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Приоритети
Българският жестов език, вече облечен в закон
Наистина ние, сляпо-глухите от България, можем да бъдем много щастливи от факта, че дългоочакваният Закон за българския жестов език, вече е реалност. Законът бе приет на второ четене в парламента, на 21 януари 2021 г., което беше засвидетелствано от представители на глухата общност, в т.ч. и сляпо-глухи. Законът за Българският жестов език е обнародван в "Държавен вестник", бр. 9 / 02.02.2021 г. и влезе в сила от 06.02.2021 г. 
НАСГБ започна работа по узаконяването на жестовия език и на специфичните системи за комуникация със сляпо-глухи още от 2014 г. съвместно с Министерство на образованието и науката (МОН) и организациите на и за глухи при обсъждането на Концепция за "Въвеждане на жестовия език" с цел прилагане на Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН. Министерски съвет на Р. България прие План 2015 - 2020 за прилагане на КПХУ на ООН, част от който бе изпълнението на стратегическа цел "Въвеждане на жестовия език". През 2018 г. МОН създаде Координационно звено от всички организации на и за глухи, сред тях и НАСГБ, за изпълнението на тази цел. Голямата част от дейностите бяха фокусирани върху изготвянето на проект на Закон за българския жестов език. След над двугодишна съвместна работа, на 21.01.2021 г. Законът бе приет окончателно на второ четене в пленарна зала на Народното събрание. 
Използваме възможността да благодарим сърдечно на организациите, които помогнаха на НАСГБ чрез съответните международни юридически инструменти с позитивен опит и насоки при работата ни по проекто закона за БЖЕ: 
- на цялото ръководство на Европейския съюз на сляпо-глухите (ЕССГ), за "Спешна резолюция за професионалните интерпретатори на сляпо-глухи (и интервенори на сляпо-глухи) и равния достъп до комуникация за лицата със сляпо-глухота в Европа", приета на конференцията "Сами можем да направим толкова малко, но заедно можем да направим толкова много", проведена в Европейския парламент, Брюксел (Белгия), на 05.06.2018 г.; 
- на Унгарската асоциация на сляпо-глухите, за предоставения превод на английски език на "Закон за унгарския жестов език и употребата на унгарски жестов език" от 2009 г.; 
- на Федерацията на асоциациите на сляпо-глухи в Испания, за предоставения превод на английски език на "Закон за испанските жестови езици и регулирането на помощните средства за речева комуникация за глухи, тежкочуващи и сляпо-глухи" от 2007 г. 
Предвид спецификата на българската законодателна система, тези международни юридически инструменти ще ни помогнат при изготвянето на подзаконовата нормативна база (правилници, наредби и др.), която предстои да се съставя, обсъжда и приема в следващите шест месеца, и въз основа на която ще се прилага Закона за БЖЕ. 
Приемането на закона на 21.01.2021 г. в Народното събрание, бе засвидетелствано в присъствието на цялата глуха общност, неделима част от която са и сляпо-глухите. Също така, взаимстваме правата и привилегиите и със Съюза на слепите в България. Така, ако си представим общностите на глухите и на слепите като сфери, които се допират, но не се пресичат, то общността на сляпо-глухите са полусферата, която е разположена между двете по-големи сфери, сферата на глухите и сферата на слепите. 
Законът за българския жестов език, съдържа следните основни принципи и предоставя следните права: 
Урежда обществените отношения, свързани с признаването на българския жестов език за естествен самостоятелен език и със зачитането на правото на глухите и на сляпо-глухите лица на изразяване и на информация чрез българския жестов език. 
Въвежда следните много важни определения: 
"Сляпо-глухо лице" е лице или дете, което е едновременно със слухова и зрителна загуба и е ползвател на българския жестов език или на други системи на комуникация според спецификата на неговото нарушение. 
"Български жестов език" е естествено възникнала жестова система за езикова комуникация. 
"Превод от и на български жестов език" е преводаческа услуга, която се извършва чрез българския жестов език, а за сляпо-глухите лица – и чрез други системи за комуникация. 
Предоставя следните субективни права: 
Глухите и сляпо-глухите лица имат право на безвъзмездна преводаческа услуга на български жестов език до 120 часа годишен лимит. 
Глухите и сляпо-глухите студенти и докторанти в процеса на обучението си за придобиване на висше образование освен осигурения лимит от 120 часа, имат право на допълнително ползване на преводачески услуги на български жестов език до 60 часа на семестър. 
Глухите и сляпо-глухите лица използват безвъзмездна преводаческа услуга извън осигурения лимит (от 120 ч. годишно и от 60 часа на семестър) на български жестов език при: 
-хоспитализиране в лечебни заведения за болнична помощ, центрове за психично здраве, центрове за кожно-венерически заболявания и комплексни онкологични центрове; 
-извършване на процесуално-следствени действия по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи. 
Глухите и сляпо-глухите лица, упражняват правото си на получаване на безвъзмездна преводаческа услуга на български жестов език чрез избрани от тях преводачи от националния регистър на преводачите на български жестов език. 
Дава се срок до 31.12.2022 г. на държавните институции и органите на местното самоуправление да започнат да осигуряват превод на български жестов език извън осигурения лимит при: 
- заявяване и/или получаване на административно обслужване от органите на изпълнителната власт и на местното самоуправление; 
- провеждането на мероприятия, организирани от тях, с участие на лица с увреден слух и на сляпо-глухи лица, когато лицата предварително са поискали такъв. 
В системата на предучилищното и училищното образование съобразно оценката на индивидуалните потребности на глухите и сляпо-глухите деца и ученици се предоставя допълнителна подкрепа за личностно развитие и чрез българския жестов език от ресурсен учител, а при възможност - и от профилиран ресурсен учител, за пълноценно участие в образователния процес. 
На глухото и сляпо-глухото дете или ученик може да бъде осигурен от детските градини или училищата и преводач на български жестов език, в случай че не е определен съответният специалист - ресурсен учител или профилиран ресурсен учител. Използването на преводаческата услуга е извън осигурения лимит от 120 часа. При текущите изпитвания и изпитите в системата на училищното образование, както и при педагогическите ситуации в предучилищното образование глухите и сляпо-глухите деца и ученици съобразно степента на нарушението на зрението и/или слуха им имат право да използват българския жестов език. 
Българският жестов език се въвежда като език за обучение и комуникация в образователната система при глухите и сляпо-глухите деца и ученици. 
На 15.09. 2026 г. ще се въведе и специален предмет по български жестов език. 
Към МОН се създава Съвет за българския жестов език. Съветът е консултативен орган, който подпомага министъра на образованието и науката при изпълнение на дейностите, свързани с развитието на българския жестов език. Сред 13-те члена на Съвета, седем от тях са представители на общността на глухите и сляпо-глухите лица. 
Държавата чрез министъра на образованието и науката координира дейностите, свързани с научните изследвания за развитието на българския жестов език. 
Министърът на образованието и науката насърчава и подкрепя научни изследвания на организации, включително на и за хора с увреден слух и на сляпо-глухи лица, свързани с лексиката и граматиката на българския жестов език. 
Втората и също толкова важна част от работата на Координационното звено към МОН бе изготвянето на методически ръководства за обучение в български жестов език в предучилищна и начална училищна възраст; за подготовка на преводачи по български жестов език и за обучение на сляпо-глухи по български жестов език и алтернативни средства за комуникация. В последното ръководство се включиха специалисти от НАСГБ. Въз основа на него, ще се работи върху изграждане на специализирано професионално обучение на жестовите преводачи в системи за комуникация със сляпо-глухи и обучението им за предоставяне на пълноценна интерпретаторска услуга за сляпо-глухи. Също така и в подготовката на специалистите от образованието, и специалистите в сферата на терапията, рехабилитацията, обучението и асистентската подкрепа за сляпо-глухи, в тези специализирани аспекти. 
Предстои до 6 месеца от влизането на закона в сила да се изготви поднормативна база, уреждаща механизма за предоставяне на жестов превод и формиране на Съвета за БЖЕ. 
НАСГБ се обърна с молба към ЕССГ и националните организации на сляпо-глухи с опит в това отношение, за съдействие в следващите шест месеца, при формулирането на разпоредбите на подзаконовата нормативна база, при разработката на която НАСГБ ще участва и ще предложи съответните текстове за утвърждаване от държавните институции, за да могат българските сляпо-глухи да се възползват максимално от правата си по Закона за БЖЕ. В тази връзка, ще разчитаме на техния опит и партньорство, при разработката на нормативната база, пряко касаеща и засягаща, правата и интересите на сляпо-глухите хора в България. 
 
Величка Драганова
Председател на НАСГБ


Приятели от близо и далеч
ПРИ ВЛАДИМИР ЖЕЛЕВ – ЮБИЛЕЙ СЛЕД ЮБИЛЕЙ!!!!

	Почти винаги говори много сериозно, отривисто, изричайки сякаш заповеди. Изглежда тъкмо затова доста често съм си мислил, че ако имаше нормално зрение, вероятно би бил много строг офицер. В своята военна кариера непременно би стигнал до чин полковник, а може би и генерал дори. Но съдбата му възлага съвсем други мисии. И тези задачи той изпълнява като перфектен войник – прецизно, усърдно, предано и устремно.

	На 22 януари 2021 г. той беше отново юбиляр. Имало е несъмнено тостове и благопожелания към щастливеца. Празнуващият своята 85-годишнина навярно е получил също телефонни позвънявания, телеграми и поздравителни адреси от страната и чужбина.

	Роден е в Добрич. Въпреки увреденото си зрение, което има от детска възраст, той не постъпва в специално училище, а се обучава в масовите училища на родния си град. Веднага след завършване на гимназия, започва да учителства в близкото до Добрич село Александрия.

	Съюза на слепите в България, и в неговите офиси на регионалните му организации в тези градове. По щастливо стечение на обстоятелствата, се завръща към своята първа професия и 20 години е талантлив и уважаван учител в Националния център за рехабилитация на слепи в Пловдив. Тази институция три години Владимир Желев успешно ръководи, замествайки титулярите Христо Белобрадов и Димитър Парапанов.

	Но без никакво съмнение, паметникът неръкотворен и висок на Владимир Желев като общественик, е учредената в 1998 г. от него Асоциация на невиждащите есперантисти в България. Тя успешно организира три световни конгреса на слепите есперантисти: в Пловдив (2000), в Албена (2007) и във Варна (2013).

	И още нещо за общественика и есперантиста Владимир Желев. На 15 август 1997 г. той е сред учредителите на Националната асоциация на сляпо-глухите в България. Избран е въодушевено дори в Контролния съвет на успешно учреденото сдружение. И досега той наблюдава много внимателно живота и развитието на тази организация, най–вече посредством сп. "Звук и светлина". Преди години преподава есперанто на трима нейни изявени членове: Снежанка Кирчева – тогавашен редактор на сп. "Звук и светлина", Димка и Кирил Дамянови – утвърдени спортисти, самодейци и автори на поетични текстове. Той също участва много активно в рехабилитацията на великата българска сляпо-глуха Боряна Коскина – поетеса, писателка и художничка.

	Владимир Желев е написал десетки журналистически текстове на български, есперанто, руски и украински. През 2016 г. се появи и първата му белетристична книга "Розата". Наскоро видя бял свят и втората му книга с разкази "За добротата на хората".

	Забележителните успехи на Владимир Желев в различните сфери на социална дейност изглежда се дължат и на неговото знаково име, което означава "Владей света". И той посредством своите роли, активности и текстове май завладява света. От Япония, Китай, през Русия, та чак до Канада!!! Дал Бог всекиму такова благодатно име!!!

	Да поздравим и ние юбиляря, пожелавайки му добро здраве и интересни занимания!

