съжали за необмислената си нелюбезност. Впрочем Хорациус не биваше да бъде корен. Той правеше всичко, което бе във възможностите на неговия сан и дори повече, защото влагаше и неуморимостта на своята амбиция. Да, за него Черноризец Храбър не беше само една пречка на ханските желания, а личен враг, комуто се бе заканил да отмъсти жестоко. Ден и нощ той бдеше, устройваше хайки и засади, изслушваше „езици“ и претърсваше възможни скривалища, но проклетият Черноризец Храбър беше неуловим като привидение. Когато беше искрен пред себе си, Владимир признаваше, че няма вина и Хорациус – нито за провалянето на последните „шеги “, нито за избиването на близо шейсет души от най-верните му люде. Не, Владимир не вярваше в чудеса, но въпреки това тук очевидно имаше нещо необяснимо. Той не знаеше, че чипоносият ученик Марко бе станал нещо като вестоносец на тайнствения отмъстител и със своите „сънища“ предупреждаваше навреме онези, които щяха да бъдат следващата жертва на боритаркана. Ако би знаел, той не би се учудвал повече на горещите посрещания, устройвани на Хорациус при всеки от последните му среднощни набези. Нещо ставаше в старата Плиска, нещо подмолно, отровно и пагубно. Когато нощем тревогата прогонваше съня от клепките му, той оприличаваше това „нещо“ на хиляди плъхове, които прегризваха стените на двореца, за да се строполи някой ден върху главата му. Той усещаше „нещото“ в хиляди дребни неща – в разюздаността на воините, в дръзките погледи на простолюдието, което доскоро го срещаше със смирено превити гърбове, в разпасаността на слугите и робите, в мнимите болести на някои от боилите и багаините, които с различни благовидни предлози предпочитаха да стоят настрана от престола му, сякаш с прозорливостта на страха вече виждаха как този престол се сгромолясва в дън земя заедно с всички около него. Това „нещо“ отравяше живота на Владимир. Той бе извикал още две хиляди воини от областите, удвоил бе стражите пред дворците и по стените на Вътрешния град, но въпреки това безпокойството му не стихваше. Заплахата се носеше във въздуха на Плиска, разпространяваше се като чума и често най-верният вчера, днес беше обхванат от заразата. Владимир чу плахи стъпки и се сепна, изправи снага. Той не желаеше да го виждат такъв, какъвто бе, когато биваше сам. Един слуга се приближи до него и коленичи в краката му:
	– Ювиги хане, прости, че нарушавам светлите ти мисли. Твоят брат Симеон иска да те навести.
	– Пусни го да влезе! – заповяда той и побърза да се изкачи на подиума и да седне на престола си – в тези тревожни дни Владимир предпочиташе да разговаря с людете от височината на престола. Симеон влезе в залата. Докато го наблюдаваше как бавно приближаваше, Владимир неволно помисли колко смешна шега си бе направила природата с тях, двамата братя. Въпреки годините си ханът беше силен, жилав и як, с прав гръб и сигурна ръка, докато Симеон, който сега беше в разцвета на младостта си, трябваше да бъде здрав като канара, а всъщност представляваше един преждевременно състарен буквояд, хилав и безпомощен, който бе натъпкал главата си с какви ли не книжни глупости и не бе годен дори и едно пиле да заколи. Впрочем братовото му безсилие съвсем не дразнеше хана. Напротив! Когато бе прочел писмото на баща си до Симеона, Владимир бе решил да се справи с брат си още в първия месец след завръщането му и той щеше да го стори, колкото и да му беше неприятно да се цапа повече с братова кръв. Но човек като Симеон не можеше да се смята за опасен противник и Владимир имаше защо да бъде благодарен за слабостта му, имаше защо да е доволен от глупавата шега, която природата си бе направила с брат му. Симеон дойде до подножието на престола и направи дълбок и почтителен поклон.
