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Делници и празници

ДА ПОТЪНЕШ В ДЪЛБИНИТЕ НА ОТЧАЯНИЕТО И ДА ПРЕОТКРИЕШ СЕБЕ СИ
	Детските ми години са белязани с обиколки от кабинет на кабинет, търсейки лекарската помощ за нечуващите ми уши. Все пак с доста намален слух, завърших средното си образование. Назад във времето, дипломираните средношколци застъпвахме на работното си място направо от ученическата скамейка. Да, така беше, навремето имаше работа за всички, а който не започваше работа продължително време, държавата го принуждаваше да го стори. На времето имаше отбиване на военна служба, където се възмъжаваше. С нетърпение очаквах и за мен да настъпи този момент, но намалените зрение и слух ми преградиха пътя към казармата. Видя се, че няма да полагам клетва пред родния флаг. Понесох го тежко, но животът продължава. 
	Специалността по която започнах трудовия си път, бе мечта от детство, а именно да работя с дърво. Да работиш с дърводелски машини означава да работиш при много висок шум, но на мен това не ми пречеше, защото намаленият слух регулираше децибелите на шума. От екипа на местния вестник често ми вземаха интервю, като млад и способен специалист по изработка на модели. Става дума за модели, изработени за метални отливки в машиностроенето. Учебникът по моделчество и неговото приложение в машиностроителната индустрия е доста дебеличък. Не ме интересуваше нищо друго, освен обогатяване на познанията ми и усвояване на тънкостите на моделчеството. Усещах, че зрението леко намалява, но го отдавах на многото чертежи, които трябваше да разчитам, преди да започна изработката на моделите. Честно казано, не обърнах особено внимание на факта, че се наложи да сложа очила. Какво толкова, всеки пети човек носи очила. 
	Както всеки млад човек и в мен се бе загнездило огромното желание да имам шофьорска книжка. Отново бях поставен пред изпитание. Трябваше да мина необходимите медицински прегледи, за да бъда допуснат до курс за любител-шофьор. На косъм, не се разминах с тази си мечта. Бях на границата на допустимото, а всъщност аз криех кокошата си слепота. Изпитът ми пред КАТ мина безупречно и без забележки. Заболяването, освен, че ме ограничи в тъмните часове на деня, ограничи до неузнаваемост и периферното ми виждане. Този факт ме принуди, без присъда, да се разделя с шофьорлъка, моята любов и съкровена мечта.
	Огромна подкрепа получавах от родителите си. Те винаги бяха до мен в радост и мъка. Не си мислете, че не съм искал да създам семейство, но намаленият слух и увреденото зрение ми пречеха да общувам с хората. Още повече се утежни животът ми, когато нощното виждане почти изчезна. Трябваше да се съобразявам със светлата и тъмната част на деня. Не исках приятелите ми да узнават, че освен нечуващ, вече съм и невиждащ. И така долу-горе нещата вървяха в рамките на поносимото. 
	Времето редеше годините една след друга. Родителите ми си отидоха от този свят и останах сам с неволите, които ми бе отредила съдбата. В къщи цареше самота и безнадеждност, които горяха до болка сърцето и душата ми. След кончината на майка ми, загубих зрението си напълно и то само за 8 дни. Пред мен всичко придоби един цвят, липсваше пътеката, по която се бях устремил. Просто сякаш бе свършила една филмова прожекция и край. Да, но един човешки живот не е филмова лента, а истинска даденост, която човек трябва да пази и цени. 
	Реших да търся лек, който да ме крепи да продължа живота си. Изборът ми бе лекомислен и жесток. Потърсих утехата в малко количество питие, но всеки ден. И така питие, след питие, се озовах в железните и зловещи окови на зависимостта. Зависимостта допринесе за развитието на още едно тежко заболяване, което ми определи броени години живот. А сега накъде? 
	От доста години знаех, че има Асоциация на сляпо-глухите, но някак си, не ме заинтригува особено. В изблик на отчаяние и безпомощност, потърсих телефона на тази асоциация. Осъществих връзка и разбрах какви социални, обучителни и рехабилитационни услуги предлагат, при това безплатно. 
	Още на първото си посещение в Национален център за рехабилитация на сляпо-глухи (НЦРСГ) признах, че съм зависим, но преподаватели, като че ли не ми повярваха или по-скоро още от началото искаха да ми помогнат да се отърва от мислите, заседнали в моето съзнание. Разбира се, че нищо не се случва бързо, лесно, без воля, упоритост и решителност. 
	По покана на НЦРСГ проведох няколко курса на обучение. Никога повече не споменах за зависимостта, а възприемах всичко онова, което ми се преподаваше. Увлякох се по онези машини, които ти помагат да имаш поглед навсякъде и във всичко и “Гергана” (гласът на говорящата програма) властно настанила се в тях, разказва ли, разказва. Така се научих да чета и да пиша с помощта на компютър. Запитах се: “Само дотук ли?”.
	Някога на младини имах желанието да уча във Висше учебно заведение. Защо да не се пробвам сега? Екипът на НЦРСГ бяха моето второ семейство. Те запълниха празното място на родителите ми. По този повод споделих идеята си и получих тяхното одобрение, помощ и подкрепа.
	Кандидатствах във Философски факултет на Софийски университет. Приеха ме. Студентските приключения започват, казах си аз. С огромно желание тръгвах на лекции, но отново проблем. Залите огромни, лекторите някъде там, колеги коментират, а слуховият ми апарат се опитва всичко да улови и успява, но мозъкът не смогва да обработи всичко необходимо. Диктофонът бе средството, чрез което успях да отсявам нужната ми информация.
	Изборът на специалност “Философия”, е изборът на моята душа, която преоткрих във втория си живот. Да, аз живея втори живот, макар и с тежка форма на сляпо-глухота. Сетивата са ограничени, но човешкото усещане, жаждата за живот, ме водят напред и нагоре.
	Уважаеми читателю на това толкова прекрасно и от особена значимост за мен списание, написаното дотук събуди вътрешен глас, който очерта нещо като личен девиз: „Не падай, не падай долу, гледай само нагоре!”
 Евгени Ненков