Ангел Сотиров 
Снимка: Фотоархивът на автора


ТАЙРА Е САМО НА 11 Г., А ВЕЧЕ УЧИ ГЛУХИ ДЕЦА ДА ПРАВЯТ РОБОТИ!


	Тайра Ридваева е едва на 11 г., но вече е дигитално момиче на Европа, а страстта си към кодирането и програмирането на роботи предава вече и на глухи деца.
Евро-комисарката Мария Габриел връчва приза дигитално момиче за 2019 г. на Тайра.

	Заниманията с технологии тя разнообразява с рисуване и пиано. Езиците също се удават на Тайра и тя вече говори немски, английски, китайски и турски.

	"От момента, в който се запознах с технологиите и програмирането, успявам да отделя много малко време за нещата, които обичам да правя, като да рисувам - обожавам да създавам комикси с измислени герои, изобразяването на човешкото въображение е нещо уникално", споделя Тайра.

	По програмирането се пали, когато е втори клас. "Имахме час по информационни технологии... И един мой съученик се похвали с това, че може да програмира на Scratch. Аз се мотивирах от думите му и реших да опитам и да покажа, че едно момиче също би могло да програмира и да се развива в тази област. И така сложих някои блокчета и направих програма. Много ми хареса, затова започнах да програмирам и вкъщи. И така реших, че искам да се развивам в тази сфера" разказва Тайра.

	Първото международно състезание, което момичето печели, е Coolest Project 2017 в Дъблин. В конкуренцията на 1000 участници Тайра завоюва голямата награда в категория Scratch с проекта си ABCD Code. Тя създава мултимедиен продукт с кауза - да убеждава децата да се хранят здравословно.

	"Целта бе да убедя децата да се хранят здравословно, опознавайки полезните свойства на отделните плодове и зеленчуци. Организирах няколко срещи с деца от детски градини, но ми се иска проектът ми да се използва и да бъде достъпен за всички деца от детските градини като нестандартна, но забавна част от здравните беседи за здравословно хранене", разказва момичето.

	Година по-късно на същия форум в Дъблин, тя представя проекта си "Подаръкът на Тайра" – уебстраница, която помага на децата с увреден слух да научат жестовия език чрез игри и приказки.

	Тя печели и специална награда от Sofuniada Kids с невероятен проект - анимация "Приказка за трите мечки", създадена с визуалния език за програмиране Scratch, с видео на жестов език за деца със слухови нарушения.

	А нейните приятели от фондация "Яника" й помагат с жестовия превод.

	Тайра има спечелено и второ отборно място на международно състезание по роботика MAKE X.

	"Най-много ми харесват конструирането и програмирането на роботи. Мисля, че в бъдеще роботите ще бъдат решенията за доста проблеми – за хората с увреждания, самотните възрастни хора и др. Дори имам една идея да създам робот тип прахосмукачка за събиране на космическите отпадъци, за събиране на отпадъците по улиците също", разказа Тайра.

	Сред многобройните й награди е и европейският приз от ADA AWARD, който печели през октомври 2019 г. за дигитално момиче на годината на Института за дигитално лидерство в категорията до 10 - годишна възраст.

	"Гордея се, когато младите български таланти покоряват европейските и световните сцени. Познавам Тайра още от първите й сериозни стъпки в света на технологиите. Тази награда, учредена като признание за таланта на жени и момичета в технологичния свят, е напълно заслужена", каза тогава българската еврокомисарка Мария Габриел.

	"Правете добро с помощта на технологиите! Никога не е късно!", е мотото на Тайра. Тя вярва, че може да промени света към по-добро и че ние всички можем да използваме помощта на технологиите за осигуряване на социална промяна, без значение кои и какви сме и на колко години сме.

	Сред хобитата на Тайра е и да кара ски и да плува.

	През годините момичето организира редица работилници за деца с увреден слух. Част е от събития, учещи децата как се сглобява робот еколог и как работи 3D принтер. Създава и обучителен сайт за деца със слухови нарушения на приятелите си от фондация "Яника". Мечтае да създаде комикс за деца със слухови нарушения с жестов превод.

	"Обичам всички деца, затова се опитвам да подкрепям всякакви каузи за деца, деца със слухови увреждания, както и за момичетата като цяло. Вярвам, че стереотипите трябва да се преодолеят. Децата с увреден слух не са различни. Те не се нуждаят от нашето съжаление, а от разбиране. Например: да научим някои от жестовете и да ги използваме в общуването с тях", казва още Тайра.

	Сега момиченцето обмисля и следващия си проект - за децата в болниците. "Аз ще ги науча да програмират и да строят лего роботи", разказва момичето с голямо сърце. Надява се в проекта й да се включат и други доброволци.

	Според нея в бъдеще технологиите ще са много развити. "Няма да има нужда да се ползват кабели. Всичко ще бъде безжично. Интернетът ще бъде много бърз. Хората ще бъдат лекувани от роботи и лекари", обясни как вижда бъдещето Тайра.

	Все още не е решила каква ще стане, когато порасне, защото "професиите след 10 г. няма да са същите. Само знам, че ще е нещо свързано с новите технологии и роботите, казва още тя.

Източник: www.24chasa.bg


Полезна информация

ВЕЧЕ СЕ ПРОДАВАТ КУКЛИ С УВРЕЖДАНИЯ СЛЕД КАМПАНИЯ ВЪВ ФЕЙСБУК
	Дете с увреден слух си играе с кукла, която също е оборудвана със слухов апарат

Кукли с увреждания - без крак или ръка, с петно на лицето, слепи и глухи, са най-новите играчки в повечето страни по света. Те се появиха на пазара, след като родители на деца с увреждания създават кампанията "Играчка като мен" (Toy like me) във фейсбук и се обръщат към производителите на играчки да направят подобни модели. Целта им е децата им да имат играчка като тях самите, която да ги възпитава да се възприемат като всички останали деца. Освен това чрез куклите и другите малчугани ще се научат да ги приемат като равни. Има и трети много силен мотив - куклите са и символ на борбата с дискриминацията в обществото.

Кампанията на родителите започва с правене на колажи с куклата Барби. Няколко майки поставят очила и изписват на картинка с нея "Здравей, Морган, децата искат да ти кажа, че истинските принцеси носят стъклени пантофки и очила." Правят се и колажи с различни анимационни герои като Елза от "Замръзналото кралство". А кукли на снимки държат табела с надпис: "Присъединете се към революцията на играчките в кутия.".

Британската компания Makis откликва на родителския призив и започва да произвежда куклите. Първите три са с родилен белег на лицето, слухово апаратче и с очила и бастун. Компанията започва и проект за кукли в инвалидни колички.

За да са като истински хора, играчките са с по-широка талия, коремче, нямат грим.

На страницата във фейсбук не само родители, но и заинтригувани от играчките хора коментират, споделят мнения, разказват лични истории, дават съвети. Обсъждат се уврежданията на децата и се дава тяхното мнение за новия вид играчки.

Малката Исабела е с родилен белег на лицето и се радва на играчката, която прилича на нея, а Мила има астигматизъм и мисли, че куклата с очила е много по-красива така. Кейт е 4-годишно момиченце, което се грижи за своето мече с проблеми при храненето, а майка й казва: "Толкова много се радвам как мечето помага за нормализиране на храненето при нас!".
Кукла с протеза помага на момченце с един крак да не се чувства различно

Историята на Джакс от Сайпан (Северни Мариански острови) е много трогателна. Тя е 3-годишно момиченце, което има болестта ахондроплазия (разстройство на костния растеж). Това заболяване е рядко срещано и тя е единственото дете с подобна болест в Сайпан. Историята е разказана от баща й, който поръчва кукла досущ като нея и добавя проходилка. Той казва, че животът на Джакс е напълно ползотворен и щастлив и дава информация за рядкото заболяване.

Ламая Сейкалс е 10-годишно момиче, което събира над 1 600 000 харесвания във фейсбук със снимка, на която е прегърнала куклата си. Тя има повече от три сърдечни операции и е родена само с половин сърце. Ламая създава своя мисия - да направи кукла с белег на гърдите. Малкото момиче само се свързва с компания за кукли в Америка и за да се сбъдне мечтата , тя е подкрепена от хиляди хора, които събират подписи за нейната кауза. А тя самата твърди: "Искам да накарам момичетата с проблеми да се чувстват сигурни. Те не трябва да се страхуват от белезите си и децата не трябва да са толкова груби с тях.".

Някои майки поръчват само аксесоари и ги добавят към играчките на хлапетата. Както е направила майка на дете с трахеотомия - купува тръбичка като допълнителен елемент и го добавя към плюшена играчка. След това споделя снимка на играчката във фейсбук страницата.

След появата на новите кукли родители на деца с увреждания започват да разпространяват във фейсбук снимки на децата си с играчките. Има и приложени видеа на децата, които обясняват за увреждането или за играчката, която са получили.

За направата на куклите са използвани 3D принтери, които служат за създаването на детайли като слухово апаратче, приспособления за ходене, лицеви белези. Майките и бащите имат свободата да избират вида и допълнителните елементи на куклата. Казват на компанията своите изисквания и това позволява да бъдат направени мини двойници на собствените им рожби. Към играчките могат да се поръчват и разнообразни аксесоари като кучета водачи и други спомагателни предмети. Куклите изглеждат абсолютно реалистично.

Към новия тренд напоследък се включи и компанията гигант "Лего", като създаде серия герои с увреждания. Тя е сред най-интересните занимания за малките.

Родителите на деца с увреждания разрастват кампанията си чрез призиви и към други известни компании за играчки.

Източник: www.24chasa.bg

 