	– Братко – заговори пръв Владимир, – аз трябва наистина да те мъмря. Ти толкова рядко се сещаш да ми се обаждаш. Така ли чужд ме имаш, та месеци наред да нямаш какво да ми кажеш, какво да ме попиташ?
	– Както виждаш – пак нуждата ме е довела при тебе.
	– Да, сигурно пак някой мършав вол е нужен на слугите ти.
	– Не, братко, този път за себе си съм дошъл. За съвет и подкрепа.
	– Кажи, Симеоне. Ако това нещо, което искаш, е във властта на хана – ще го имаш.
	Симеон беше очевидно смутен. Той пристъпваше несръчно от крак на крак, отбягваше погледа на брат си, а сплетените пръсти на ръцете му потреперваха.
	– Братко аз... такова... аз искам да се оженя.
	Това бе последното нещо, което Владимир бе могъл да очаква. Симеон, този свит и стеснителен монах, хилавият и немощен млад ученолюбец, натъпкал главата си с какви ли не безсмислия, сега изведнъж се бе сетил, че е мъж и искаше да се жени. Владимир, който не обичаше, но умееше при нужда да мисли бързо, веднага съобрази изгодите, които една такава женитба би имала за него самия – щом един монах като Симеон, спечелил си славата на свят и чист божи служител, е готов да захвърли расото, за да прегърне сладостите на светския живот, то това ще бъде чудесен, да, просто чудесен удар срещу християните. Тази мисъл достави истинска радост на хана.
	– Прекрасно, Симеоне! – възкликна той. – Прекрасно! Коя мома си избрал за своя булка и моя снаха?
	– Тя е от добър род, братко. Казва се Кремена и е дъщеря на стария Есхач. – Симеон забеляза, че брат му смръщи вежди и запита: – Какво, не я ли одобряваш?
	– Аз не я познавам – рече Владимир, – но щом ти си я избрал, сигурно ще е добра. Аз се мръщя заради баща й. Не обичам този дърт заядливец. Е, не прави такива печални муцуни де. В края на краищата това няма значение – ти ще се жениш за Кремена, а не за баща й. Разкажи сега как така избра тази мома?
	– Срещнах я няколко пъти, като ходех при отец Наума. Хареса ми, пък като говорих с нея, просто бях очарован и от ума й.
	– Това не е особено предимство – ухили се ханът. – Умът у жената е като солта в гозбата – ако е малко, дава приятен вкус, но ако е много, я прави непоносима. Е, засмей се де. Аз се шегувах. Не исках да те обидя. Кога решихте да вдигнете сватбата?
	Симеон отново се смути.
	– Аз не съм я искал още, братко. Най-първо с теб говоря за тези неща – твоето съгласие да взема, пък тогава.
	– От теб не може да се очаква друго – прихна Владимир. – Аз съм съгласен, разбира се. Но дали Есхач ще ти я даде?
	– Струва ми се, че няма да откаже. Но не зная дали тя ще ме иска за съпруг.
	– Не може да бъде!
	– Може, братко, може. Чух, че онзи нощен разбойник, дето го зоват Черноризец Храбър, бил завъртял главата на девойката. Ако ти можеш да премахнеш този човек, тогава всичко ще е наред.
„Ама че е глупав – помисли Владимир. – Като че ли досега не съм обърнал света, за да хвана този нехранимайко, та днес заради женитбата на Симеон да хукна подир него.“
	– Ще го уловя, Симеоне – продължи той гласно, – рано или късно ще го уловя. Но, според мен, ти няма защо да чакаш дотогава. Иди я поискай – ако откаже, още тази нощ мои верни хора ще я задигнат и ще я доведат кротка и покорна в спалнята ти.
	– Стой, братко – уплашено извика Симеон. – Само това не! Бъди милостив към мене. Не бих могъл да гледам в очите жена, която ще вижда в мен един насилник и похитител.
	– Твоя воля – вдигна рамене ханът. – Впрочем важното е да се разбереш с баща й. Момите се женят според бащината воля, а не по своята. За толкова малко ли си дошъл при мене?