10 ГОДИНИ ДУЕТ “НАСТРОЕНИЕ”
	– Как започна кариерата Ви като дует „Настроение“?
	През 2004 година заедно с двама наши незрящи колеги създадохме формация “Настроение”. За съжаление, както се случва при всички световно известни групи, само след няма и две години започнаха неразбориите. Всеки от пловдивската четворка се мислеше за най-великият в групата и не признаваше мнението на другите членове. Незачитането обаче на това, че основно ние двамата дърпахме формацията напред ни дразнеше и обиждаше най-много. Допълнително се намесиха личните и семейните отношения, което беше много жалко. Това доведе до конфронтация в групата и се наложи ние двамата да се оттеглим. Но както обикновено се случва в такива ситуации на неетично и безумно непризнаване възможностите и способностите на хората с които твориш, вместо да ни извадят очите, ни изписаха веждите. Напук на другите двама представители на формацията, ние решихме да се обособим като семеен дует, като запазим името, което дадохме на формацията, а именно дует “Настроение”. Имаше известен период, в който онези двамата – единия от които отдавна не е между живите – се опитаха да ни забранят да носим името, което съпругът ми Кирил Дамянов даде на формацията. Номерът обаче не мина и така вече десет години хората познават Димка и Кирил Дамянови като дует “Настроение”. През тези десет години, трудът който хвърлихме за музикалното развитие на дуета беше възнаграден нееднократно със ставане на крака и заслужени аплодисменти от публиката, присъствала на нашите изяви по националните и международните сцени, от които завоювахме общо 62 медала и четири плакета.
	– Кой от двама Ви всъщност командва парада?
	Кирил: “Кой може да е според Вас?!”
	Димка: “Той естествено, но засега безуспешно”.
	– Имате ли тайни един от друг?
	– Какво означава да имаш тайни от човека, с който 35 години вървиш ръка за ръка и оцеляваш, въпреки завистта и злобата на така наречените приятели.
	– Опишете три неща, които харесвате в другия.
	Димка: “Умен, упорит, никога не оставя работата си наполовина. Когато има цел, бори се докрай за да я постигне”.
	Кирил: “Обича чистотата, готви страхотно, може от три парцала да направи бална рокля”.
	– А сега три неща, които не харесвате.
	Димка: “Седне ли на компютъра, околният свят вече не съществува”. Колкото и добре да репетираме, той винаги ще намери нещо, което не му харесва. Прощава на хора, на които дори и Бог не би простил. 
	Кирил: “Прекалено е емоционална, което е в неин минус. Лесно се паникьосва на сцената. Сприятелява се с всеки срещнат, без да се замисля за последствията.
	– Как си викате на галено?
	Димка: “Рошко”.
	Кирил: “Нямам някакво специално гальовно име, с което да се обръщам към нея. Зависи от настроението ми”.
	– Какво правите, когато ви е най-зле?
	Димка: “Пеем”.
	Кирил: “Всичко. Понякога се караме”.
	– А когато сте щастливи?
	Излизаме някъде на разходка, или на кафе в близките до нас барчета.
	– За какво се карате?
	Димка: “Доколкото споренето може да се смята за каране, това е как да изпълним дадена песен, така че най-добре да я представим пред нашата публика”.
	Кирил: “Да, така е. Най-често нашите семейни разправии са свързани с музиката. Спорим коя песен е най-подходяща за определен концерт или конкурс. Много е трудно да уцелиш вкуса на публиката. За дует “Настроение” това обаче не е невъзможно.
	– Признайте си някакво прегрешение.
	Димка: “Трябваше да пеем едновременно на две места в един и същи ден, горе-долу по едно и също време. Наложи се да кажа на едното място, че гласът ми не е наред, за да отидем на другото, което беше по-важно за нас.
	Кирил: “Имам много прегрешения. Но както обичам да казвам често, който е безгрешен, нека хвърли камък”.
	– Кой от двама Ви пее по-добре?
	Димка: “Аз, разбира се”.
	Кирил: “Тя, разбира се”.
	– Казвали ли са Ви, че не сте един за друг?
	Димка: “Много пъти преди да се оженим”.
	Кирил: “Не само че са ни казвали, но когато се запознахме, тогавашните заводски доброжелатели използваха дори партийните функционери, за да ни разделят.
	– Имате ли тайни вредни навици?
	Димка: “Ако някой ми помага в нещо, винаги проверявам дали е направено така, както аз искам”.
	Кирил: “Много обичам да творя, докато съм в тоалетната”.
	– Съжалявате ли за нещо?
	Димка: “Съжалявам единствено за това, че не може да се сбъдне най-съкровената ми мечта: да имам жив тигър в къщи”.
	Кирил: “Не съжалявам за нищо. Това, което е отминало не можеш да го върнеш. Годините си вървят и трябва да сме реалисти за идващото. Каквото сме могли, направили сме го. Каквото не сме направили, някой друг дано го направи.
	– Кога парите нямат значение?
	Димка: “Когато нямаш любов, защото тя не може да се купи с нищо”. Ненапразно Мая Нешкова пее “Щастие с пари не се купува”.
	Кирил: “Когато остарееш и си на края на житейския път, парите нямат никакво значение”.
	– Кажете ни една абсурдна клюка за себе си?
	Димка: “Че съм скрила годините си, за да сключа брак с мъж, по-малък от мен с цели 13 години. Но както казват хората “Завистта няма почивен ден”.
	Кирил: “Че сме се развели и аз съм заминал за Америка”.
	– Кое е най-скъпото нещо, което притежавате?
	Димка: “Човекът, който е до мен”.
	Кирил: “Димето”.
	– Кое е предложението, на което не бихте могли да устоите?
	Димка: “Да изпея песен с Андреа Бочели”.
	Кирил: “Да се оженя отново за същата жена”.
	– Коя е любимата Ви българска песен?
	Димка: “За съжаление отдавна не е пускана по нито едно българско радио, “Ръцете ти” на Лили Иванова”.
	Кирил: “Черната овца на група Ахат”.
	– А книга?
	Димка: То се знае, “Винету”.
	Кирил: “Книга за джунглата”.
	– Кое е първото нещо, което правите като се събудите?
	Димка: “Хващам метлата и помитам двора”.
	Кирил: “Опитвам се да заспя отново”.
	– Бихте ли променили нещо в живота си?
	Димка: “Ако имам възможност да прогледна, бих ограничила кръга от хора, за които знам, че не са ми истински приятели”.
	Кирил: “За нищо на света. Харесвам си го такъв, какъвто е в момента. Ние да не живеем в приказките, та да махнем с магическата пръчка и да превърнем тиквата в каляска”.
	– Какво би Ви изкарало от равновесие?
	Димка: “Лицемерието”.
	Кирил: “Убийството на беззащитно животно, било то куче или котка, да не говорим за делфин или елен”.
	– Разкажете за някой гаф на сцената?
	Димка: “На един концерт съм пяла с облечена наопаки дълга рокля. За щастие никой не е забелязал проблема, поради интересната и кройка”.
	– Признавате ли грешките си?
	Димка: “Когато не съм права, винаги”.
	Кирил: “Без никакво притеснение”. 
	– Парче което не понасяте и бихте забранили?
	Не си спомням заглавието, но е песен на рап изпълнителя Ицо Хазарта, в която се пее следното: “Омръзна ми от тия пенсионери прости! Тая вечер съм канен на гости! Да ядем кюфтета, вино да се лей. Ти няма ли да пускаш нова песен – ей къде е”. Дразни ме не толкова песента, а просташките текстове.
	– Кое е най-силното ви оръжие?
	Димка: “Търпението ми”.
	Кирил: “Зависи от ситуацията”.
	– Има ли човек, с когото никога не бихте седнали на една маса?
	Димка: “Да, но не искам да му споменавам името”.
	Кирил: “Мразя да сядам на една маса с хора, чието самочувствие е без покритие”.
	– Закуска в леглото или романтична вечеря?
	Димка: “Романтична вечеря”.
	Кирил: “Закуска в леглото след романтична вечеря”.
	– Каква е дозата любов, от която се нуждаете?
	Димка: “Не се нуждая, имам си я в достатъчно количество”.
	Кирил: “Малка, но истинска”.
	– Кой от двама ви е с по-голямо въображение?
	Димка: “Аз!” Кирил: ”Аз!”
	– Кой е любимият ви спомен от детството?
	Димка: “Когато като ученичка в трети клас манифестирахме по главната улица на Пловдив, свирейки на акордеон “Върви, народе възродени”.
	Кирил: “Най-красивият спомен от детството ми е, когато в навечерието на Коледа обикаляхме къщите в родното ми село и пеехме коледни песни”.
	– Кажете нещо на читателите на списание „Звук и светлина“?
	Обичаме Ви, ако и Вие ни обичате, бъдете винаги там, където пее дует “Настроение”.
Въпросите зададе: Елена Атанасова