Щрихи от родината
УЗУНДЖОВСКАТА ЦЪРКВА – 
ЕДИН ОТ НАЙ-МИСТЕРИОЗНИТЕ ХРАМОВЕ ПО НАШИТЕ ЗЕМИ
Много са църквите, превърнати в джамии, но единици са джамиите, превърнати в църкви. Една от тях е най-голямата селска църква в България. Тя се намира в село Узунджово и нейната история започва още в началото на XVI век. 
През 1500 година в село Узунджово, област Хасково е изградена българската църква "Св. Богородица". Близо век тя е религиозен център за района и местните се отнасят с голямо уважение към храма. През 1593 година обаче цялото село е разрушено. 
Великият везир Синан паша дарява 30 000 гроша и заповядва на мястото на църквата да бъдат изградени кервансарай (място за отдих), джамия, имарет и баня. Крайпътният хан е на два етажа, с 350 стаи. В приземието има обори за над 1000 коня. В края на XVII век в ляво от джамията е изградена часовникова кула, а в близост има и мраморен водоскок. Целият комплекс е ограден с висока ограда от дялан камък, така че отвън прилича на крепост, около която впоследствие възниква малко турско селище под името Узунджа ова (дълго поле). В периода XVI-XIX век на това място се провежда прочутият Узунджовски панаир, който е един от най-големите в пределите на империята. 
Относно изграждането на джамията съществуват няколко легенди и предположения. Според Ибрахим Татарлъ, строежът е дело на известния османски архитект Коджа Мимар Синан, но това свое твърдение той не подплатява с никакви доказателства и то се смята за неоснователно. По-вероятна е хипотезата, че строителят е бил християнин (българин). Едно от доказателствата за това е югоизточното разположение на джамията. Тя не е обърната на юг към Мека и поради тази причина е наричана "Гяурджамиси" (гяур – неверник; човек, който не изповядва ислям). 
Също така, когато сградата е превръщана отново в църква през XX век, при направата на олтар, е открита тънка кирпичена стена, която според местните е създадена, тъй като строителят е вярвал, че някой ден храмът отново ще бъде християнски и по този начин ще улесни преустройството. 
Съществува местна легенда, която разказва, че българинът Лалю Кръстев е майсторът, изградил джамията. Узунджовци вярват, че за да не се счете, че отнема славата на султана, майсторът изобразява лалета на няколко места в храма и така разкрива своето име. При реставрация цветето се открива на западната стена на храма и на една от вътрешните колони. Между два от прозорците се забелязва релеф от две лалета, разположени едно над друго, какъвто може да се види и върху мраморната рамка на сводестия прозорец. Позлатеният купол на джамията освен с полумесец и звезда е бил украсен и с разцъфнало лале, чиито тичинки се преплитали в християнски кръстен знак. 
Флорален мотив присъства и в две от нишите. В югозападната е нарисувана роза, а в северозападната са изобразени три цветя, в едно от които е изобразена шестоъгълна звезда. По този начин строителят преплита в храма символите на трите основни религии, показвайки ни, че вярата е една, а само изразните средства са различни. 
Това не е единственото послание, което се открива в архитектурно отношение. Върху външната страна на всяка от четирите укрепващи стени е издялана интересна релефна украса – халка, закрепена на трапецовидна основа, която прилича на старовремска дръжка на порта. Халките символично отварят четирите врати, изобразени върху стените на храма – към четирите посоки на света. До наши дни са запазени само тези на източната и западната стена, а другите две са почти напълно заличени през вековете. 
След Освобождението, турското население на Узунджово се изселва. Кервансараят е разрушен, като е запазена само джамията и един от главните входове на големия крайпътен хан. Храмът е изоставен, до началото на XX век, когато се срутва селската църква "Свети Йован Кръстител". Тогава възниква идеята джамията да бъде приспособена в църква, тъй като църковното настоятелство няма средства за нова. Местните обаче трудно приемат идеята мюсюлмански храм да бъде превърнат в християнски. Три години се водят спорове за това какво трябва да се направи, но накрая се решава сградата да бъде запазена за поколенията. През 1906 година имотът е преотстъпен от Турция на България и е превърнат в християнски храм. 
Век по-късно, през 2007 година, започва цялостна реставрация на църквата. Тогава, освен изображенията на лалета, са открити и два надписа на арабски с религиозно-философска тематика. Създаден е нов иконостас от тревненския дърворезбар уста Дарин Божков. Той е един от трите най-внушителни по размери в страната. Висок е 8,80 метра и е широк 14 метра. В проекта по направата участва екип от 40 души- майстори, чираци и калфи. Осъществяването му отнема сакралните девет месеца, като са реставрирани част от старите икони, царските двери и солея. Запазена е идеята за вратите към света, като рамката на царската врата символизира халка, върху която е резбован продълговат трапец. Той е оформен по подобие на тези, които някога са красили джамията. Иконостасът от 1906 година е запазен, покрит като културен пласт под новия. 
Уникален елемент от реставрацията е дърворезбованата в олтара молитва, изписана на глаголица. Тя гласи "Аз буки веди глаголи добро ест живете дзело земли иже како люди мъйслите наш он покой ръци слово твръдо" ("Помни буквите, научи се да говориш, добре е да стъпваш здраво на земята, защото както вие хората вярно мислите Той е нашата опора, изговаряй словото с твърдост"). Този текст превръща църквата "Успение на Пресвета Богородица" в единствената у нас, в чийто иконостас има вплетена глаголична молитва. 
Днес църквата впечатлява със своите размери и акустика. В себе си тя съчетава символи от исляма, юдаизма, православието и католицизма. Макар никой да не знае каква е цялата истина около изграждането на сградата, факт е, че майсторът създава храм на вярата в доброто, което не зависи от религиозна принадлежност. 
Източник: www.bulgarianhistory.org



Хоризонти
НАЙ-СТРАННИТЕ УЛИЦИ В СВЕТА
Нашите улици никой не може да ги надмине по дупки и неорганизираност, но по света има всякакви причудливи хрумвания – едни изумителни, а други просто объркващи. 
1. Най-късата улица в света – Ебенезер Плейс, Шотландия
Ебенезер Плейс в Уик, Шотландия е вписана в Рекордите на Гинес като най-късата улица със своите 2.06м. През 2006 г. тя надминава предишния рекорд от 5.2м, поставен от ул. Елджин в Ланкашър. Улицата има само един адрес – входа на бистро №. 1, което е част от хотел Макейс. 
2. Най-тясната улица в света – Шпройерхофщрасе, Германия
Ройтлинген може да се похвали с най-тясната улица в света. Шпройерхофщрасе е широка 31см в най-тясната си част и 50 см. в най-широката. 
3. Най-сложната естакада в САЩ – Съдия Хари Прегерсън, Лос Анджелис
Съдия Хари Прегерсън е една от най-сложно преплетените естакади в света. В нея влизането и излизането е разрешено във всички посоки между I-105 и I-110. Представлява кръстовище на нива с мостове, образуващи сложна система от пътища, която облекчава трафика по двете щатски магистрали. 
 
4. Най-кривата улица в САЩ – ул. Ломбард, Сан Франциско 
Тази улица е известна с малкия участък близо до върха на Рашън Хил, между улици Хайд и Левънуърт. Наклонът там е толкова стръмен (27°), че е твърде опасен за повечето шофьори, затова през 1922 и 1923 г. този участък е превърнат в поредица от остри завои. Движението е само еднопосочно, надолу, а скоростта е ограничена на 8км/ч. 
5. Най-стръмната улица в света – ул. Болдуин, Нова Зеландия 
Улица Болдуин се намира в предградията на Дънидин и е известна като най-стръмната в света. Кратката отсечка е дълга по-малко от 350 м., но се издига от 30 м. надморска височина до 100 м. на върха. Най-големият наклон на улицата е 35%, което означава, че за всеки 2.86 м- изминати хоризонтално се изкачвате с 1м вертикално. 
6. Най-широката улица в света – Авенида 9 де Хулио,Аржентина 
В Буенос Айрес се намира най-широкият булевард в света. Той заема място колкото цял квартал в града и е широк повече от 90 м. Преминаването по булеварда често отнема няколко минути, тъй като има много светофари. За пешеходците пресичането обикновено става през два или три зелени светофара, защото минават през 12 пътни ленти. 
7. Най-дългата улица в света – ул. Янг, Канада 
Главната улица в Онтарио свързва брега на езеро Онтарио в Торонто с този на езеро Симко, откъдето се минава за Горните големи езера. Всъщност улицата започва от бреговата линия на Торонто и се вие край магистрала 11 до град Рейни Ривър, чак до границата с Минесота. 
Улица Янг е вписана в Рекордите на Гинес като най-дългата на света с дължина 1896 км. 
 
8. Най-голямото кръгово кръстовище в света – Путраджая, Малайзия 
Кръговото в Путраджая е с обиколка 3.4 км и се намира около красив хълм и зелени паркове. 
 
9. Най-объркващото кръгово кръстовище в света – Магическото кръстовище, Англия 
Това кръгово кръстовище в Суиндън, Англия е изградено през 1972 г и се състои от пет по-малки кръгови кръстовища. През 2009 г е избрано за най-страшното кръстовище в Англия. В действителност обаче, щом човек схване движението по кръстовището, то е доста функционално и наистина облекчава трафика. 
Източник: www.iskamdaznam.com
 


Любопитни факти

ЛЮБОВТА ПО СВЕТА
Любовта не познава граници и със сигурност на Земята не може да се намери територия свободна от любов. Но как изразяват чувствата си, какво е отношението към секса и как изграждат отношенията си в различните страни? 
В Англия любовта започва с приятелство. Най-често англичаните се запознават в службата или чрез познати. Те общуват дълго преди отношенията им да прераснат в по-романтични. А пътят към сърцето на англичанина минава през ... шегите, защото там най-много се цени чувството за хумор. 
Англичаните, както знаем са доста консервативни и те са против женската инициатива в отношенията - поканата за среща трябва да дойде от страната на мъжа. Романтичните срещи се определят в пъбове или барове и, според традицията, на първата среща всичко се плаща от мъжа, но после сметката се поделя. Това е така, защото англичанинът не е готов да харчи пари за момичето, докато не е уверен в своята симпатия към него. 
След среща мъжът изпраща дамата до спирката на обществения транспорт или до таксито и, в много редки случаи, до дома й. Има двойки, при които може да се случи секс на първата среща, но подобно поведение не е прието. 
Англичаните умеят да ухажват, ако намеренията им са сериозни. Те са готови да подаряват цветя всеки ден и да правят романтични изненади, но не бързат да се женят. 
Франция и французите се асоциират с романтика и красота в отношенията. Но всъщност в тази страна не всичко е така приказно. Французите не обичат да подаряват цветя и да правят романтични изненади. На първа среща най-често канят на закуска или обяд. Там поканата за вечеря се смята за неуважение по отношение на жената. Повечето французи са готови да платят цялата сметка, но това е само в случай, че жената им е харесала. 
Процентът на разводите във Франция е най-висок от всички останали европейски държави. Ранните бракове са рядкост, както и ранните бременности. Във Франция мъжът е глава на семейството. Но той не е длъжен да осигурява всички средства в семейния бюджет. Според статистиката, в 48 % от френските двойки жените печелят повече от мъжете. 
В Германия пък са много актуални браковете по сметка. Най-често там мъжът е по-възрастен и по-богат от булката. В Германия понятието ‘жиголо’ е непонятно. Германецът не може да си представи как един мъж може да живее за сметка на жена. Затова те избягват кариеристките - за тях е недопустимо жената да е по-успяла от мъжа и във финансово, и в социално положение. 
Едновременно с това, в Германия, ако ви харесва мъж, можете да го поканите първа на среща. Ако след първа среща мъжът покани дамата на кино или на ресторант, значи намеренията му са сериозни. Немецът не кани на втора среща само за забавление. 
В шведските семейства работят и мъжът, и жената. Най-често съпрузите имат отделни сметки в банката. Храната и режийните разходи се плащат съвместно, но що се отнася до останалото /облекло, козметика и др./, всеки харчи свои средства. В скандинавската страна е напълно нормално в ресторант мъжът и жената да получат отделни сметки и всеки да плати от собствения си джоб. Що се отнася до срещите, всеки плаща за себе си. 
Италианците са щедър народ, но трябва да сте предпазливи към тяхната щедрост, защото всеки подарък там се прави с умисъл. Ако сте приели подарък, значи трябва да се отплатите с услуга. А ако италианец ви се кълне в любов, не бързайте да му се доверявате. 
На среща италианците канят в ресторант, защото в тази страна съществува култ към храната. Италианските мъже почитат майките си като Богородица и я боготворят. Повечето от тях са ‘мамини синчета’ и дори и в зряла възраст живеят на принципа ‘мама каза’. 
В Испания жените са независими и там не е прието да се ухажва жена, да й се плаща сметката и да се изпраща до дома. Ако испанец покани жената на кафе или на обяд - той има чисти намерения, но ако я покани на вечеря - той е повече от заинтересован... 
90 % от испанските мъже до 35-годишна възраст живеят с родителите си. Те не бързат да се сдобият с постоянен партньор. Много често двойки се срещат с години, а не познават родителите на партньора си. Но ако испанец ви запознае със семейството си - най-вероятно се готви да ви предложи брак. 
В Китай на първа среща мъжът отива с най-добрия си приятел, за да може той цяла вечер да го хвали колко е умен и добър. Любопитно е, че именно приятелят плаща сметката. 
Китайците разговарят шумно и се шегуват, затова те определят срещите си в ресторанти и кафенета. Мъжете по принцип са много щедри и винаги плащат цялата сметка, при това незабелязано от спътницата си. След вечеря мъжът изпраща дамата до дома й. И нещо много любопитно - често се случва, идвайки на гости при своята приятелка, китаецът да започне да носи в дома й свои вещи - четка за зъби, дрехи, дори компютъра си, и то без да иска разрешение, без да обяснява намеренията си и, дори в случаите, когато за интимност и дума не е ставало, а връзката е в ранен стадий... Това, обаче, нищо не означава и още на следващия ден той може да изчезне, като остави вещите си в дома на дамата. Но ако е настроен сериозно, от китаеца няма по-добър съпруг. Процентът на разводите в тази страна е много нисък. 
Да се омъжиш за японец е много сложно, ако жената не е родена в Япония. В тази страна понятието изневяра не съществува. Наличието на любовница се смята за нещо съвсем нормално. Но японците не напускат съпругите си и винаги спазват строга субординация - съпругата е спътница в живота, а любовницата е временно явление. 
В Америка съществува култ към семейството. И въпреки това, в 47 % от семействата най-малко единият от съпрузите има втори брак, а процентът на разводите е един от най-високите в света. Това се дължи на факта, че американците ценят щастливия модел на семейство и, ако в дома няма емоционален комфорт, те лесно се решават на развод. Повечето американци твърдят, че главното в отношенията им е любовта и, ако тя е отлетяла, няма смисъл да живеят заедно. 
Разбира се, и сред американците се срещат романтици, но те са малцинство. В Америка не е прието да се изпраща дамата до дома й, обикновено тя се прибира с такси или със собствената си кола, дори и ако двойката е прекарала нощта заедно. А що се отнася до секса - той може да се случи и на първа среща, и по-късно - важни са усещанията, т. нар. ‘химия’, от която зависи развитието на отношенията... 
Източник: www.krasotata.net
 