	– За две неща дойдох, брате, и едното вече получих – разрешението ти. А освен това те моля да ми дадеш някакви подаръци, та да пратя отец Наума да я иска.
	– На драго сърце. Но ела веднага да ми кажеш какво е станало. Искам женитбата да стане час по-скоро.
	Симеон изрече някакви благодарности, поклони се и се оттегли. Владимир му извика през залата:
	– На баща ни говорил ли си?
	– Не, не още. Първо исках с тебе да говоря.
	– Кажи му, кажи му – засмя се ханът. – Той ще бъде сигурно много радостен… И високият му смях заглуши последните стъпки на Симеона.
* * *
	Напоследък Хорациус Барка отбягваше да се мярка из двореца. Не че ханът му бе отказал милостите си – както и преди, Владимир не скъпеше своето благоволение към боритаркана. Но Хорациус изживяваше тежко последните си неуспехи в борбата срещу тайнствения черен конник и това го бе направило мнителен и озлобен към всички. Струваше му се, че всички му се подиграват – тази подигравка той усещаше в усмивката на хана, в поклоните на слугите, в погледите на воините. Непримирима злоба мъчеше сърцето му. Ах, само да можеше веднъж да пипне този дяволски Черноризец Храбър!… Всяко мъчение би било бледо и недостатъчно, за да задоволи мъстта на Хорациус. Понякога той сънуваше, че е заловил тайнствения конник и че сам, с двете си ръце го изтезава. Тогава сърцето му се обливаше в буйно бликаща радост, а виковете на жертвата бяха най-сладката музика за ушите му. Но после внезапно се събуждаше и разбираше, че бе чувал собствените си стенания и несвързани брътвежи и от това злобата му ставаше още по-голяма, по-неудържима. В последно време боритарканът се бе променил. Безсънните нощи, прекарвани в напразни засади и претърсвания из всички кътчета на Плиска, напрежението, умората и натрупаната у него злъч бяха направили мургавото му лице пепелявосиво, с тъмни кръгове около хлътналите очи, а устните му под тънките мустачки бяха винаги свити, стиснати и сякаш изразяваха цялата жестокост, която изпълваше сърцето му. През деня отбягваше хората. Той или пиеше сам в просторното си каменно жилище, или обикаляше стражите из крепостта и тогава тежко на онзи, когото завареше, че е немарлив на поста си. Но днес Хорациус сякаш бе решил да наруши мрачното си уединение. Изглежда бе намислил нещо, защото крачеше бързо между сградите на Ханската твърд. Целта му не беше Големият дворец – той го заобиколи, без дори да надникне вътре, и се отправи към другия, Малкия. За съжаление първият човек, когото срещна в двореца, беше старият княз. Хорациус Барка не обичаше Бориса и дори нещо повече – без сам да знае защо, тайно се страхуваше малко от него. Не, това не беше страх, а някаква непреодолима боязън, като че ли в тази висока и съсухрена, но права и изпълнена с вътрешна мощ фигура имаше нещо демонично, властно-сурово и заплашително, от което човек трябваше да се пази. Боритарканът се опита да го избегне, но старецът го забеляза, измени пътя си и мина до самия него.
	– О! – Каза Борис, като че ли беше изненадан от срещата, – та това бил боритарканът. Напоследък не бях чувал за тебе.
	Хорациус мълчеше. Неуспехите му в тайната борба срещу Черноризец Храбър го бяха лишили от гордата му самоувереност, с която преди можеше да даде достоен отговор всекиму, човек или бог.
	– Какво става с Черноризеца? – продължи старецът. – Чувам, че си го хванал вече, а?
	– Има време – реши да отговори Хорациус. – Ще го пипна и ще ти го подаря нарязан на филии като самун хляб.
	– Ще стане, ще стане, но не сега, а когато кокошките започнат да ловят лисиците. Наслука!
	– Ще го пипна! – озлобено настоя боритарканът.