Приятели от близо и далеч 	 

ЮБИЛЕЙ:
БЪЛГАРСКА РАДИОВОДЕЩА, КАНДИДАТ ЗА РЕКОРДИТЕ НА ГИНЕС!
	На 11 август българска радиоводеща навърши, изненадващо за повечето от нас, една доста кръгла годишнина! Преди 10 години тя се заканва пред талантливата журналистка от в. „Втора младост“ Надежда Чехомска, че иска да работи поне до своята 80-годишнина. И мечтата й се сбъдва! Нещо повече. Отскоро започна отброяването на нейното девето десетилетие. И тя продължава ентусиазирано да радиожурналиства. Не ни е известно друг неин колега в България, а също и в Европа, да работи на тази достолепна възраст. Телевизионни водещи – дълголетници у нас, колкото щеш. Веднага се сещам за енциклопедичния Драган Тенев, колоритния Юлиан Вучков, неподражаемия Петко Бочаров. Но радиоводещ – дълголетник, сякаш липсва… Няма да се учудя, ако забележителното професионално дълголетие на Мира Попова намери място в „Рекордите на Гинес“. А вероятно, въпреки всеизвестната му скромност, моят персонаж е силно обсебен от рекордьорски пориви.
	Тя завършва без особени усилия българска филология в Софийския университет в далечната 1960 г. От есента на същата година за кратко учителства по разпределение в Селско-стопанския техникум на екзотичното градче Стралджа. През следващата година е назначена за библиотекар на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, чийто служител е само седем години. Там Мира вижда съвсем отблизо такива знаменитости от недалечното минало като Симеон Радев, Фани Мутафова, Драган Тенев, Желю Желев, Исак Паси, Кирил Василев, Живко Сталев и много други наши големи творци. Но след това, за голямо съжаление, е пенсионирана поради силно отслабналото й зрение. Впрочем, около четири години работи като журналист на свободна практика. Сътрудничи успешно на БНР и на периодични печатни издания от София и Перник.
	През 1972 г. постъпва на работа в сп. „Зари“ и цели 20 години неуморно е редактор и съчинител за неговата благодатна аудитория. Много често пише по два-три текста за даден брой, поради което й се налага да използва псевдонимите Христина Петрова, Петър Христов, Ирина Стефанова. По същото време е редактор на брайловите списания „Съвременна литература“ и „Другарче“, съдържащи препечатани текстове от българския периодичен печат. В този период нейни текстове безпроблемно се публикуват и в списанията „Здраве“ и „Жената днес“.
	От 15 февруари 1993 г. хубавият й свежарски глас звучи две години по радио FM+. А от 8 февруари 1995 г. Мира Попова започва да води седмичното едночасово предаване „Тези мънички минути“ на радиото на Софийския университет „Алма матер“. За тези 22 години и половина, гостите в нейното знаково предаване са стотици. И най-често те са хора с увреждания. Поети, писатели, композитори, диригенти, хористи, научни работници, журналисти, радиособственици, дисководещи, учители, общественици, мениджъри, бизнесмени, масажисти, студенти, ученици, даже и чужденци. Или пък лица, работещи за хората със сензорни, психични и физически дефицити – министри, заместник-министри, народни представители, експерти, председатели на сдружения, директори на рехабилитационни центрове и културни институции. Аудиторията на предаването  – българска и чуждестранна, има възможността да научи, че въпреки уврежданията си, тези хора са добри, учащи се и компетентни професионалисти, полезни за себе си, за своите семейства, за обществото.  
	Знайно е, че за телевизионните водещи визията има изключително значение. А при радиоводещите характеристиките на гласа са особено важни. Те го представят пред радиослушателя. Гласът на Мира е топъл, енергиен, оптимистичен и излъчващ някакво лъчезарие. Наскоро национално известният д-р Иван Яневски признава, че я смятал за не по–възрастна от 40 години. Изглежда гласът указва оная възраст, на която се чувства неговия носител.
	Силно съм впечатляван и от следния факт. Минути след като е приключила срещата с поредния й гост, тя започва усилено да върти телефоните, уговаряйки следващия си радиопартньор. И за всеки случай почти винаги си има резервни сценарии, ако госта й в последния момент е възпрепятстван да дойде в студиото. Да, макар и много рядко, имало е и такива случаи, споделя с мен г-жа Попова. И тогава с Божията помощ и нейната изобретателност се спасява положението. Но никога досега, през тези 24 години и половина, не е имало провалено предаване, декларира  с явна гордост моята събеседница.
	И нещо, на което трудно намирам отговор. Защо Мира Попова не откликна на световното движение „Всеки зрително повреден – автор на книга!“? Не се изкуши и не последва заразителния пример на десетките си съсъдбеници. Нейната дружка от „Зари“ Таня Йовева от раз сътвори две книжки от текстове, поместени в разни медии. Театроведът Йордан Георгиев, радиоводещ в нейната медия, тозчас превърна своите интервюта с артисти, режисьори, драматурзи в две книги –  „Без маски“ (2014) и „Млади театрали говорят в „Без маски“ (2016). Та нима и нейните стотици радиоинтервюта не можеха да се преобразят в 5-6 не съвсем тънки книги? А нейните около две хиляди страници в сп. „Зари“ биха могли да станат най-малко поне още два–три фолианта (тома). 
	Някои от нас познаваме Мира и като активна общественичка. Тя е може би най–енергичният, почти като Владо Радулов, член на ръководството на Секцията на слепите интелектуалци, с ресор културно-просветна дейност. Незабравимите ни срещи с Елисавета Багряна, Николай Хайтов, Йордан Радичков, проф. Кирил Василев, Григор Вачков, д-р Леон Леви и много други български дейци на културата и науката дължим на нея. При разработване на някои нормативни документи, регламентиращи грижите за хората с увреждания, тя взема активно участие с конкретни идеи и формулировки. Например, Мира има определени заслуги за правото на слепите на самостоятелна стая. Работещите в Централата на ССБ я помним и като неизтощим организатор на отпразнуването на рождени дни и на бурни танцови забави, в качеството си на заместник-председател и член на Бюрото на местната организация на ССБ. Тя също подготвяше с Асен Стоянов и Снежана Лютова тематични и празнични предавания по учрежденската радиоуредба. Явно, Мира отдалеч методично се е готвела за бъдещата си професионална роля на радиожурналист. Между другото, тя е избирана и за член на софийския районен съвет на ССБ. И почти две десетилетия оглавява комисията за подбор на говорещи книги към неговата централа. И съвсем заслужено, председателят на софийската организация Асен Алтънов й връчи перфектно съставен поздравителен адрес, в който се посочва нейния журналистически път, изброяват се обществените й роли и приноси. Адресът е придружен и от Почетния знак на ССБ за особени заслуги. Разбира се, членът на УС на ССБ – изисканият г-н Алтънов и чаровният съюзен финансов министър Роза Янчева се чукнаха с виновницата за изобилния тържествен обяд и нейните гости, дегустираха също с нескрит апетит и интересните продукти на китайската кулинария. Постъпи и изключително уместното предложение, надали на шега, Мира занапред вече всяка година да организира подобни празнични купони и то в същия състав.
	Ето още няколко биографични данни за нея. Родена е в голямото елховско село Воден. Смята се, че неговите първи жители са преселници от Охрид. Тя е първото дете на семейство Стефо и Ирина Попови. Второто им дете е Иванка, старши научен сътрудник в Института по физиология на растенията при БАН. След завършване на основното си образование в своето родно село, Мира продължава обучението си в елховската гимназия, където е училищна гордост и председател на ученическия комитет. 
	И накрая, малко на патерица, да поздравим юбилярката, да й пожелаем добро здраве и дълголетие, творческо ново десетилетие! И непременно попадане в „Рекордите на Гинес“!!!
 Андрей Стайков