Кулинарни рецепти

ЛЕСНО ПРЕДЯСТИЕ С КАРТОФИ
(Предложение на Ивелина Стефанова от Силистра) 
Продукти:
800 г картофи, 2 с.л. зехтин, 2 скилидки чесън, 1 ч.л. лют червен пипер, 6 домата - обелени и нарязани, 1 с.л. доматено пюре, 1 щипка захар.
Начин на приготвяне:
Загрейте фурната до 200 °C. Наредете нарязаните картофи в тава и напръскайте с 1 лъжица зехтин. Подправете по вкус и печете 25 минути до златисто.
Пригответе соса, за който загрейте останалия зехтин и запържете нарязания на ситно чесън за минута. Добавете нарязаните домати, доматеното пюре и захарта и оставете да къкри на бавен огън 15 минути, докато сосът не се сгъсти. 
Залейте картофите със соса и сервирайте. 
Който не обича люто, може да сложи друга подправка или сладък червен пипер. 
* * *
ШОКОЛАДОВ СЛАДКИШ С ОРЕХИ

(Предложение на  Ивелина Стефанова от Силистра)
Продукти:
2 чаши орехови ядки, 300 г млечен шоколад, 200 г масло, 200 г брашно, 200 г захар, 4 яйца, 1 ванилия, 50 г пудра захар. 
 Начин на приготвяне:
Шоколадът се разтопява с маслото на водна баня. Орехите се запичат на сух тиган за 2 минути. Счукват се в хаванче и се смесват с две трети от разтопения шоколад с маслото. Добавя се брашното и ванилията. Яйцата се разбиват със захарта и се добавят в сместа. 
В намазана с масло тава се пече сладкишът за половин час на 180 °C. Към останалата една трета от шоколада с маслото се добавя пудрата захар и с тази смес се намазва сладкишът. Може да се украси с цели орехови ядки. 
* * *
ПОСТНА КАРТОФЕНА ЯХНИЯ
(Предложение на Ивелина Стефанова от Силистра)
Продукти:
Продукти: 1 кг картофи, 2 глави лук, 100 г зехтин, сол, черен пипер, джоджен, чубрица, 1 с.л. доматено пюре.
Начин на приготвяне:
Нарязваме лука на ситно и го задушаваме в мазнината. Разреждаме доматеното пюре в 200 мл вода и го прибавяме към лука. Когато заври, добавяме едро нарязаните картофи. Слагаме и подправките и доливаме вода - да се покрие ястието. 
Варим на умерен огън и поднасяме готовата картофена яхния с магданоз или копър. 
* * * 
ПИЛЕШКО ФИЛЕ С ТОПЕНО СИРЕНЕ И ГЪБИ 
(Предложение на Василка Кичукова от Дряново)
Продукти:
2 бр. пилешко филе, 100 г топено сирене, 100 г кашкавал, 250 г гъби, 2 с.л. брашно, 5 с.л. олио, сол, черен пипер.
Начин на приготвяне:
Измиваме месото и разделяме на две всяка част. Поръсваме с черния пипер и солта, панираме в брашното и запържваме в сгорещеното олио за кратко до лек златист загар. 
В същата мазнина запържваме гъбите за кратко. Редим филетата в тавичка, а върху тях разпределяме топеното сирене и гъбите. Добавяме една чаена чаша вода (може да се замени с бяло вино). 
Покриваме с фолио и печем за около 30 минути, на умерена фурна. 
Настъргваме кашкавал и запичаме без фолио до готовност. 
* * *
КАРТОФЕНО РУЛО С ПИЛЕШКО И КАШКАВАЛ 
(Предложение на Василка Кичукова от Дряново) 
Продукти:
2 картофа, 300 г пилешки гърди, 2 стръка зелен лук, 1 яйце, 1 морков, 150 г сирене, 300-400 г кашкавал, 1/2 ч.ч. брашно, щипка сол, щипка черен пипер, щипка чубрица, 3 с.л. олио. 
Начин на приготвяне:
Варим предварително нарязаните на кубчета картофи до готовност. Намачкваме ги с вилица, след което прибавяме яйцето, брашното, солта, пипера, нарязания зелен лук, натрошеното сирене, олиото и чубрицата. Добре разбъркваме с дървена лъжица картофеното пюре. 
На тиган пържим до готовност пилешкото. Режем го на ленти, след като изстине. На ленти режем също кашкавала и моркова. 
Върху стреч фолио разстиламе картофената смес. Отгоре редим лентите пилешко, моркови и кашкавал. Завиваме на принципа на руло Стефани). 
Слагаме да се пече за 25 минути в предварително загрята на 200 °C фурна. После вадим, поръсваме с настърган кашкавал и запичаме за още 10 мин. 

* * *
ШОКОЛАДОВИ БЛОКЧЕТА С КАФЕ 
(Предложение на Василка Кичукова от Дряново) 
Продукти:
200 мл течна сметана, 1 с.л. какао, 1 с.л. захар, 1 с.л. брашно, 1 с.л. царевично нишесте, 1 с.л. инстантно кафе, 350 г шоколад, 9 бр. бисквити "Закуска", какао - за поръсване, пергаментова хартия. 
Начин на приготвяне:
В подходяща тенджера изсипваме течната сметана, захарта, брашното, нишестето, какаото и кафето. След това ги слагаме върху котлона и ги оставяме да поврят на средна температура, като от време на време разбъркваме. Когато сместа се сгъсти,, сваляме от котлона. Добавяме начупения шоколад и разбъркваме, докато се разтопи. 
В подходяща тава, покриваме с пергаментова хартия и нареждаме бисквитите. Отгоре сипваме сместа и изглаждаме. След това оставяме за около 1 час да се охлади на стайна температура. Изваждаме за около 5 минути и отново връщаме в хладилника за цяла нощ.
На следващия ден, когато шоколадовият десерт вече е стегнал, с помощта на остър нож нарязваме на малки кубчета, като преди всеки разрез намокряме ножа. Накрая, поръсваме шоколадовите блокчета с какао. 


 


Здраве 
КОВИД-19 МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО СЛЕПОТА ИЛИ ДО ЧАСТИЧНА ЗАГУБА НА СЛУХ
Учени са установили, че коронавирусът може да предизвика рядка инфекция, която води до загуба на зрение, съобщи списание "Science Report". Изследването е проведено от екип от университета Хофстра в Хемпстед, Ню Йорк.
В болница в Ню Йорк няколко пациенти, страдащи от Ковид-19, развили кератит – възпаление на роговицата. След това на този фон се развил и ендофталмит – гнойно възпаление на вътрешните мембрани на очната ябълка. 
Наличието на три случая на ендофталмит за толкова кратко време е изключително рядко и тъй като всички те са свързани със заразяване с Ковид-19, е необходимо ново и по-задълбочено проучване, казват експертите. 
От тримата пациенти единият починал от Ковид-19, на другия трябвало да му бъде премахнато окото, а третият тежко заболял напълно е загубил зрението си. 
Отбелязва се, че всички участници в наблюденията са били на възраст над 60 години, информира БГНЕС. 
Ендофталмитът е много рядка болест, но може да бъде причинен от вирус. Симптомите на инфекция включват зачервяване, болка, отделяне от окото, подуване на клепачите и намалено зрение. 
Освен това преходът от кератит към ендофталмит също е много рядко явление. Друго проучване показва само 27 случая за 15 години, при които пациентът е развил ендофталмит, причинен от кератит. 
Понастоящем учените продължават изследванията си, за да докажат неоспорима връзка между заразата с коронавирус и тежките очни патологии. 
Частичната загуба на слух също може да бъде едно от усложненията при коронавирусна инфекция, което се проявява около два месеца след оздравяването. 
При проведена телефонна анкета с 121 изписани от манчестърската болница "Уитъншоу" пациенти, 16 се оплакали от частична загуба на слух. Това представлява 13,2 процента от общия брой респонденти. 
Косвените последици от пандемията са обезпокоителни. 
"На нас вече ни е известно, че вирусите, причиняващи дребна шарка, паротит и менингит, водят до влошаването на слуха. Коронавирусът от своя страна е способен да повреди нервите, които пренасят информацията до него и вътре в него", заяви професорът по аудиология Кевин Мънроу от Манчестърския университет. 
"Теоретично е възможно COVID-19 да предизвиква проблеми в някои участъци от слуховата система, включително в средното ухо и във вътрешното ухо. 
Това се наблюдава например при слуховата невропатия, разстройството на слуха, при което вътрешното ухо функционира, но предаването на сигнала по слуховия нерв към мозъка е нарушено", заяви специалистът. 
Мънроу посочи съпътстващите коронавируса фактори, които могат да доведат до загуба на слуха, като стреса, носенето на маски, затрудняващи общуването, и използваните за лечението на вируса лекарства. 
Източник: www.bgonair.bg
www.nova.bg 

Усмивки

АКО ИЗПИТИТЕ СЕ ВОДЕХА ОТ ВЕЧНИТЕ КЛАСИЦИ
	Всяка сесия, и особено първата, е незабравим и весел момент от студентския живот. А сега си представете, че ви предстои най-важния изпит и в ролята на изпитващ е някой велик писател или мислител! 
	Изпитващ: Александър Дюма – баща 
	Дюма: Готов ли сте за изпита? 
	Студент: Да. 
	Дюма: Тогава се защитавайте, мосю! 
* * *
	Сократ: Аз знам, че нищо не знаете! 
* * *

	Изпитващ: Шекспир 
	Шекспир: Готов ли сте за изпита? 
	Студент: Да. 
	Шекспир: Или не сте готов за изпита?
* * *

	Изпитващ: Габриел Гарсия Маркес 
	Маркес: Готов ли сте за изпита? 
	Студент: Да. 
	Маркес: Вие сте герой! Разкажете ми за семейството си. 
* * *

	Илф и Петров: Драги студенти, билетите за изпита ви се намират зашити под столовете, на които седите. 
* * *

	Гогол: И така, искам да знам има ли студенти, които се водят на отчет във ведомството, но не са дошли на изпита? 
* * *

	Изпитващ: Чехов 
	Чехов: Готов ли сте за изпита? 
	Студент: Не. 
	Чехов: Виждате ли пушката? Знаете какво да направите... 
* * *

	Изпитващ: Тома Аквински 
	Тома Аквински: Готов ли сте за изпита? 
	Студент: Не. 
	Тома Аквински: Е, нека видим колко усърдно сте се молили на Бог... 
* * *