	– Ще го пипнеш, ама гледай от това пипване да не си загубиш гащите – продължаваше заядливо да се подиграва старецът. – Досега мнозина отиваха като тебе да го пипват, пък не се връщаха, а ги донасяха.
	И Борис се отдалечи с висок и предизвикателен смях, чрез който си отплащаше за всички претърпени мъки и унижения. Зад него Хорациус остана известно време неподвижен – думите и смехът на стария княз го бяха засрамили и смутили, лишили го бяха от вътрешното му равновесие и самочувствие, а за задачата, която си бе поставил за днес, той трябваше да бъде силен и самоуверен, да бъде предишният Хорациус Барка. Той постоя така в сянката на една колона и за последен път премисли онова, което според него – трябваше веднъж завинаги да тури край на подвизите на тайнствения Черноризец Храбър. После прекоси богато украсените ходници на двореца и спря пред вратата на една от стаите на слугите. Хорациус знаеше каква жертва беше това – той, рицарят, който бе посещавал дворовете на най-големите европейски владетели, да наднича из стаите на слугите и да търси приятелството на разни недодялани простаци, на хора, които в себе си той не поставяше по-горе от животните. Помъчи се да преодолее отвращението си, да надене маската на дружелюбност и едва тогава отвори вратата. Почервенял от удоволствие поради необикновеното посещение, вътре беше слугата Сондоке. Той скочи на крака и прегъна дебелото си тромаво тяло в дълбок раболепен поклон.
	– Господарю – заговори веднага слугата, който не се скъпеше да титулува „господар“ всеки, от когото би могъл да извлече някаква полза, – велика чест е за мене твоето посещение. Аз съм цял на твоите заповеди.
	– Не съм дошъл за заповеди. Аз просто си казах: „Какво ли става с моя приятел Сондоке багатур? Има цяла вечност, откогато не съм го виждал.“ И ето, щом ти не идваш при мене, дойдох аз сам да те навестя. – Хорациус Барка отдавна беше доловил, че в разплутото тяло на слугата искряха болна самовлюбеност и сляп стремеж към почести и сега хитро гъделичкаше тези негови слабости. С мнимото си приятелство той привързваше Сондоке към себе си, за да го направи след това оръдие на своите замисли. Задъхан от радостно вълнение, слугата едва намери сили да произнесе:
	– Господарю, за мен няма по-голяма радост от това да ти служа и да ти бъда верен.
	– Аз мисля, че ти не си роден, за да служиш, Сондоке, а да заповядваш. Неведнъж съм се възхищавал от твоята мъдрост, наблюдателност и дълбоко прозрение. Не, не, твоето призвание е да направляваш със здравата си ръка едно княжество или даже цяла империя. Онзи ден си мислех: „Цок, този стар нескопосник, не е достоен да властва. Кавханът трябва да бъде умен и далновиден, да има твърда десница и смело сърце, а всичко това липсва на Цок. Само един човек познавам, който заслужава кавханския пояс, и това е моят приятел Сондоке багатур“. Така е, Сондоке, по заслуги и дарования ти рано или късно трябва да заемеш мястото, което ти подобава.
	– О, господарю – възкликна пияният от щастие Сондоке, – аз никога не съм поглеждал толкова високо!
	– Защото си скромен човек, приятелю, даже прекалено скромен. Но въпреки скромността ти времето и аз ще направим нужното, и ти. Ех, аз вече те виждам облечен във власт, обкръжен с почести и слава, сред богатство, красиви наложници и стотици слуги и роби, които дебнат да изпълнят всяко твое желание, преди още да си го изрекъл. Ала, разбира се, това не ще дойде даром от Тангра. Ти имаш вече големи заслуги, но...
	– Какво трябва да направя? – бързо извика Сондоке, който вече бе започнал да се вижда на върха на могъществото. В този миг в него имаше наистина толкова плам, че би могъл да извърши какви ли не дела. – Готов съм на всичко, за да ти докажа, че не си се излъгал в мене, господарю.