Щрихи от родината 	 
ЗА ПЕТАТА РАКИЯ ИЛИ КОЛКО Е ХУБАВ ЖИВОТЪТ

(продължение от миналия брой)
	– Ами на така, едно време, преди един наниз години, и двамата бяхме влюбени в Айшето. Е да, ама Айшето избра мен, и оттогава той не ми говори. Ех… – бай Стоил изстрелва една храчка на камъните и забърсва с опакото на ръкава. – После животът изтече и Айшето се пренесе в по-добрия свят, хората отлетяха, децата ни забравиха… останахме само шест живинки тук.
	– Ама знаеш ли какво стана преди три години? Преди три години получих нещо като удар. Посред зима, в най-големия студ. И Салим се емна – посред нощ, сред виелицата, през преспите, до Гудьовица, намери лекаря… спаси ми живота! Като оздравях и се върнах в селото, се събрахме с него, напихме се, поплакахме си, простихме си… И оттогава пак не си говорим.
	Тук бай Стоил пуска една попържня и налива третата ракия.
	Третата ракия, ех, третата ракия е откраднат миг от вечността! За третата ракия могат да се напишат трактати!
	Третата ракия е като везна. На едното й блюдо лекомислено се поклаща доброто ти настроение, цялата ти веселост, усещането, че можеш да повдигнеш планини, желанието да се съблечеш гол и да тичаш по поляната отсреща. На другото блюдо е промъкващата се като крадец в душата ти тъга. Неее, не точно тъга, по-скоро спомена от всички пропуснати шансове в живота, от всички провали. Едва доловима болка, подобно повей на северняка в чудна майска нощ. И двете везни се люлеят и балансират помежду си. Точно както се люлее всичко вътре в стомаха ти и се чуди откъде да излезе. Точно както се люлеят пред очите ти къщите, комините, камъните, тротоарите. Точно както се люлеят птиците в безметежния си полет.
	В този момент по улицата се задава пъргава, много нисичка и спретната старица с шарена забрадка на главата. Крачките са ситни, но походката бърза и уверена. Тя ни поздравява усмихнато, но като се изравнява с масата, прецежда през тази усмивка едно тънко, но звучно:
	– Пияници…– и подминава в посока към центъра.
	– Фатмето! Телефонистката ни. – пояснява бай Стоил.
	– Искаш да кажеш, че някога е била телефонистка?…
	– Не, сега е телефонистка.
	– Айде стига, бай Стоиле, каква телефонистка, та вие сте само шест човека на кръст, забравени от всички…
	– Анджък де, телефонът ни е единствената връзка със света. Запазихме го в някогашното кметство. И сега Фатмето всеки ден, седем дни в седмицата, ходи между 10 и 14 да дежури на телефона. Де да знаеш, някой може да ни се обади…
	Тук бай Стоил млъква. Ние не схващаме веднага защо. Загрубелите ни градски душички, свикнали да възприемат всичко с мнителност, не схващат, мамка му, защо. Но тишината обхваща телата ни, като дива лоза каменните дувари на къщята. И изведнъж, заслушани в тишината, чуваме ударите на сърцата си и се усещаме. И ни става едновременно тъжно до сълзи и мило, топло някак си, сякаш сме нагазили в късноесенна октомврийска шира. И си обещаваме наум, че ще вземем номера и ще се обадим… Прощавай, бай Стоиле, не се обадихме…
	– Виж, за табелката даваме дежурства веднъж седмично – напевно, с една тънка, играеща Елениното по устните му усмивка продължава той.
	– Как така давате дежурства?
	– Ами ей така, всяка неделя един от нас е дежурен, ходи и мие табелата.
	– Миете табелата???
	– Ами да, не видяхте ли колко е белинка?
	– Да де, ама… – и това „ама“ увисва във въздуха, както много други изтървани реплики и недоизказани мисли в този чуден родопски ден в края на България и края на света…
	– Обаче знамето го перем само веднъж месечно!
	– Знамето? – тук вече можем да се закълнем, че бай Стоил добродушно ни взима на подбив.
	– Да, знамето, дето е до бившето кметство. Събираме се тържествено веднъж месечно, сваляме го, перем го и пак тържествено го качваме на пилона. Така де, може да сме в края на България, ама нали и ние сме българи, нали сме живи…
	Тук бай Стоил се възползва от нашето заплесване по неговите магични истории и ни налива четвъртата ракия.
	Четвъртата ракия, ех, четвъртата ракия… Четвъртата ракия е като потапяне в котел с ледено студена вода, като скок в бездната, като раздиращ стон; за четвъртата ракия могат да се напишат трактати!
	Четвъртата ракия има способността да обръща колата, тя е камбанен звън в черна нощ, когато лудостта бие в слепоочията ти и ти си на границата между живота и смъртта… С четвъртата ракия в душата ти нахлуват всички твои неуспехи. Провалите ти се зъбят подобно кръвясали псета. Несполучливите ти любови се смеят като зли вещици и те сочат с пръст. Всички хора, които са те предали, недооценили, забравили, се нареждат в шпалир и пляскат с метални длани, и най–тъжното – всички онези, които ти сам си предал. С четвъртата ракия идва самосъжалението, а с него вървят, като верни другари, и сълзите.
	Вече са в крайчеца на очните дъна и аха да се отронят и потекат, когато бай Стоил те спасява с предложението:
	– Я аз да взема и да ви разходя из селото, да ви покажа кое-що, да видите знамето…
	Ние, доволни, тръгваме след него. Клатим се малко, ама то е от жегата, много горещ тоя август, да му се не види, колко непривично горещ се оказа! Подминаваме грохналите къщи, изтърбушените кошари, празните колиби. От време на време се чува дъждосвирец, а от малка купчина със сено изскача сънена котка.
	Нееее, вече не ни е тъжно, някак си хармонията се е завърнала в нас. Ставаме все по-нетленни, все повече едно цяло с природата и заглъхналите, слепи къщи. Стъпваме по натрошени прозорци и чуваме звънкия смях на тези, които са ги поставяли някога. Не, не ни е тъжно, сигурни сме, че те ни се радват някъде и ни чакат да им разкажем за тяхната Гоздьовица.
	Стигаме центъра на селото. И той е обрасъл с бурени и пожълтяла от жегата трева. И тук, до сградата на някогашното кметство, наистина виждаме ръждясал пилон, на чийто връх се вее българският трибагреник, а встрани от него – странна каменна постройка. Тя също е изоставена, макар да е запазила непокътнато каменното си скеле отвън. Прилича на религиозен храм, но е трудно да се прецени дали е било църква или джамия. Обръщаме се към бай Стоил:
	– Бай Стоиле, а това какво е?
	– Храмът! – лаконично отвръща той.
	– Ахааа, ама църква или джамия?
	– Ами, храмът! – повдига учудено рамене.
	– Да де, но кой се моли вътре – вие, християните, или те, мюсюлманите?
	Тук бай Стоил ни поглежда така, сякаш сме му задали въпрос от квантовата физика или ракията ни е малко, пуска една попържня и отвръща:
	– Ами всички се молим вътре, къде да се делим???
	Пристъпяме в това „вътре“. Там няма нищо – няма икони, няма стенописи, няма свещници и канделабри, няма имената на Мохамед или флорални мотиви. Няма нищо.
	Не, има! Има дух, има много, ама много дух. От простите каменни плочи по пода стърчат зелени треви, през някогашното прозорче в горния край се процежда сноп слънчева светлина, а в теб се прокрадва усещането, че някъде там седи Бог, подпрял е с юмруче брадичката и се усмихва с бисерно сини очи. И от твоите очи все пак прокапва, не можеш да се удържиш. Неее, не е от ракията, не е от прахоляка…
	Бай Стоил не те оставя обаче и те връща в реалността – отново на масата, там при бутилката и магичните му истории. Някой междувременно е донесъл баница. В стара поочукана тава, загърната с вестник и престилка отгоре. Всички ни се радват тук, и живите и мъртвите, и християните и мюсюлманите. Бай Стоил разгръща престилката, къса вестника и начупва баницата с грубите си жилави ръце, по които ясно изпъкват сините му вени. Кокалчета му побеляват от напъна.
	Баницата ухае чудесно. На сирене, на дом, на уют. Отхапваме. Дъвчем лакомо, преглъщаме с айранец. За миг разговорите замират, само преглъщането издава, че сме живи и че сме тук. Преполовяваме баницата и бай Стоил отново напълва филджанджетата – петата ракия!
	Петата ракия, ех, петата ракия… Петата ракия е връзката между ада и рая, петата ракия възражда живота, с петата ракия откриваш липсващия смисъл. За петата ракия могат да се напишат трактати!
	На петата ракия обичаш всички. Идва ти да целунеш всяка живинка, да погалиш всяка тревица, да разкажеш на хората колко е хубав животът. Защото животът наистина е хубав… след петата ракия. Душата се отделя от тялото, издига се над всичко тленно, рее се като птица между облаци и синева. Откриваш най–ценното – радостта да си истински свободен. Припомняш си какво е да летиш… И точно тук, може би от ракията, може би от жегата, в главата ти се появява един безумен въпрос и ти го задаваш гласно:
	– Абе, бай Стоиле, вие тука не се ли карате помежду си заради религията?
	– В смисъл как?
	– Ами така, християни и мюсюлмани. Цял свят е пропищял, навсякъде се бият, колят…Навсякъде делят Бог и си доказват кой е по–истинският Бог!
	Бай Стоил те поглежда отново така, сякаш си му задал въпрос от квантовата физика или ракията ти е малко.
	– Абе, ти, луд ли си? Защо да се караме? Какво да делим? Ти знаеш ли как са основани тия две села?
	– Не знам, откъде да знам…
	– Е как не знаеш, нали си учен човек? – бай Стоил става леко агресивен, явно съм го жегнал с моя въпрос.
	– Ами учен съм, ама не знам…
	– Ей сегинка ще ти кажа, ти пийни, а аз ще ти разкажа.
	Те били двама братя: Гоздьо и Гудьо. Оженили се, единият в долната махала, другият в горната. После дошли турците и ето на, единият мюсюлманин, другият християнин… Ама си остават братя, нали така? И продължили да си помагат, както винаги са си помагали. И ние така винаги сме били заедно и сме си помагали. – Бай Стоил допива петата ракия. В ъгълчетата на очите му се появяват сълзи. А очите му са толкова бистри, като на малко дете. Обгръща ни с топлия си поглед, махва с ръка към къщата – Чакайте сега да ви покажа нещо. Я елате, елате с мен да видите нещо…
	Незнайно как след пет ракии, но бай Стоил рипва пъргаво и се вмъква в обраслия с бръшляни портик, ние доста по-тромаво и с несигурна походка го следваме. Дворът му също е буренясал, стъпалата към къщата са очукани и подпетени. Пътеката между нея и дувара се губи, а около самия дувар се е увил къпинак. Едно весело, добродушно магаренце, с провиснало досами земята тумбаче си навира ушите в нас. Излизаме от другия край. Къщата му е на нещо като височинка и от нея се открива поглед към Гърция, към Гудьовица и полето помежду им. Бай Стоил поставя длани над очите си, посочва ширналото се напред по хълмовете поле и казва:
	– Виждате ли онова там?
	Всъщност ни сочи едно бяло, почти правоъгълно място, което поразително прилича на гробище. Ама защо ще ни показва гробището?
	– Знаеш ли какво е това?
	– Не знам, откъде мога да знам!
	– Ами гробето!
	– Гробето? Вашето или тяхното?
	– Нашето – и бай Стоил очертава 
един кръг с двете си ръце.
	– Аха, на Гоздьовица значи!
	– Не, на Гоздьовица и на Гудьовица.
	– Искаш да кажеш, че там заедно…
	– Да.
	– Християни и мюсюлмани?
	– Точно това искам да кажа. Знаеш ли колко малко земя имаме тук, къде ще я хабим за две гробища! И защо, нали всички сме едно. Накъдето и да ходим, каквото и да правим, накрая всички пътища се съединяват. Когато си отиде християнин, дохожда попа, когато мюсюлманин – имама, но се събираме всички заедно да изпратим поредната душичка, пренесла се да ни чака горе!
	Тук вече преставам да слушам, преставам да мисля. Усещам как кръгът се е затворил и съм се прибрал у дома. Всичко е един съвършен кръг, без начало и без край. Всяка крачка ме е водила насам. След всяка пета ракия душата ми е летяла дотук и е свивала гнездо върху някой неодимяван от години комин! Сълзите са от извор, сълзите са сладки… Прегръщам бай Стоил и присядаме на тревата…Чувам ги, ясно ги долавям в синия прозрачен въздух – гласовете на всички неродени гоздьовчани, гласовете на всички незавърнали се. Усещам тревата как ме гъделичка по босите крака. Поглеждам се и онемявам – та аз съм по къси панталонки! Господи, от дете… Чувам детски смях до себе си. Поглеждам, няма го бай Стоил. Едно жизнерадостно гоздьовско хлапе с бисерно сини очи и къси панталонки се смее и ме вика. Затичва се все сила по хълма надолу към гробето. Не му мисля и секунда, рипвам и се затичвам подире му. Ще го стигна ли? Със сигурност…
 