	Артър Конан Дойл: Съдейки по торбичките под очите Ви – сте се готвили... Но ментовата дъвка, полото при +17 градуса навън, липсата на часовника, който постоянно носите на ръката си – не сте спали в своето легло. И като гледам, как дърпате ципа на чантата си, стигам до извода, че не сте готов за изпита. 
* * *

	Изпитващ: Ерих Фром 
	Ерих Фром: Готов ли сте за изпита? 
	Студент: Не. 
	Ерих Фром: Искате ли да поговорим за това? 
* * *

	Изпитващ: Хърбърт Уелс 
	Хърбърт Уелс: Готов ли сте за изпита? 
	Студент: Да. 
	Хърбърт Уелс: Сложете си колана за безопасност. Стартираме броенето... 
* * *

	Оскар Уайлд: Изпит... Какво всъщност е изпитът? Това е, когато глупаците задават въпроси, на които умните хора всъщност никога няма да отговорят... 
* * *

	Изпитващ: Гьоте 
	Гьоте: Готов ли сте за изпита? 
	Студент: Не. 
	Гьоте: Подпишете се тук... 
* * *

	Изпитващ: Данте 
	Данте: Готов ли сте за изпита? 
	Студент: Да. 
	Данте: И колко билета сте научили, девет? 
* * *

	Изпитващ: Достоевски 
	Достоевски: Готов ли сте за изпита? 
	Студент: Да. 
	Достоевски: А замисляли ли сте се над въпроса, че учебникът влиза в ролята на зъл творец чрез нови знания и понятия и ви лишава при неговото изучаване от все по-голяма и по-голяма свобода, принуждавайки ви да бъдете в страх при мисълта, че не всичко е така, както е написано? 
* * *

	Изпитващ: Йовков 
	Йовков: Готов ли сте за изпита? 
	Студент: Не. 
	Йовков: Боже, колко мъка има по тоя свят...
 



Занимателна страничка

ЗА ИГРАТА “ПОЗНАЙ ПОДПРАВКАТА”
Уважаеми читатели, 
Публикуваната информация към играта "Познай подправката" в брой 1 от 2021 г. на сп. "Звук и светлина" се отнася за подправката кардамон. Отговорилите правилно са: Димка Дамянова от Пловдив, Силвия Дацин от с. Орешак, Джебир Джебир от София, Донка Вълнеева от Пловдив, Елица Йосифова от Велико Търново, Гюлфие Чобанова от Пловдив, Снежанка Кирчева от Пловдив, Боян Башев от Пловдив, Димитър Станев от Велико Търново, Диана Делчева от Харманли, Величка Николова от Габрово, Иванка Костова от Бургас, Красимир Касабов от Пловдив и Върбина Станкова от Шумен. 
Благодарим на всички взели участие!
* * *
А ето и информацията за следващата подправка, която трябва да познаете:
* У * Р * *А 
Търсената подправка се състои от 7 букви. 
Позиции на буквите в думата: 
Втора буква - У 
Четвърта буква – Р 
Седма буква - А 
Информация за подправката: 
Тя е една от най-старите подправки на света, а у нас тя от векове се радва на широка популярност. Огромното й приложение в българската кухня е безспорно – тя е неделима част от приготвянето на много любими на нашенеца гозби, като леща, зелен фасул, грах, боб, зеле, картофи и др. 
Широко се използва и в много европейски страни. Европейците обичат да прибавят подправката към различни плънки, ястия с яйца, кайма, зеленчукови гозби. Особено любима е на доста сосове, които са обичайни за Средиземноморската кухня. 
Латинското й наименование е Satureja и означава "трева на сатирите". Сатирите били митични същества, полухора, полукозли, известни с разюздания си нрав и хедонистичен живот. 
Тази изключителна подправка се добива от едногодишно растение от семейство Устоцветни, като представлява храстче, което достига до височина 30 сантиметра. Стъблото е силно разклонено от самата основа и е покрито с власинки. Листата са линейни или линейно-ланцетни. Цветовете са дребни, светловиолетови, розови или бели. Цветчетата са по 3-5 броя на връхната частна разклоненията, в самите пазви на листата. Семената са дребни, светло- и тъмнокафяви на цвят, като са закръглени и запазват кълняемостта си само за 2 години. 
Подправката произхожда от земите около Средиземно море и Близкия Изток. Днес основни производители на подправката са Франция и балканските страни. Най-добре вирее по сухите каменисти склонове, главно източни и планински. Обича да е на припек и при наличие на варовик в района. 
Като подправка се използват листата на растението, предимно изсушени. Те имат доста силен аромат. Добре изсушена, подправката има зелен цвят, характерна силна миризма и леко парлив вкус, като при сушенето ароматът става по-интензивен. 
Пиперливият вкус на тази подправка е бил любим още на древните римляни. През 1 век пр. н. е. Вергилий я отглеждал, защото от нея медът на пчелите му ставал по-ароматен и вкусен. Освен това през античността смятали, че тя е силен афродизиак, който имал мощта на днешната виагра. През Средновековието подправката доста често се използвала за подправяне на кексове и други сладкиши. 
Наред с отличните си кулинарни качества, тя има и доказани лечебни свойства. Стимулира дейността на стомаха и червата, затова тя е изключително подходяща подправка за трудно смилаеми храни, като варивата – боб, леща, грах и т.н. Основните благотворни въздействия, които тази подправка оказва върху човешкия организъм се дължат на нейните спазмолитични, хипотензивни, антисептични, потогонно и слабо диуретични действия. Използва се като лек и при високо артериално налягане, сърцебиене, главоболие, виене на свят. При хрема и кашлица също е много полезна. 
Познахте ли коя е подправката?



Последно сбогом!
ТЪЖНА ВЕСТ
 С прискърбие ви съобщаваме, че на 77-годишна възраст ни напусна общественикът, спортист и активист на НАСГБ Илия Желязков от Варна. Той ще остави светла диря в нашите сърца и умове със своя непоколебим и вдъхновяващ дух. Илия Желязков бе ярък представител и пътеводител на движението на сляпо-глухите хора в България, съосновател на ТО на НАСГБ – Варна, носител на множество награди, медали и купи от спортни и културни мероприятия на НАСГБ. 
Поклон пред светлата му памет! 

 
 