	– О, има какво още да извършиш. Първо, да не споделяш с никого това, което сега си говорим. Нека то бъде наша тайна. После… има още нещо, с което ти можеш да докажеш, че си роден за големи дела. Ти никога не ще напреднеш, докато из Плиска върлува този разбойник Черноризец Храбър.
	Споменаването на това име изведнъж охлади разпалеността на Сондоке. Кръвта се оттегли от кръглото му лице, а очите му инстинктивно се огледаха уплашено наоколо.
	– Не, не се страхувай – продължи Хорациус. – Аз не очаквам от тебе повече, отколкото ти можеш да дадеш. Ти не си човек на меча, знам. Остави меча на мене. – След това добави доверително, с тих приятелски глас: – Сигурно и ти си чул, че този разбойник плете тънка мрежа сред простолюдието на столицата, че събира хора за борба срещу тези като тебе и мене, които са родени да заповядват и властват. Аз имам верни люде в групичките на разбойника, но те са дребни риби и не могат да ми помогнат. Друго ще бъде, ако между тях е един умен човек, да речем… като тебе, Сондоке багатур. Ако ти успееш да се свържеш с разбойниците, няма да мине и една луна и песента на Черноризец Храбър ще бъде изпята. На тайните им събрания той не снемал маската си и не се издавал. Но достатъчно е да научиш някой от най-близките му помощници. Тогава аз ще го пипна и ще съумея да изтръгна от него името на дяволския им главатар.
	– Това по може – размисли се слугата. – Но дали няма да си докарам някаква беля на главата?
	– Изключено. Пред тях ти не ще се скъпиш да ругаеш и хана, и мене и никой не ще се усъмни във верността ти. А ако случайно моите стражи те пипнат – аз сам ще те освободя, преди косъм да падне от главата ти. При мен изобщо ще избягваш да идваш, за да не те проследят онези. Ще дойдеш само тогава, когато ще имаш какво да ми кажеш.
	Това вече бе удобно за Сондоке. Коварен и безчестен, той отдавна бе изучил всички похвати на предателя и подлеца. В предложението на Хорациус той веднага забеляза опитната ръка на човек, който не му отстъпваше по хитрост, ловкост и благоразумна предпазливост.
	– Да, не е невъзможно – каза той, след като помисли. – Но не би ли било по-добре, господарю, ако ти ме задържиш и разпространиш слух, че съм говорил срещу хана? После, като ме освободиш, онези вероятно сами ще ме потърсят.
	– Прекрасна мисъл! Ще го сторя още следобед. Ето, ти вече доказваш, че съм имал право да ти вещая бляскаво бъдеще. Имаш ли още нещо да ме питаш?
	– Нищо, господарю. Ще видиш, че няма да те разочаровам.
	– Добре. Тогава доскоро виждане и близък успех.
	Хорациус излезе от стаята на слугата, затвори вратата след себе си и разтърси глава с погнуса – преголямо усилие му бе коствал този разговор. „Господи, колко е гнуснав!“ – прошепнаха устните му с отвращение. Направи няколко крачки, но един глас го накара да се обърне:
	– Хорациус!
	Беше ханът, който все още посещаваше понякога стаите си в Малкия дворец. Той го повика с пръст.
	– Къде се губиш напоследък, Хорациус Барка? Защо не се явяваш при мене? – Гласът на Владимир не беше нито груб, нито ироничен, но въпреки това срещата беше неприятна за боритаркана.
	– Аз имам само една грижа, светли хане.
	– Зная, зная. Тя е грижа за всички ни, но това не ти пречи да идваш при мене, та заедно да намерим начин за отърваване от нея. Има ли нещо ново около Черноризец Храбър?
	– Два пъти го издебвах – призна с горчивина Хорациус, – но и двата пъти успя да ми се изплъзне. Но аз ще го хвана, господарю, заклевам се в рицарската си чест, че ще го хвана. Може да се каже, че вече съм в дирите му.