 
Снимки: Личен архив на редактора
доц. Георги Бърдаров
(Разказът е публикуван
със съгласието на автора)

Любопитно 	 
  	
ТОМИ ЕДИСОН – КАКВО ЗНАЯТ НЕЗРЯЩИТЕ ХОРА ЗА ЕЗИКА НА ТЯЛОТО

	В брой 6-и ви запознахме с Томи Едисон, който има собствен канал в Ютуб – уебсайт за видеосподеляне, в който отговаря на въпроси, свързани с липсата на зрение. За да отговори на поредните въпроси, той ползва съдействието на неговата позната Кристин Ха.
 
	Томи: Как си, Кристин?
	Кристин: Благодаря, добре съм. Радвам се, че ме покани тук.
	Томи: Благодаря, че дойде. Би ли разказала малко повече за себе си и как загуби зрението си?
	Кристин: Разбира се. Името ми е Кристин Ха. Ако ви звучи познато, това е защото спечелих Мастър Шеф, сезон трети, преди няколко години в САЩ. Аз съм първият участник и победител в това предаване, който е незрящ. Зрението си загубих поради автоимунно заболяване, наречено Невромиелитис оптика, което се изразява в атрофиране на зрителния нерв с течение на времето.
	Томи: На каква възраст се случи това?
	Кристин: Всичко започна около двадесетата ми годишнина. Заболяването ми се появи, когато бях на 17 г. и за около 7 години загубих зрението си. 
	Томи: Отново ти благодаря, че си тук. Днес ще коментираме разликите между някой, който е роден незрящ, като мен, и някой, който е изгубил зрението си в по-късен период от живота си, като Кристин. Тук е и моят приятел Бен, който ще ни задава въпроси от ежедневието, а ние с Кристин ще споделяме опита си.
	Въпрос: Може ли да опишете какво и как виждате?
	Кристин: Аз виждам светлина, сенки, много мъгливо. Бих го описала, като да си в много гореща баня и не виждаш нищо, защото всичко е в пара. Това е моят свят – виждам някакви форми и мъгла.
	Томи: Аз… не виждам абсолютно нищо. Имах съвсем малка перцепция на светлина, но след като ми се появи катаракта загубих и нея. Не виждам никакви сенки или цветове. Нищо!
	Въпрос: Когато сънувате виждате ли образи като зрящите хора или сте незрящи и в съня си?
	Кристин: Това е хубав въпрос. Моите сънища са наситени с образи, като на зрящите хора. Много често ми става тъжно, когато се събудя и осъзная, че не е истина (смее се). Така че все още виждам цветове, виждам неща, които помня от времето, когато виждах. Все още виждам себе си като двайсетгодишна. Което ми напомня, че ще бъде също толкова тъжно, ако си върна зрението и се погледна в огледалото, виждайки колко съм остаряла (смее се). 
	Въпрос: А случва ли ти се да сънуваш сън, в който си незряща?
	Кристин: Във всички сънища, който си спомням, съм била зряща. Разхождам си се самостоятелно и правя неща, които съм правила в реалния живот, когато бях зряща.
	Томи: Когато сънувам, не виждам нищо. Това е така, защото съзнанието ми няма идея какво е да виждаш, следователно не мога да си видя сънищата. Ето, мозъкът на Кристин помни какво е да си зрящ, но моят не знае. Затова аз сънувам, използвайки другите си 4 сетива: мога да подуша, опитам, докосна и чуя сънищата си, но не виждам нищо. 
	Кристин: Предполагам, че сънищата ти са все пак доста наситени, с тези други сетива?
	Томи: О, да! Даже много!
	Въпрос: Ако изобщо има такова, какво бихте възприели като предимство да сте слепи?  
	Кристин: Томи, започни ти, моля те.
	Томи: Добре, ще ти кажа. За мен, предимство от това да съм незрящ е например возенето на влак. Има влакова връзка между Кънектикът, където съм роден и Ню Йорк, където живея. И никога не си купувам билет, защото се качвам на влака, сядам и в 8 от 10 случая никой не ме пита за билет. Невероятно е! 
	Кристин: (смее се).
	Томи: Друго нещо е, че се качвам винаги пръв на самолета, което е страхотно…
	Кристин: Вярно е!
	Томи: … проблемът обаче е, че е слизам последен. Друго нещо, което харесвам е, че не ми се налага да гледам как хората остаряват. 
	Кристин: Да, разбирам те. Аз ще добавя, че се ползвам с предимство, когато се налага да минаваш през охраната, преди да се качиш на самолета. Имам чувството, че приятелите ми и съпругът ми се възползват по-добре от това в сравнение с мен, когато пътуваме заедно. Всеки път като наближим контролния пункт и някой ми прошепва: Разгъни си бастуна, за да пропуснем проверката (смее се). Смятам, че това определено е предимство. Друго предимство е, че вече не съм толкова осъдителна. Това ми харесва, защото аз самата не обичам да ме съдят. Всички носят някакъв критицизъм в себе си. Но сега не мога да съдя за хората по тяхната визия. Не мога да оценя книга, само по корицата ѝ и това ми харесва. 
	Въпрос: Има ли нещо, което искате да направите, но не можете, защото сте …? 
	Кристин (прекъсва го): Шофиране!
	Томи: Само това ли ще кажеш? Не искаш ли да добавиш още нещо?
	Кристин (смее се): Винаги съм обожавала да шофирам, от момента, в който взех книжка. Това ме караше да се чувствам независима, което бе много важна част от живота ми. Използвах колата си, за да върша цял куп неща. Ето защо смятам, че след като изгубих зрението си, това ми липсва най-много. Шофирах автомобил с ръчни скорости (бел.ред.: в САЩ масово се използват коли с автоматична скоростна кутия) и ми беше забавно. Шофирането беше, не бих казала хоби, но нещо, което обичах да правя и през свободното си време. Второто нещо, което ми липсва е да гледам чужди филми със субтитри. 
	Томи: Аз бих искал да мога да хвана топка. Да я хвана сам, а не някой да ми казва: "Добре, Томи, ето я, идва, вдигни си ръцете!". Искам да мога сам да го направя. Ще бъде готино! Също така бих искал да мога да използвам компютъра без реч. Просто искам да мога да погледна целия екран и да видя всички икони там наведнъж. Имам предвид, че зрящите хора се вихрят из компютъра толкова бързо, че това ме направо ме изумява. Иска ми се и аз да мога така. 
	Въпрос: Как държите очите си: отворени или затворени? И защо?
	Кристин: Аз държа очите си отворени, защото все още имам мъничко остатъчно зрение и се опитвам да използвам всяка една информация оттам.
	Томи: Моите очи са затворени през повечето време. За да държиш очите си отворени се изискват мускули, които аз никога не съм ползвал. За мен е уморително да стоя с отворени очи. Мога да го правя едва за броени минути. Много е трудоемко. Затова съм много по-спокоен, когато съм със затворени очи. 
	Кристин: Може би имаш нужда от клечки, с които да си подпреш очите (смее се).
	Въпрос: Какво предпочитате: да сте изгубили своето зрение в по-късен етап от живота си или да сте родени незрящи?
	Кристин: Това е труден въпрос. За себе си бих казала, че съм радостна, че имах зрение. Радвам се, че помня доста неща: например, помня как изглежда съпруга ми Джон, когато се запознахме; помня цветовете.
	Томи: Смятам, че ако бях имал зрение и го загубя, нямаше да съм толкова забавен днес. Имам чувството, че щях да съм мърморко. Щях да съм изключително ядосан и разстроен. Мисля, че е по-добре да не знаеш какво си загубил, нали така? Ако знаех, щях да съм много тъжен. В сегашния случай, не знам нищо и си правя нещата по моя си начин и всичко е наред. Ако знаех какво пропускам, това щеше да ме подлуди. 
	Въпрос: Ако може да се направи на операция, благодарение на която да прогледнете, бихте ли се подложили на нея?
	Кристин: … Да, за доброто на съпруга ми – да не му се налага повече да ме кара и води навсякъде. 
	Томи: Да, смятам, че бих опитал. Въпреки че, съм сигурен, че ако имам зрение, ще имам и ужасно главоболие първите няколко седмици. Защото цялото количество нова информация, която нахлува в мозъка ми ще е тежък процес за него. Все пак това е нещо, което никога не съм изпитвал. Да, бих опитал и както обичам да казвам, ако не ми хареса, просто ще си държа очите затворени, за да се върна към моя свят. Но трябва да го опитам!
	Въпрос: Имате ли въпрос един към друг?
	Кристин: Любопитно ми е, защото ти си известен филмов критик, кой е любимият ти филм?
	Томи: "Добри момчета". Обожавам този филм, може и да не ти харесва на теб…
	Кристин: О, харесва ми.
	Томи: Супер, друг филм, който харесвам е "Продавачите." Там всичко се свежда до диалога и това е страхотно за мен. Филм, който ще те изненада е "Изобретението на Хюго" – филм на Мартин Скорсезе. Този филм бе чудесен, от началото до края. Толкова завладяващ и пленителен, влюбих се в всички герои и ситуации. Сега аз ще те питам: как си избираш дрехите, защото знам, че за жените е важно да изглеждате добре? Как го правиш?
	Кристин: Добър въпрос. Изключително много разчитам на моите приятелки и на братовчедка ми. Това са приятелите ми от нежния пол, които са запознати с модата и с моя вкус. Също така, когато си купувам нещо, то е резултат от избора на приятелките ми. Но те знаят моя вкус и по някакъв начин го съчетават с това, което те харесват. Аз им казвам какво търся и ние тръгваме на покупки по магазините или през интернет. Те ми описват нещата, аз ги пробвам, ето така пазарувам. Ще ми се да пазарувам повече от онлайн магазини, но открих, че описанията по тези сайтове не са достатъчни, когато използваш екранен четец. Например, някои марки пишат за цвета на своите продукти, че е ЛСД (съкращение в английския, което означава “многоцветен”) и аз се чудя какво значи това. И преди съм говорила за това колко е важно дизайнът на уебсайта да е добре направен и да са добавени описания навсякъде.
	Томи: Кристин, благодаря ти отново, че се включи този разговор, беше ми изключително приятно!
	Кристин: Удоволствието бе изцяло мое, до нови срещи!
Източник: www.youtube.com
Превод: Деян Славов