Цитат на броя

	"Ако вървите през ада, просто продължавайте да ходите"
Уинстън Чърчил



Притурка на сп. Звук и светлина 

Медальонът
/с продължение/

АНТИКВАРНИЯТ МАГАЗИН 
Най-после дългият изтощителен ден в увеселителния парк приключи. Но в ушите на Джордж сякаш продължаваха да звучат смях, викове, детски плач и всякаква музика. Изпитваше усещането, че главата му вибрира. Имаше нужда от разтоварване. Затова, както обикновено, намина покрай антикварното магазинче на Майкъл. Китайските пръчици, провесени пред вратата, оповестиха влизането му със сладък звън, а манекенът до витрината, накичен с пера и дрехи на индиански вожд, го изгледа с презрение.
Джордж не му обърна никакво внимание и продължи навътре към отрупания с какво ли не плот.
– О, здравей! – подвикна приятелят му и весело се усмихна.
Той подреждаше в постлана с кадифе кутийка някакви дребни порцеланови фигурки. Затвори внимателно капака и я сложи на рафта зад гърба си.
– Ще пием ли по кафе? – предложи Майк, защото знаеше, че Джордж точно затова е дошъл.
– Има ли кой да те замести? – огледа се Джордж, но Дебора, възрастната помощничка, не се виждаше никъде.
– Няма проблем! – засмя се другият. – Ще заключа за петнайсет минути. Това му е хубавото сам да си бъдеш началник.
В този момент пръчиците на вратата звъннаха отново.
– Здравейте, момчета! – бодро поздрави новодошлият.
– Здрасти, Боб – отзоваха се и двамата.
Боб беше около трийсет и пет годишен афроамериканец. Държеше заложна къща в мексиканския квартал и от време на време носеше в антикварното магазинче старинни вещи, ако му се стореше, че могат да представляват някаква ценност. Обикновено усетът му не го лъжеше. Той и Майкъл въртяха дребна търговийка помежду си, от която оставаха взаимно доволни. Тримата пийваха по бира като добри познати. Боб не криеше, че пуши трева, понякога май вземаше и нещо по-силно и това ги караше да се отнасят с него предпазливо.
– Виж какво ти нося. Изглежда доста интересно – подхвана без предисловие Боб, извади предмет, завит в книжна салфетка, сложи го на плота и го разви внимателно.
На Джордж му се стори, че е златен. Изглеждаше като доста голяма монета със странни завъртулки в средата, обиколени с кръг от някакви орнаменти. Помисли си, че няма как да не е интересна, но зачака да чуе как ще реагира Майкъл.
– Е? – реагира Майкъл.
– Ами нямам почти никаква информация – започна Боб.
Майкъл го беше учил, когато му попадне нещо старо, да поразпита откъде е, на кого е принадлежало и така нататък. В интерес на истината Боб винаги се стараеше. Но сега само разпери ръце:
– Дойде вчера някаква префърцунена госпожица, заяви, че само минава през града, че спешно й трябват пари и че това било семейно бижу. Попитах я каква е по произход, защото завъртулките по монетата приличат на арабски. Тя адски се засегна. Отвърна ми, че е възмутително да я бъркам с арабка, че преди век и половина и турците са пишели с арабски букви, а тя самата е... Тук не съм сигурен дали добре я чух, но не посмях пак да питам, за да не я ядосам отново. Та каза нещо като армейка. Това от "армия" ли трябва да идва? Може баща й да е бил военен в някоя от базите ни в Близкия изток? А и действително не приличаше на арабка. Напротив, много изящна красавица, чернокоса, леко мургава наистина и тъмноока, а като погледне гневно, направо искри хвърчат!
– Армейка... – повтори замислено Майкъл. – Може да е казала "арамейка". Чувал ли си, че най-старите намерени евангелия са на арамейски?
– Не – призна си Боб чистосърдечно. – Мислех, че са на еврейски.
– Арамейците са някакъв клон от евреите.
– А, значи тя затова се обиди, като я взех за арабка. Те с евреите хич не се обичат. Ама това няма никакво значение в случая. Донесох ти монетата, защото досега такава не бях виждал и може да е много ценна. Я колко е голяма!
– Да, обаче е пробита. Никой истински нумизмат няма да я иска. Трябва да търся някой не особено компетентен, но достатъчно богат любител на антики. Доста трудна комбинация. Не знам какво да ти кажа, Боб.
– Майк, не ме отчайвай! Златна е все пак. Дадох на това момиче две хиляди долара! Да не искаш да кажеш, че съм се прекарал?
– Не, но доста на ръба си й платил. Аз трудно ще я продам за много повече. Най-много, ама наистина най-много, да й взема три хиляди. И то като я покажа на колеги от някои други градове. Обаче този от тях, който ми намери клиент, също трябва нещо да спечели. Никой няма да си мръдне пръста за по-малко от петстотин долара. Така че не знам дали да се захващам...
– Какво говориш! – ахна Боб. – Аз вече олекнах с две хилядарки! Ти ще можеш да я продадеш, Майк! Сигурен съм.
Майкъл се почеса без нужда по главата и изсумтя притеснено:
– Гледай сега, монета, серийно производство, щампа. Нищо особено, само дето е по-голяма. Освен това пробита...
– Ама аз какво съм виновен, че всяка жена, като види нещо лъскаво, гледа да си го овеси на шията? Те са тъпи! Не разбират от нумизматика!
– Така де, и аз за това говоря – съгласи се Майкъл. – Виж, Боб, повече от две хиляди и двеста долара не мога да ти дам. Много рискувам. С тоя арабски надпис на кого ще я продам? Всички в Америка са се побъркали на тема ислямски тероризъм и няма никакъв интерес към арабските антики. Та две хиляди и двеста е абсолютният максимум!
– Как две и двеста?! – ахна Боб. – Само златото в тая монета струва повече.
– Тогава върви при някой бижутер – сви рамене Майкъл и бутна към него салфетката с монетата.
– Какво говориш? Те са стиснати. Бижутер! Ще я премери на кантарчето, ще ми я плати като метал и ще направи от нея пръстенчета и гривнички. А това все пак е антика. Ти си моят човек!
– Две и двеста! – отсече Майкъл и скръсти ръце.
Боб направи обидена физиономия, бавно загърна монетата в салфетката и с изразително разочарован вид тръгна към вратата. Направи подчертано бавно няколко крачки, очакваше Майкъл да го спре, но той мълчеше. Когато отвори вратата и камбанките звъннаха, Боб се обърна и с подкупваща усмивка предложи:
– Две и триста. Иначе наистина си отивам.
– Две двеста и трийсет – офертира Майкъл.
Боб с готовност се върна обратно, сложи пакетчето на тезгяха и усмихнато каза:
– Майк, какво са за тебе още двайсет долара? Дай ми две двеста и петдесет в брой и ще си стиснем ръцете!
Майкъл очевидно се поколеба, но накрая взе с въздишка химикалката, написа на едно квадратно листче за бележки "$ 2250" и се подписа.
– Добре, Боб, но нямам толкова сега. Утре сутринта ще изтегля от банката. Ела към обяд да ти ги дам.
– Дадено! – Боб избарабани с пръсти по тезгяха, грабна листчето и изчезна. 
Пръчиците се заудряха една в друга и посипаха сладък звън подире му, но той не ги чу. 
Вървеше с широка крачка по улицата и Джордж го проследи с поглед, докато не зави зад ъгъла. 
В това време Майкъл измъкна отнякъде огромна лупа и внимателно заразглежда монетата, арабския надпис и странните завъртулки в кръг около него покрай самия ръб. Приличаха на орнамент, но елементите му бяха завъртени ту надолу, ту нагоре и не се редуваха в някаква последователност. 
Такива гигантски лупи Джордж беше виждал освен тук единствено в комиксите за детективи. Той погледа известно време мълчаливо приятеля си, а после внезапно попита: 
– Защо му позволи да те изнуди? И за две и двеста щеше да ти я даде. 
– Беше си наумил да вземе две двеста и петдесет – отвърна разсеяно Майк. 
– И какво от това? Сега ще си я чукаш в главата. А ако не можеш да я продадеш? 
Майкъл остави настрани лупата и внимателно се вгледа в приятеля си: 
– Джордж, ти наистина ли нищо не разбра? В целия този разговор, в абсолютно целия ни разговор нямаше нито дума истина. Ние с Боб всъщност изиграхме една пиеска, в която всеки знаеше предварително своите реплики и репликите на другия. Но нищо от това, което си казахме, не отговаря на действителността. 
– Заради мен, глупака, ли изнесохте това представление? Можеше да си го спестите. Вашият бизнес не ме интересува. 
– Глупости! Дори да те нямаше, разговорът ни щеше да бъде абсолютно същият. Боб е убеден, че този медальон може да бъде продаден за пет-шест хиляди долара и сам би го продал за толкова, но няма моите контакти и клиенти. 
– Пет-шест хиляди? – изуми се Джордж. – Значи ти го излъга, като му каза, че едва ще го продадеш за три. 
– Разбира се, че го излъгах – засмя се Майк. – И той го знае. Но самият Боб ме излъга за всичко останало. Това обаче не ни пречи да правим бизнес. Просто нашият бизнес се прави така. 
– За какво те излъга? – учуди се Джордж. – Той просто нищо не знаеше. 
– О, Джордж, колко си доверчив! Като ти казвам за всичко, значи за всичко! Хубавицата не е била при него вчера, а вероятно преди час. Той не й е дал две хиляди долара, а само й е обещал хиляда, защото Боб твърдо следва принципа "Продай, преди да си купил!". Освен това, за да повярваш в някоя цифра, която той ти съобщи, първо я раздели наполовина. Можеш да си сигурен, че Боб ще спечели от сделката хиляда двеста и петдесет долара и това е таванът на неговите възможности и на заложната му къща. Оттук нататък идва моят ред, защото той не знае колко е стар медальонът, каква е историята му и кое го прави ценен, дали е антикварна рядкост или има стотици като него. Затова тича при мен, получава своята добра печалба и си отива доволен. Утре или след месец ще донесе нещо друго и пак ще направим сделка. 
– А ти как ще се справиш, като също нищо не знаеш за монетата? 
Майкъл се усмихна загадъчно: 
– Така ли мислиш? Бедна ти е фантазията колко много знам! Първо, това не е монета, а медальон. Виждаш ли отвора? Не е просто пробит с пирон, а е специално направен. За монета това златно нещо е твърде голямо. Дори за медальон е голямо и затова едва ли го е носил човек. Отворът е продълговат и хоризонтален, което означава, че в него не е нанизвано синджирче за вратлето на някоя дама, а кожена каишка. Най-вероятно е служел за украса на кон. 
– Егати коня! Но ти му каза, че е щампа и от нея има много. 
– Излъгах го – спокойно отвърна Майкъл. – Едва ли има много такива. Най-вероятно е единствен, защото е ръчна изработка. Не е щампа, не е отливан по калъп. Надписът е релефен. Това, което виждаш като изпъкнало, е изчуквано отзад, а вдлъбнатото е изчуквано отпред, после е заглаждано с объл инструмент и накрая е полирано. Перфектна изработка по специална поръчка. Само много богат клиент е можел да си позволи подобно нещо. Да речем някой падишах или дори султанът на Турция преди около сто и петдесет години. Ето ти историята на един медальон уникат. 
– Но защо Турция? Нали надписът е на арабски? Може да е бил на някой арабски шейх – реши да прояви съобразителност Джордж. 
– Няма логика – поклати глава Майкъл. – Момичето, което е продало медальона, е ключът към загадката. То не е арамейка. Казало е, че е арменка. Боб не е разбрал, защото не е и чувал, че съществува такава народност. А някога в Турция бижутерите обикновено са били арменци. Така че съвсем нормално е сред семейните ценности в един арменски дом да има турски медальон с надпис на арабски, защото тогава в Турция са пишели с арабски букви. И момичето точно това му е казало. Най-вероятно някой прадядо на тази госпожица е бил бижутер и е изработил медальона или пък го е купил от клиент. А в някакъв момент семейството е емигрирало в Америка. Може би по времето на масовите гонения и избивания на арменците. Логиката ми стига дотук. Нататък ще трябва да съчиня някаква красива легенда. 
– Дааа... де да имах и аз такъв прадядо – засмя се Джордж. – И моят някога се е преселил тук май от Турция, но до баща ми е стигнал не златен медальон, а някаква пожълтяла снимка. 
– Не си ми я показвал – погледна го с интерес Майкъл. – Даже не си споменавал Турция. Нали фамилията ти е славянска? 
– Ами и аз не знам как е станало, но на снимката има един русокос мъж, седнал между някакви турски чиновници с фесове, и всички гледат важно. Изглежда е работел нещо там. Може и за нея да ми измислиш някаква красива легенда. Но ще ми бъде интересно какво можеш да съчиниш за този медальон. 
Приятелят му погледна към тавана на магазинчето си и се зае да импровизира: 
– Ами да речем, султанът на Турция е искал да награди някой свой паша, например командващия конницата му, ако е имало такъв. За добрата му служба тържествено му е подарил този медальон да си украси коня, защото самият паша си е имал достатъчно много украшения за себе си. После пашата изведнъж е обеднял или е изпаднал в немилост и е продал медальона на бижутера. Или пък е искал да си купи някоя нова наложница за харема. Доста е правдоподобно, като имаш предвид, че на медальона пише "Машаллах", което е израз на възхвала или възхищение. 
– Ама ти и арабски ли можеш да четеш? 