	– Вярвам ти – кимна Владимир. – Все пак, ако бях на твое място, аз бих си сторил труда да устроя няколко нощи засада около дома на Есхач. Струва ми се, че дъщерята на този дъртак обича да разговаря нощно време с тайнствени конници, които хленчат под прозорците й.
	С тези думи ханът отмина нататък. С бавни стъпки и Хорациус продължи по своя път. Какво ли знаеше ханът? Този хитрец изглежда беше по-умен, отколкото можеше да се предполага за него. Дали не беше се добрал до някоя следа, за която Хорациус дори и не предполагаше. Ако е така – кой ли е тайният доносчик на хана? Боритарканът не би могъл да предположи, че тази мисъл бе подсказана на Владимир от неговия брат, невзрачния монах Симеон, който бе решил да се жени.
* * *
	– Разбирам те, Лазаре, хубавичко те разбирам – каза Есхач, като търкаше с пръст бръчките по челото си. – Но все пак.
	– Знам какво ще кажеш, боиле – гръмогласно го пресече Лазар. Той изобщо не можеше да говори тихо. – Знам и още отсега ти казвам: не си прав. Черноризец Храбър не е самозванец, не ламти за господарство. Има десет пъти да съм го чувал досега да казва, че той не е вожд, а прост воин на княза Бориса. Колчем се срещне с людете, все това повтаря: господар ще бъде Борис, Борис и никой друг. Пък и спомни си: преди време тук, в този дом, ти сам ми казваше.
	– Казвах ти, да, ала после размислих. Ами ако лъже? Ако си служи с името на стария княз само, за да привлече народа към себе си?
	– Не може да бъде! Ти не чете ли приглашението на княз Бориса?
	– Четох го, Лазаре. По-право – един препис на приглашението попадна в ръцете ми. Може да е писано от княжеската ръка, може и да не е.
	Този разговор се водеше един топъл следобед на просторния чардак в дома на Есхач. Лазар бе наминал уж случайно, но скоро думата дойде от само себе си на онова, което ставаше напоследък в Плиска. Умълчаха се. Лазар придърпа стакана с вино към себе си и шумно отпи няколко глътки, после избърса рунтавите си мустаци с ръкава на кафтана си.
	– Слушай, Лазаре – поде пак Есхач. – Аз съм дал свята клетва на княз Бориса. Без негова повеля нищо не мога да сторя.
	– Но ти пък защо си си наумил, че княз Борис не подкрепя делото на Черноризец Храбър? Чел си приглашението, думаш, пък.
	– Пък ден през ден съм при княза и нито веднъж той не ми е рекъл, че Черноризец Храбър е негов верен човек. Затуй!
	– Е, твоя воля, боиле. – Лазар на един дъх пресуши стакана и се изправи. – Ако слушаш мене, ръката си в огъня слагам, че княз Борис не е чужд на делото. Пък да съм на твое място, не ще чакам князът да ми го каже, а аз пръв ще попитам.
	С тези думи багаинът Лазар си тръгна. Есхач остана неподвижен, замислен над току-що разменените приказки. Привечер великият боил Есхач облече кафтана с лисичите кожички, обу високите жълти ботуши и отиде в Малкия дворец на посещение при стария княз. Завари го на крака. Борис имаше обичай, когато размишлява напрегнато за нещо, да се разхожда с широки крачки из стаята. След обичайните поздравления те се настаниха от двете страни на простата маса и Борис подхвана:
	– Е, какво, Есхач? Имаш лице на човек, който носи важни известия.
	– Не известия, господарю, а въпроси.
	Гласът на стария воин издаваше вътрешното му напрежение. Доловил необичайния тон, Борис издигна предупредително пръст до устните си, после излезе от стаята и изпрати слугата Сондоке да потърси някаква вещ по сергиите на Долния град. Есхач разбра, князът не желаеше някой да подслушва разговора им.
Цончо Родев
 


 



 
 


 
 
 