Усмивки
ПИСМО ДО ЛИЛИ
	Скъпа Лили,
	Получих писмото ти – много се радвам, че се чувстваш добре и, че лечението на нервите ти в санаториума минава добре. Е, парите бяха малко множко за 4 седмици лежане и дърдорене с доктори, ама за това ще се караме като дойда да те посрещна на гарата. Само че ще се наложи да си ходим пеша до вкъщи, защото нещо ме беше яд на тебе и изтеглих всичките пари от банката, после ги пъхнах в един буркан и го зарових в мазето, а то сега е наводнено /за това после/ и не мога да стигна до буркана – та за трамвай или такси нямаме…
	Иначе аз съм си много добре. Направо се изненадвам от себе си, как все по-добре мога да готвя. Вече дори няма нужда след ядене да ми изпомпват стомаха в болницата, както беше през първите два дена. Много обичам да си правя пържени картофки, само че не стават като в ресторанта – май другия път ще трябва да ги обеля предварително. Абе защо варя яйцата 2-3 часа и все не омекват. Ти май купуваш специални отнякъде. А, като споменах яйца, да ти кажа, значи тоя тефлонов тиган никаква работа не върши. Сложих да се пържат едни нищо и никакви яйца и отидох за биричка до ъгъла – е, мааалко да съм се позабавил, че срещнах Ванката и пихме по едно, ама най-много ме е нямало 40-50 минути. Като се върнах всичко се беше разтопило и станало на тефлонова палачинка, която обаче нещо не е вкусна. Иначе пожарникарите бяха доста учтиви... 	Като се махна пушека, се видя, че няма големи поражения, само котката вече не е бяла – и сега като ме усети, че отивам в кухнята, почва да се ежи, дере и бяга. Преди няколко дена исках да си стопля една консерва в микровълновата печка (25 минути на 1000 вата), обаче консервата се взриви, ама направо изригна, мина като ракета през тавана на микровълновата, после и през тавана на кухнята и уцели съседа Попангелов точно между краката /то пък за късмет точно по това време и той готвел обяда горе, че и по долни гащи, моля ти се, щото му било много топло/. Пък вратичката на микровълновата, изтръгвайки се от пантите, счупи малкия телевизор, дето си го купи да си гледаш сериала докато готвиш. Ей, това ударната вълна не е шега работа.
	На теб случвало ли ти се е чинии да хванат мухъл? Как е възможно това само за три седмици. На мивката спокойно може да се изследват процеси на биологичното развитие на най-малко 3 вида буболечки. Но ти не се притеснявай – аз съм волеви човек и с доста труд си наложих да измия чиниите. Обаче твоя прехвален порцеланов сервиз на баба ти нищо не струва – не издържа и на 800 оборота центрафугиране в пералнята. Аз реших да икономисам ток и вода, и заедно с порцелана (вече на парчета, ама с много късмет и лепило от тях ще излезнат 1-2 чашки) сложих и моите маратонки, отвертките и сатъра за пържоли. Обаче явно някоя от по-малките отвертки са минали през дупките на барабана и при центрофугирането са го застопорили (помниш ли тогава, когато на път за морето на магистралата включих задна скорост, нещо подобно стана и сега) – та беше доста опасно и сатъра, излитайки от барабана, преди да се забие в стената, за малко да ме обезглави. Барабанът изби стената на кухнята и сега е на двора, а пък от пералнята течеше още час и половина вода, щото не знаех къде е главният кран за спиране на водата, което обяснява наводнението в мазето.
	Малко понацапах персийския килим в хола на едно място с кетчуп, сребърен лак за автомобили и маджун (за комбинацията не питай), ама не е вярно, че не излизало. С бензин всичко излиза, ама май не трябваше да пуша, докато обработвам петното – сега има прогорена дупка.
	А, реших да размразя хладилника и да разчистя леда в камерата. Значи с една шпакла, едно длето и чук могат направо чудеса да станат. Кьораво ледче не остана. Е, хладилникът сега не изстудява, ами само топли, ама така пък ще имаме винаги топло ядене.
	Вчера като се прибрах, видях че е влизал крадец. Много ме е яд за старото радио, което беше в банята и ми свиреше докато се бръсна, ама ще го преживея. Други мои работи не липсват. Ама друг път като ти казвам да си вземеш чантата с документите и банковите карти, че може да ти потрябват (нищо, че отиваш в санаториум) – да ме слушаш. Сега ще има да се разправяш и с полицията, и с банките, и с тъпи бюрократи, че и със съдилища. ‘Щото мен пък кой дявол ме накара да сложа нотариалните актове на вилата и апартамента в същата чанта, не знам. Нали ги криехме в хладилника в оня плик, пък – както вече знаеш – хладилника го размразявах и чантата ти беше най-близо да пъхна документите... Гардеробите също са почти празни, ама за теб не е голяма загуба – нали все се оплакваше, че няма какво да облечеш.
	Ох, да ти казвам ли, да не ти ли...? Aбе по-добре сега писмено, че после като си дойдеш не ми се разваля допълнително настроението. Та така: майка ти ритна камбаната. Получи удар. И защо, моля ти се?! Ти знаеше ли, че тя имала любовна връзка със съседа Попангелов отгоре. И като дойде да вземе прането (аз й казах за пералнята, и че ако не изпере, ще дойда по лекясало бельо да те посрещна на гарата), и като разбра, че той – вследствие на удара с консервата между краката – повече никога няма да може да си вдига “достойнството”, й прилоша и 10 минути по-късно вече я нямаше между живите. Аз си мислех да се обадя на бърза помощ, ама нали все пишат по вестниците, че много се бавели... те за 10 минути и без това нямаше да успеят. Погребението беше вчера, ама не можах да отида, защото нещо ме понаболяваше главата, ама ми мина, не се безпокой. Като се върнеш, може да я изкопаем и да я кремираме, както тя искаше. Пък пепелта ще сложим в един пясъчен часовник, та и тя да свърши малко полезна работа. Чакай, че се звъни на вратата...
	Трябва да приключвам, че някакъв мутрест тип ми размахва нотариален акт за жилището, че от днес било негово и да не съм се правил на ударен. Ще отида да спя при Ванката, той и без това ме покани, че си бил купил нов 70-сантиметров телевизор – ще гледаме мача.
	Чао и с любов
	Твоето мишленце, Стамат!
 Източник: Фейсбук