– Нито думичка! Но точно тези знаци в подобна комбинация съм виждал вече няколко пъти и просто ги разпознавам. Виж, това тук е "ма", кривулицата с трите точки се чете "ша", а ето го и "Аллах". И, разбира се, чете се отдясно наляво и отвътре навън. 
– Ами султанът, като забележи, че подареният медальон не е на коня? 
– О, султанът... ами той или междувременно е умрял, или е повярвал, че каишката се е скъсала, или че някой е откраднал украшението. Така е нямало да се обиди. Пашата се е радвал на наложницата си, а арменецът изгодно е купил злато, от което да направи няколко пръстенчета и гривнички. 
– Ако това момиче знаеше историята на медальона, нямаше да го продаде ей така, случайно минавайки през града ни. 
– Но, Джордж, дори това не е истина! Тази госпожица не е минала през града ни. Тя живее тук. Иначе как ще намери "случайно" заложната къща на Боб, забутана в мексиканския квартал? Тя съвсем нарочно е отишла при него. И дори най-вероятно вече не е госпожица, ако разбираш какво искам да ти кажа, а много здраво го е закъсала. Сигурно мама и татко са я пратили да учи в колеж, а красавицата си е намерила някой безотговорен мaчо и сега й трябват пари за аборт. Затова е измъкнала от семейното ковчеже достатъчно голямо златно бижу. Но пък понеже е с арабски надпис, се надява да не е твърде ценно за фамилията и скоро да не забележат, че липсва. 
– Майкъл, ти си безобразен фантазьор! Защо наизмисли такива неща за нея? Дори не я познаваш! – възмути се Джордж. – А и да е бременна, просто може да роди детето и да го даде за осиновяване. Защо да прави криминален аборт? 
– Прав си, една млада религиозна американка точно така ще постъпи и ще си продължи учението. Но не забравяй, че нашето момиче е арменка! За нейното семейство честта е над закона. Тя не може да си позволи да се опозори в своето семейство, в общността на арменците, да опозори родителите си. И ще направи аборт, повярвай ми. 
Джордж задълго остана замислен, загледан несъзнателно в големия медальон. Когато се усети, че гледа именно него, пророни: 
– Майки, ти си забележителен професионалист. Никаква тайна не остана скрита за теб около този медальон – нито древна, нито днешна. 
– Е, не е съвсем така – засмя се приятелят му. – Не мога да си отговоря засега на въпроса защо този арменец е запазил медальона сред семейните ценности, а не го е направил наистина на гривнички и пръстенчета. Когато намеря или пък измисля задоволителен отговор на този въпрос, смятам, че ще мога да се свържа с някой богат турчин и да му го продам за петнайсет, шестнайсет хиляди долара. Турците се интересуват от антики, а сред тях има доста заможни хора. 
– Петнайсет хиляди? – хлъцна Джордж. 
– Така мисля. Това е уникат. Изключителен. 
– Но, Майкъл, вие тука с Боб се дрънкахте за някакви си двайсет долара! И той за малко да си иде! – Срещна скептичната усмивка на приятеля си и се сети. – О! Не, нямаше да си иде. Това е било част от пиеската ви. 
Майкъл кимна утвърдително. 
– Невероятна печалба! – кривна в друга посока мисълта на Джордж. – Петнайсет хиляди долара! 
– Така е. Вехториите, които продавам тук, са колкото да си покривам разходите. А такава сделка ми дава възможност за отскок. Позволява ми да издирвам и купувам по-скъпи антики, които после ще продам с още по-голяма печалба. Такава дреболийка изпада много рядко, Джордж. Трябва да я полеем. На кафе ли бяхме тръгнали? 
– О, никакво кафе! – засмя се Джордж. – Заслужава си да изпием по една бира! Даже по две! 
След малко двамата седяха в отсрещното барче и бавно отпиваха от чашите си. Летните жеги бяха отминали и ленивият септемврийски вятър полюляваше сенниците над околните витрини. 
– Сезонът отива към края си, а? – каза Майк, като имаше предвид работата в "Сикс флагс". 
– Да – отрони Джордж и се умисли. 
Майк замълча тактично. Двамата се познаваха от деца, откакто майката на Джордж се премести в техния град. Майкъл беше две-три години по-голям, но двамата израснаха заедно, учиха в едно училище, тичаха по улиците на един квартал. Бяха нещо като лявата и дясната ръка на човек. Знаеха, че във всеки момент могат да разчитат един на друг и нямаха нужда постоянно да разговарят, за да общуват помежду си. Толкова добре се познаваха, че чак да ти доскучае. Но на тях никога не им беше скучно заедно. Случваше се понякога цяла вечер да не им стигне да се наприказват, но по-често им беше достатъчно просто да поседят мълчаливо по на кафе и да се разделят. 
– Ако някой ден започнем да се насилваме непременно да разговаряме за нещо, това ще означава, че вече не сме същите, че сме се отдалечили – веднъж доста отдавна каза Майкъл и думите му се запечатаха в съзнанието на Джордж. 
Не че Майкъл беше някакъв дълбокомислен философ, обаче това, което каза тогава, изглежда бе впечатлило приятеля му. Но той си беше такъв, впечатлителен. А може би понеже Майк беше веселяк, другите го смятаха за твърде повърхностен. Затова, като изтърсеше нещо такова умно и дълбокомислено, то правеше впечатление. И Джордж го запомняше. А Майкъл изглеждаше така, сякаш тутакси го е забравил и скачаше на друга тема. 
– Да – потвърди пак Джордж. 
– Какво да? – не разбра Майк, защото вече наистина беше забравил за какво са говорили преди малко. 
– Сезонът отива към края си. След месец затваряме... Еееех... 
– Проблем ли има, Джордж? – погледна го другият по-внимателно.– Трета година работиш в парка. Вече си някакъв шеф там... Нещо беля ли е станала? 
– Чудя се, Майки... Супервайзер не е кой знае каква кариера. Уж съм нещо, а съм нищо. Всяка есен трябва да сменям работата си, защото затваряме. Добре де, и на скипистите в "Уинтър парк" не е лошо, там пък тъкмо тогава започва сезонът. Изкарват се пари, но така ли ще я карам? Това ли ще е животът ми? Нещо не се виждам след петнайсет, двайсет години. А в същото време не знам какво искам. 
– Да не мислиш, че аз знам – засмя се приятелят му. – Но пък не се и замислям чак толкова. Ти си по-склонен към размисъл. Искаш да планираш. А аз съм готов за всякакви изненади. Животът, братле, е такова особено нещо, че може да си тече кротко и спокойно като широка река и докато зяпаш околния пейзаж, той изведнъж ще сурне лодката ти по някой водопад. Ако си бдителен и очакваш изненади, ще се спуснеш през водопада, отблъсквайки се с гребло от камъните, и този рафтинг ще бъде едно прекрасно екстремно изживяване. Ще се почувстваш толкова доволен от себе си и така преливащ от енергия, че няма да усетиш как от този момент нататък единственото, което ще дава смисъл на живота ти, ще е спускането по все по-опасни планински реки с бързеи и водопади. А връщането към хубавата спокойна река ще ти изглежда като бавна смърт. 
Джордж го погледна внимателно и поклати глава. 
Ето една от поредните внезапни мъдрости на Майкъл. Така го описва, като че ли само това прави в живота си, а не кисне по цял ден в магазинчето отсреща, отрупано с прашни вехтории. Е, вярно, веднъж на няколко години я му падне някой специален медальон, я не. Чист късмет! А иначе какво? Бавна река! От три-четири години вече, откакто наследи бизнеса на чичо си. 
– Я виж, тези девойчета не са ли от твоите? – прекъсна Майкъл ленивите му разсъждения. 
В бара влязоха четири момичета, които си говореха на висок глас и после се засмяха. Джордж нищо не разбираше от славянския им език. Звучеше му странно и това го караше да се чувства несигурен. Когато говореха помежду си и го гледаха мило или закачливо усмихнати, не знаеше дали тайничко не му се присмиват за нещо. Едната от тях беше Таня и Джордж бързо се обърна с гръб, кой знае защо притеснен, че може да го види. 
Момичетата си поръчаха четири бири и чипс. Сервитьорката поиска да види личните им карти и те й ги показаха. Тя огледа непознатите й чуждестранни документи, не видя на тях знака "под 21 години" и отиде да донесе поръчката. 
– Тази русичката, по-високата, е много готина – лицето на Майк беше цялото една голяма лакома усмивка. Говореше, разбира се, за Таня. – Защо не ме запознаеш с нея? 
Джордж почувства как се изчервява до корените на косата си. Този Майк! Човек от него не успява да се огледа. Докато още обмисляш дали да кажеш "Здравей!" или "О, каква неочаквана среща!", той вече се е хвърлил в атака и залива интересуващото те момиче с всичкия си чар и сексапил! 
– Сам си се запознай – промърмори Джордж. 
Майк го погледна внимателно и събра усмивката си, но тя просто напираше да избликне отново. 
– Охо! Джордж е влюбен! Познах, нали? Господи, как ти личи! 
Той хвърли поглед към масата на момичетата и заговорнически попита: 
– Те май не са пълнолетни, а? Обаче си поръчаха алкохол. И единственият човек, който знае истината, е Джордж. Но Джордж е влюбен в русокосата Барби и няма да каже на сервитьорката. Какъв казус! Кой от тримата ще е виновен пред закона? Поръчителят, извършителят или свидетелят съучастник? 
Майкъл беше недоучил юрист, както Джордж бе недоучил психолог. По някаква своеобразна логика нескопосната юридическа шега на единия предизвика у другия вълна от още по-нескопосни психологически разсъждения. 
Вярно беше. Той със сигурност знаеше, че три от момичетата са двайсетгодишни, а едното е дори на деветнайсет. Но бе научил от тях, че в техните страни стават пълнолетни на осемнайсет. Така че толкова ли беше важна точната рождена дата? Значи ако един американец днес навърши двайсет и една години, вече може да си купи бира, а вчера не е могъл. Само че с какво се е променил толкова от вчера до днес? 
Джордж често водеше такива вътрешни монолози. 
"Лошо ми влияят – констатира психологът в него. – Разклащат устоите ми. Започвам да ставам като тях, да разсъждавам над законите, вместо просто да ги изпълнявам. Животът е по-лесен, когато законите се спазват. Нали в това е смисълът на нашата демокрация. А там, в Русия, постоянно разсъждават дали това трябва да бъде така или иначе и затова у тях няма ред и стабилност. Пък и не само в Русия, в цяла Източна Европа май е така." 
Такова впечатление беше оставило у него общуването му със студентите от тези страни, които идваха през лятото да работят в парка. 
– За какво си говорят? Преведи ми – подкачи го Майкъл. 
– Не ги разбирам. 
– Не може да не ги разбираш! Нали фамилията ти е руска! С това "ски" накрая като Достоевски или онзи композитор... как беше... Чуковски. 
– Чайковски – поправи го Джордж. – Много си бил начетен! Нали знаеш, че не говоря руски. Казвал съм ти, че баща ми е умрял отдавна, когато съм бил на пет години, и дори една славянска думичка нямам в главата си. Даже не знам точно дали е бил руснак или поляк. А и той едва ли е знаел езика! Дори не баща му, а дядо му е емигрирал тук. 
– Две от тях гледат насам – уведоми го Майкъл, който изобщо не го слушаше. – Обаче не и твоята Барби. Господи, каква осанка! Като на някаква източна принцеса, изящна и недостъпна. Красива и високомерна. Ох, ох, братле! Какъв лош късмет! Ти с твоята притеснителност нямаш никакъв шанс. Тя изобщо знае ли, че я харесваш? 
Майкъл погледна приятеля си, който продължаваше да мълчи или може би му отговаряше нещо, но наум, както обикновено. 
– Толкова си влюбчив, Джордж! Но все в неподходящи момичета– каза той загрижено. – Сърцето ме боли за теб. Изхвърли я от главата си, иначе ще се поболееш. Скоро затваряте парка, тя ще си отиде и никога повече няма да я срещнеш. Просто я забрави! 
"Да, ще се опитам" – помисли си Джордж и добави на глас: 
– Хайде, Майк, време е да отключиш магазина си. 
– Ей сега – Майкъл не бързаше, замислено загледан в момичетата, а приятелят му зарея добре познатия му отнесен поглед през прозореца и вероятно подхвана нов монолог със себе си кой знае за какво. 
"По-добре е така – реши Майк, – да разсъждава, да се пита и да си отговаря, вместо да се хвърля презглава в разни посоки. По-здравословно е." 
Само в негово присъствие или насаме, разбира се, Джордж се впускаше в тези своеобразни разговори със себе си. И само Майк беше чувал как, без да осъзнава, започваше да говори на глас. 
Двамата останаха да седят мълчаливо над чашите недопита бира. 
На своята маса момичетата внезапно замълчаха. Едно от тях с чуплива кестенява коса, бутна Таня по ръката: 
– Посмотри, дали там Джордж не сидит? [Виж, там не седи ли Джордж? (твърде неправилен руски) (б. а.).
] – руският й беше твърд и неправилен, но това не пречеше на разнородната компания да се разбира. 
Таня беше рускиня, две бяха полякини – Сташа и Елжбета, а четвъртото момиче, което зададе въпроса, беше българка и се казваше Елена. 
– Цо бенджеме робить? – попита една от полякините, наблягайки на всяко "ж". – Он может скажет официантке и она въйбросит нас. [Какво ще правим? той може да каже на сервитьорката и тя ще ни изхвърли (б.а.).] 
– Не скажет! – уверено се усмихна Таня. – Он влюбльон в меня. Ничево не сделает. [Няма да каже. Той е влюбен в мен. Нищо няма да направи. (б. а.).]