Занимателна страничка 	 

Отговори на въпросите от миналия брой:

	1. Попитал принцесата дали може да докосне нейната ръка.
	2. Жената вървяла три минути в посока Швейцария, преди стражата да се покаже, тя се завъртяла в посока Германия. След като поискали нейните документи, а тя нямала такива й заповядали да се върне обратно (или поне това, което те смятали за обратно). В нейния случай това е посоката, в която тя иска да продължи.
	3. Вчера, днес и утре.


Притурка Историята помни

БРАТСТВОТО
(с продължение)

      Ецио последва сенатора през поредния лабиринт от улички, но този път те водеха към Тибър и му бяха по-познати. Минаваха край исторически паметници, площади и фонтани, които бе виждал и преди, както и край нови сгради – жадни за слава, Борджиите не пестяха средства за палати, театри и галерии. Най-сетне Еджидио спря на красив площад. От двете му страни се издигаха внушителни частни имения, а от третата – редица скъпи магазини. Четвъртата страна представляваше добре поддържан парк, който се спускаше към реката. Натам се бе запътил Еджидио. Намери каменна пейка и застана до нея в сгъстяващия се здрач. Озърташе се наляво и надясно, но с невъзмутимо изражение. Ецио се възхити на самообладанието му, то щеше да им бъде от полза. Всеки знак за безпокойство щеше да събуди подозренията на банкерските лакеи.
      Той се прикри зад един кедър и зачака. Не се наложи да чака дълго. Няколко минути след появата на Еджидио висок мъж в униформа, която Ецио не разпозна, приближи до него. На рамото му беше избродиран герб – едната половина представляваше червен бик насред златно поле, а другата – широки черни и златни хоризонтални ивици. И те не му говореха нищо.
      – Добър вечер, Еджидио – поздрави новодошлият. – Изглежда си готов да умреш като почтен човек.
      – Много радушно посрещане, капитане – отвърна Еджидио. – Нося парите.
      Мъжът вдигна вежди.
      – Нима? Е, това е друго нещо. Банкерът ще остане много доволен. Сам си, надявам се?
      – Да виждащ другиго?
      – Следвай ме, furbacchione*.
      [* Хитрец (ит.). – Б.ред.]
      Поеха на изток и прекосиха Тибър. Ецио ги следваше на дискретно разстояние, наострил слух.
      – Някакви вести за брат ми, капитане? – попита Еджидио.
      – Знам само, че дук Чезаре изгаря от желание да си поговорят. Щом се върне от Романя, искам да кажа.
      – Надявам се, че е добре?
      – Ако няма какво да крие, няма от какво да се страхува.
      Продължиха мълчаливо и край църквата "Санта Мария сопра Минерва" свиха на север и се насочиха към Пантеона.
      – Какво ще стане с парите ми? – попита Еджидио.
      Ецио осъзна, че разпитва капитана заради него. Умен мъж.
      – Твоите пари? – изкикоти се онзи. – Надявам се да си донесъл и цялата лихва.
      – Вътре е.
      – Дано.
      – Е?
      – Банкерът обича да проявява щедрост към приятелите си. Да ги глези. Може да си го позволи.
      – И теб те глези, нали?
      – Така мисля.
      – Благороден човек, несъмнено – констатира Еджидио с толкова неприкрит сарказъм, че дори капитанът го усети.
      – Какво каза? – попита заплашително той и се закова на място.
      – О… нищо.
      – Хайде, стигнахме.
      Пантеонът се издигаше величествено в сумрака край тесния си площад. Високият портал с коринтски колони на 1500-годишната сграда, построена в чест на римските богове, но отдавна осветена като католическа църква, се извисяваше над тях. В сянката й чакаха трима мъже. Двама бяха облечени като капитана, а третият носеше цивилни дрехи – висок, изпосталял мъж, чиято елегантна мантия му стоеше зле. Те поздравиха капитана и цивилният кимна студено на Еджидио.
      – Луиджи! Луиджи Торчели! – извика сержантът силно, отново за да го чуе Ецио. – Радвам се да те видя отново. Все още си посредник на банкера, така ли? Мислех, че вече са те повишили. Работа в кабинет и прочее…
      – Млъквай! – скастри го кльощавият.
      – Носи парите – каза капитанът.
      Очите на Торчели светнаха.
      – Добре, добре! Господарят ми ще се зарадва. Тази вечер организира много специално празненство и аз ще ги занеса лично в двореца му. Трябва да побързам – времето е пари. Дай ги!
      Еджидио очевидно не изгаряше от желание да се подчини, но двамата нисшестоящи стражи насочиха алебардите си към него и той подаде торбите.
      – Ох! – възкликна. – Тежат! Радвам се, че се отървах от тях.
      – Млъквай! – сряза го пак посредникът. На стражите нареди: – Стойте тук с него, докато се върна.
      При тези думи той изчезна в просторната опустяла църква, захлопвайки здраво тежките й врати след себе си.
      Ецио трябваше да го последва, но през вратите беше невъзможно, а и нямаше как да се промъкне незабелязано край стражите. Еджидио навярно се досети и ги заговори на висок глас, дразнейки ги и същевременно отклонявайки вниманието им.
      – Защо не ме пуснете? Платих си – възмутено попита той.
      – Ами ако си ни измамил? – отвърна капитанът. – Първо ще преброим парите. Разбираш, нали?
      – Какво? Десет хиляди дуката? Ще отнеме цяла нощ!
      – Налага се.
      – Лошо му се пише на Луиджи, ако закъснее. Представям си що за човек е този банкер!
      – Млъквай!
      – Речникът ви е много беден. Виж, помисли за горкичкия стар Торчели – не се ли появи скоро с парите, банкерът няма да го покани на празненството. Позволява ли изобщо на лакеите да присъстват на забавленията?
      Капитанът го перна ядосано по главата и Еджидио замълча, но усмивката не слезе от устните му. Бе забелязал как Ецио се прокрадва и започва да се катери по предната стена на сградата към купола отзад.
      Щом стигна покрива на овалната постройка, отчасти закрит от класическата фасада, Ецио се отправи към кръглия отвор в центъра му. Катераческите му умения щяха да бъдат подложени на истинско изпитание, но прехвърлеше ли се вътре, щеше да открие посредника и да задейства следващата точка от плана, която се оформяше в ума му. Посредникът беше горе-долу със същото телосложение като него. По-слабоват, разбира се, но широката мантия щеше да скрие разликата, ако всичко минеше гладко.
      Най-трудната част бе да се прехвърли през отвора на върха на купола и после да намери начин да се спусне долу. Беше идвал в църквата и преди и знаеше, че кадилниците долу висяха на вериги, провесени от покрива. Ако ги стигнеше… И ако успееха да издържат тежестта му…
      Е, друг начин нямаше. Ецио разбираше, че дори той не е способен да пропълзи като муха по вътрешния свод на купол, извисен на 140 крачки над студения сив каменен под.
      Надвеси се над ръба на отвора и надникна в мрака долу. Бледо сияние издаваше посредника, седнал на пейка, опасваща стената. Сигурно броеше парите на светлината от свещта. После Ецио потърси с поглед веригите на кадилниците. Не можеше да ги стигне, но ако…
      Намести се и отпусна крака над ръба на кръглия отвор, улавяйки се с две ръце за него. Поемаше огромен риск, но веригите изглеждаха солидни и стари, далеч по-тежки, отколкото очакваше. Огледа халките им на тавана и му се стори, че са ги закрепени здраво в каменната твърд.
      Времето за размисъл приключи. Отблъсна се силно с ръце и се хвърли напред и настрани в бездната.
      За миг му се стори, че увисва във въздуха, който сякаш го повдига както водата – плувец, но после започна да пада.
      Ръцете му се стрелнаха напред и Ецио се устреми към най-близката верига и я улови. Брънките се плъзнаха под ръкавиците му и той се спусна няколко крачки, преди да успее да ги стисне здраво. Залюля се леко в мрака. Ослуша се. Не долиташе нито звук, а и в тъмнината посредникът едва ли би забелязал поклащащата се верига. Ецио погледна към светлината. Свещта гореше на същото място и не се чуваха викове за тревога.
      Заспуска се плавно надолу, докато стигна на около двайсет крачки от пода. Беше съвсем близо до посредника и различаваше силуета му, прегърбен над торбите с пари. Златните монети проблясваха на светлината. Чуваше мърморенето на мъжа и тихото, ритмично потракване на сметало.
      Ненадейно отгоре долетя смразяващ стържещ звук. Халката на веригата не бе успяла да удържи допълнителната тежест и се беше счупила. Веригата се разхлаби в ръцете му, той я пусна и се хвърли към свещта. Докато летеше във въздуха, чу уплашено:
      – Кой е там?
      В същия миг дългата верига се строполи на кълбо върху пода със сякаш безкраен грохот. Слава Богу, че вратите на църквата бяха затворени – тежките дървени крила щяха да заглушат шума вътре.
      Ецио се стовари върху посредника с цялата си тежест, оставяйки го без дъх. Двамата се изтърколиха на пода, а посредникът се просна под него.
      Успя да се измъкне, но асасинът го улови за ръката.
      – Кой си ти, за бога? – възкликна ужасено посредникът.
      – Съжалявам, приятелю – каза Ецио и извади Скритото острие.
      – Какво? Не! Не! – изломоти мъжът. – Ето, вземи парите! Твои са! Всичките!
      Асасинът го улови по-здраво и го придърпа към себе си.
      – Остави ме!
      – Requiescat in Pace – каза Ецио.
      Ецио съблече бързо мантията на посредника и я метна върху своите дрехи. Закри долната част на лицето си с шал и нахлупи ниско шапката на убития. Мантията му беше въздълга, но това не биеше на очи. После Ецио прехвърли всички пари от торбите в металната кутия, която посредникът беше донесъл за целта и където вече бе подредил спретнато повечето монети. Прибра и счетоводната книга, остави сметалото и кожените торби, взе тежката кутия под мишница и тръгна към вратата. Беше добил достатъчна представа за начина, по който говореше посредникът, и се надяваше да успее да го наподоби правдоподобно. Така или иначе, трябваше да рискува.
      Когато наближи вратата, тя се открехна и капитанът извика:
      – Наред ли е всичко?
      – Тъкмо приключих.
      – Е, побързай тогава, Луиджи. Ще закъснеем!
      Ецио застана на прага.
      – Преброи ли ги?
      Ецио кимна.
      – Va bene – одобри капитанът. После се обърна към мъжете, които държаха Еджидио и им нареди: – Убийте го.
      – Чакайте! – възкликна Ецио.
      – Какво?
      – Не го убивайте.
      Капитанът го изгледа стъписано.
      – Но нали… това е обичайната процедура, Луиджи? Нали знаеш какво е направил?
      – Имам заповед – от самия банкер – да бъде пощаден.
      – И защо, ако не е тайна?
      – Оспорваш заповедите на банкера?
      Капитанът сви рамене и кимна на стражите да пуснат сенатора.
      – Щастливец! – каза на Еджидио, който мъдро не погледна към асасина, а се отдалечи безмълвно.
      Капитанът се обърна към предрешения.
      – Хайде, Луиджи. Води ни.
      Ецио се поколеба. Хванаха го натясно, понеже не знаеше накъде да върви. Вдигна кутията.
      – Тежка е. Дай я на стражите.
      – Добре.
      Подаде кутията, но не помръдна.
      Стражите чакаха.
      – Господин Луиджи – обади се капитанът след малко, – моите уважения, но трябва да отидем навреме при банкера. Не че поставям под съмнение решенията ви, но не трябва ли да побързаме?
      Какъв беше смисълът да печели време за размисли? Ецио разбираше, че трябва да се довери на интуицията си. Вероятно банкерът живееше или в околностите на Кастел Сант’Анджело, или на Ватикана. Но къде? Спря се на крепостта и тръгна на запад. Телохранителите му се спогледаха, но го последваха. Той обаче долови безпокойството им и наистина след известно време дочу стражите да си шепнат:
      – Изпитва ли ни?
      – Не знам.
      – Може би сме подранили.
      – Или нарочно вървим по заобиколен маршрут. Незнайно защо.
      Накрая капитанът го потупа по рамото и попита:
      – Луиджи, добре ли си?
      – Разбира се.
      – Тогава – отново моите уважения, но защо ни водиш към Тибър?
      – Подсигуряваме се.
      – Аха… Чудех се… Обикновено отиваме направо.
      – Тази задача е особено важна – каза Ецио, надявайки се да е прав. Капитанът не се учуди.
      Докато бяха спрели и разговаряха, единият стражар промърмори на другия:
      – Глупости на търкалета, ако ме питаш. Как ми се иска пак да съм ковач!
      – Умирам от глад. Искам да съм си у дома – прошепна вторият. – Сигурност, друг път! На няколко пресечки северно оттук е!
      При тези думи Ецио въздъхна облекчено, понеже се сети къде е имението на другия банкер – Агостино Киджи, папския ковчежник. Намираше се на североизток, недалеч от мястото, където бяха сега. Изглеждаше логично банкерът на Чезаре да живее в съседство, в квартала на финансистите. Колко глупаво, че не се бе досетил по-рано, но умората явно си казваше думата.
      – Обиколихме достатъчно – заяви решително той. – Оттук поемаме направо.
      Тръгна към Палацо Киджи, окуражен от облекчените въздишки на спътниците си. Не след дълго капитанът дори застана начело. Крачеха бързо и след малко стигнаха район с чисти, широки улици. Войници охраняваха стълбището и огромната двойна врата на внушителната, ярко осветена мраморна сграда, накъдето се отправиха.
      Очевидно очакваха Ецио и компанията му.
      – Най-после – посрещна ги командирът на новите стражи, който очевидно беше с по-висок чин от капитана. Обърна се към Ецио и добави: – Предай кутията на моите хора, Луиджи. Ще се погрижа да я доставя на банкера. Най-добре ела и ти. Един човек иска да говори с теб. – Той се озърна. – Къде е сенатор Троке?
      – Погрижихме се за него, както ни бе наредено – отвърна бързо Ецио, преди другите да успеят да се обадят.
      – Добре – отсече грубо мъжът.
      Ецио последва нагоре по стълбите кутията, вече преминала в ръцете на новите стражи. Капитанът понечи да тръгне с тях.
      – Ти не – сряза го командирът.
      – Няма ли да влезем?
      – Тази вечер не. Ти и хората ти ще се присъедините към патрула отвън. Изпрати единия да подсили другия отряд. Вземаме строги мерки за сигурност. По заповед на дук Чезаре.
      – Мамка му! – изръмжа под сурдинка един от стражарите.
      Ецио наостри слух. "Чезаре? Нима е тук?", трескаво си помисли той, когато прекрачиха прага на широко разтворените врати и влязоха в ярко осветена зала, за щастие препълнена с хора.
      Капитанът и командирът на стражите продължаваха да спорят за допълнителното дежурство, когато отряд войници от градската папска жандармерия дотичаха до тях. Бяха задъхани и с угрижени лица.
      – Какво има, сержанте? – попита командирът на стражите.
      – Извинете, полковник, но патрулирахме край Пантеона и видяхме, че вратите са отворени…
      – И?
      – Влязохме да проверим. Изпратих неколцина от моите хора…
      – Давай накратко, човече.
      – Открихме месер Торчели, сър. Убит.
      – Луиджи?
      Командирът на стражите се обърна към входната врата, през която Ецио току-що се бе шмугнал.
      – Глупости! Пристигна тук преди пет минути. С парите. Явно е станала грешка.
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