 Последва весело хихикане, а после разговор на смесица от руски, български и полски, но напълно разбираем и за четирите: 
– Таня, ако се омъжиш за него, можеш да останеш в Америка. Защо не го направиш? 
– О, има безброй други начини да остана. Ако искам, мога и да се омъжа. Но точно за него ли? Хубавичък е, но е толкова смотан! Пък и какво бъдеще ме чака като съпруга на някакъв си супервайзър с нередовна работа в някакъв си Денвър! Мога да се продам много по-скъпо, момичета. На много по-добро място. 
Таня си мислеше, че само ги дразни, защото прекрасно виждаше завистта в очите им. Където и да отидеха заедно, всички мъжки погледи се лепваха за нея. Предпочиташе да се преструва на хладна и горделива, не защото си го беше наумила, а защото женският инстинкт й подсказваше този начин за самосъхранение. А освен това й се удаваше с лекота. 
Но маската на ледена красавица започваше да залепва за кожата на лицето й. Момичетата я смятаха за надменна, момчетата за недостъпна. 
Но тя не беше такава. Беше ранима и крехка. Все още. 
В това време телефонът на Майкъл на масата до прозореца засвири и завибрира. Той го включи и преди още да е казал дума, отсреща му зачурулика едно сладко гласче, което веднага му се стори познато, но не можеше да се сети откъде. 
– Здравей Майк! Толкова се радвам, че случайно намерих телефона ти на някакво забутано листче. Можеше и да не ти се обадя и така да си замина от Денвър, без да се видим... 
Майкъл напразно напрягаше ума си да си спомни откъде му е познат този глас, а момичето не се сещаше да се представи. 
"Сигурно си мисли, че е била единствената ми любов в живота." 
А гласчето продължаваше да пее в ухото му: 
– Хайде да се видим довечера. Нямаше да си простя, ако не бях изровила листчето с този проклет телефон. А пък съм тук само за два дни. Представяш ли си, леля ми и мъжът й, дето са женени от трийсет години, решили по случай кръглата годишнина да си подновят брачната клетва. Нали е модерно. И правят едва ли не цяла сватба с безброй роднини. Иначе едва ли някога щях пак да дойда в тоя край на географията... 
– Ейми! – сети се изведнъж Майкъл. 
"Каква изненада! Сладката Ейми!" 
– Каква изненада! – добави той на глас. 
– Ейми, разбира се! Не се ли представих? Колко съм завеяна! 
– Разбира се, че ще се видим! – откликна Майк. – Кажи в кой хотел си, да мина да те взема. Знам един много приятен бар... 
– Не си прави труда – прекъсна го момичето. – Кажи къде да се срещнем и аз ще дойда. 
– Ела направо в магазина ми, лесно ще го намериш – предложи Майкъл и продиктува адреса. Очите му сияеха, когато се обърна към Джордж.– Сладката Ейми, представяш ли си? Помниш ли я? 
Джордж веднага се сети, въпреки че Ейми беше една от кратките авантюри на приятеля му отпреди повече от три години. Онази зима беше първата, в която Джордж си намери сезонна работа на ски лифтовете в "Уинтър парк". Тогава покани приятеля си да покара ски, като спи в стаята му и не плаща поне за хотел. 
Още първия ден Майкъл се беше запознал с русото, дребно и безкрайно весело момиче, а вечерта настоятелно помоли приятеля си да намери начин да преспи при някой свой колега, и завлече Ейми в леглото. Това, с преспиването при колега, не беше много лесна задача, защото и колегите му си падаха по краткотрайните авантюри с влюбчиви скиорки. Само при смотаняка Били беше свободно, но пък той оглушително хъркаше и не си сменяше чорапите, така че тази прекрасна за Майкъл седмица (защото приключението му продължи цялата седмица), беше най-ужасната за Джордж. Но той нито веднъж не се оплака. Може би защото, като виждаше усмивката на Майкъл и греещите като слънце очи на Ейми, си мислеше, че любовта им ще трае вечно. Само че Ейми каза "Гудбай!" и никога повече не се обади, а Майкъл изглежда още на другия ден я беше забравил. 
Веднъж Джордж има глупостта да го попита не страда ли за нея, а приятелят му прихна да се смее: 
– Колко си наивен, Джордж! Това не беше любов. Тя затова беше дошла – да ритне похлупака, да си отживее без родители и без неудобни свидетели, та като се върне у дома, отново да бъде доброто момиче на мама. 
И сега, след почти четири години Ейми изглежда отново беше намислила "да ритне похлупака", макар и само за една вечер. 
– Сладката Ейми – въздъхна приятелят му замечтано. – Името й просто се топи в устата ми като захарче. 
Здравомислието на Джордж обаче този път не можа да не се обади: 
– Смятах, че връзката ти с Кейт е сериозна... 
– О, Кейт, добре, че ме подсети – Майк вдигна телефона и я заля с чара си: – Кейт, миличка, какво правиш? Мислиш ли за мен?... ... ... Да, любов моя, и ти си постоянно в ума ми, но най-вече в сърцето ми... ... ... И аз, скъпа нямам търпение да те видя, но... .... ... не, миличка, затова ти се обаждам. Няма да се видим довечера. Един мой съученик си е дошъл в отпуск. Той е войник в Афганистан... ... ... да, да, горкото момче. Обади се съвсем изненадващо. Събираме се приятели, той е тук за малко и пак ще заминава. Така че довечера ще бъдем само мъжка компания... ... ... Ами не знам къде... ... ... ще се напием в някой бар и ще пеем патриотични песни... ... ... Да, Кейти, утре ще ти звънна. 
Разговорът приключи. 
– Ужaсен си! – обади се Джордж. – Ако държиш на Кейт, защо ти е Ейми? Каква е тая лакомия? 
– Знаеш ли, Джордж, когато ти намериш своето момиче, сигурен съм, че ще се ожениш веднага и ще бъдеш щастлив. Ти си от тези, които могат да обичат само една жена и да й бъдат верни до гроб. И аз ще ти завиждам за това, приятелю. Защото аз не го мога. Аз съм непостоянен. Ако се оженя за Кейт, може би ще бъдем добро семейство, но ще се чувствам като завързан вятър. Отсега си го знам. А си мисля, че и тя се досеща. Не съм сигурен дали я обичам истински. При толкова много жени, с които съм бил, продължавам да се чувствам сам. Много сам! А може би не съм срещнал голямата си любов? 
– Може би – съгласи се Джордж, защото прие, че може и да е така. 
Замълчаха умислени – всеки за нещо свое. 
– Време е да вървя – надигна се Майкъл. 
Двамата прекосиха улицата. Той хлътна в магазинчето си, а Джордж продължи нататък. 
СЕНАТЪТ, 1843 г. 
Двамата сенатори бяха уморени от дългия ден на разисквания. Единият беше представител на Пенсилвания, висок, слаб и поради умората гледаше строго, едва ли не сърдито. Колегата му от щата Охайо не му отстъпваше по ръст, но по професионален навик все се усмихваше. Днес не се чувстваше никак добре след обилния обяд и би предпочел да си полегне за час-два, ако можеше да си позволи безотговорността да не се яви на следобедното заседание. 
Но сенаторите не бяха безотговорни. Те обмисляха решенията си от всички гледни точки – и по отношение на ползата за държавата като цяло, и във връзка с възможностите за развиващия се бизнес, и не на последно място според личните си интереси. Така, клатушкан от разнопосочни ветрове, корабът на Съединените щати плуваше, общо взето, в правилна посока и със задоволителна скорост. 
Само че това много ги уморяваше. Особено когато в дневния ред на разискванията влезеше нещо толкова незначително и под достойнството на институцията им, като субсидирането на някакъв експеримент. Експериментите са работа на учените, на университетите. Не на Конгреса и още по-малко на Сената на САЩ. Откъде накъде някакъв изобретател ще ги занимава с измислиците си? Нали затова съществува Патентното бюро! 
– Вие добре се изразихте, сър – като продължение на размислите си каза сенаторът от Охайо. – Той наистина е един нахален изобретател! Не е наша работа да решаваме дали някакви съобщения могат да се предават по някакви си жици! 
– Вижте, работата ни не е да решаваме могат ли или не могат. Сигурно е възможно от техническа гледна точка. Може би електричеството наистина не е за пренебрегване. Но помислете си до какви последствия ще доведе едно наше съгласие. Първо, безброй самозвани изобретатели ще ни засипят с искания за субсидиране на техните измишльотини. И второ, ако му отпуснем исканите пари за построяване на експерименталната линия и опитът му излезе успешен, съобщенията ще започнат да се предават само по жици! Казват, че така едно писмо можело веднага, щом бъде изпратено от източното крайбрежие, да бъде прочетено на западното! 
– Не ми се вярва. Това е абсурдно! 
– Ами ако наистина е възможно, представяте ли си какво ще стане? – драматично разпери ръце сенаторът от Пенсилвания и на дланта му капна капчица дъжд от надвисналите есенни облаци. – Всички собственици на дилижанси, които сега разнасят пощата, ще фалират, ще станат излишни. Те вече претърпяха тежък удар от железните пътища, които между впрочем продължават да се разпростират и да превозват пътници, товари и пощата. 
– Така е, така е... Тези хора съвсем ще се разорят. Семействата им ще гладуват. Ние трябва да мислим и за тях – поклати глава сенаторът от Охайо – освен това умът ми не побира как например ще се науча да чета писмо, написано не с нормални букви, а с точки и тирета! Нова азбука ли да въведем, само защото някой си господин Морз я бил измислил? 
– Ха-ха! – късо се изсмя невеселият сенатор от Пенсилвания. – И сигурно вместо пощенски кутии ще трябва да монтираме в къщите си грозните му апарати! 
– Прав си, ха-ха-ха! – присъедини се към смеха му неговият колега, но умът му трескаво започна да пресмята колко би могъл да спечели човек, ако навреме се ориентира да купи патента и започне да произвежда такива апарати. 
Запита се колко ли са къщите в Америка и си отбеляза наум да накара секретарката си да провери. 
На другия ден сенаторите отново разискваха въпроса, останал нерешен от предното заседание – дали да отпуснат субсидията, която Конгресът беше гласувал, но те трябваше да утвърдят или отхвърлят. Трийсет хиляди долара са огромна сума [ Сумата е равнозначна на около 4-5 милиона в днешни пари (б. а.).]
D:\USER\Desktop\Work\03-WebSites\Zvuk&Svetlina\Site\br02_2021\Priturka.html - a4за построяването на някаква си пробна телеграфна линия между Вашингтон и Балтимор. В залата цареше оживление, пускаха се всевъзможни шегички за нелепото изобретение. 
Изглеждаше, че един млад сенатор от Ню Йорк напразно си хаби думите: 
– Това е съвсем ново средство за общуване между хора на далечни разстояния! – ръкомахаше той. – Едва ли и след сто години ще бъде изобретено нещо, което така да сближи хората! Не след сто, след хиляда години няма да бъде измислено нищо така гениално [Само след 27 години, през 1860 г., Антонио Меучи, италианец, емигрирал в САЩ, изобретява телефон, но не успява да го патентова, но през 2002 година (с огромно закъснение) Долната камара на Конгреса в САЩ признава с резолюция изобретението му. Само 33 години след него, през 1876 г., Александър Бел, шотландец, професор в Бостънския университет в САЩ, получава патент на САЩ No 174465 за телефона. А само след 96 години през 1939 г. д-р Джон Атанасов, американец от български произход, прилагайки двоичната бройна система, създава компютъра “Ей Бй Си”, факт, който е потвърден със съдебно решение от 1973 г. (б. а.)] D:\USER\Desktop\Work\03-WebSites\Zvuk&Svetlina\Site\br02_2021\Priturka.html - a5 – той ентусиазирано и упорито обясняваше и колегите му се заслушаха. Или стихнаха, понеже наближаваше времето за обяд, а не им се искаше да го пропуснат и да пропилеят деня в безплодни приказки. 
Тогава един възрастен господин стана, поиска думата и съвсем уместно заяви: 
– Господа, трябва да си призная, че нищо не разбирам от техника. Но съм склонен да вярвам на учените. Ето, нашите изобретатели създадоха парния локомотив и от петнайсетина години той вече преобразява страната ни... – за колегите му нямаше никакво значение, дали локомотивът бе изобретен в Англия, което беше истината, или в Съединените щати, както съвсем убедено твърдеше сенаторът. – Бюрото по патентите е регистрирало изобретението на господин Морз, а там работят учени хора – продължи той.– Нюйоркският университет също го подкрепя. Конгресът е взел положително решение за тази субсидия. Господа сенатори, смятам, че, за да върви държавата ни напред, трябва да се доверяваме на институциите u. Това е моето мнение и ви предлагам да престанем да се упражняваме в красноречие и демонстриране на чувството си за хумор. Нека да гласуваме. 
Гласуването мина неочаквано бързо. Субсидията съвсем изненадващо беше потвърдена. 
Особено изненадващо за сенатора от Пенсилвания, който, воден от здравия си разум, гласува "против", неговият колега от Охайо гласува "за". Защо ли? Това за невеселия мъж си остана загадка. Той не попита. Под достойнството му беше да любопитства. 
"Странно... – каза си политикът от Пенсилвания. – Трябва да проуча, да се посъветвам с инженер. И то бързо!" 
ОРИЕНТАЛСКИ ВАЛС, 1844 г.
Къщата, която Михаил Чайковски намери в Цариград [Истанбул е наричан така от българите и през ХІХ в. (б. а.). ]   и реши да наеме за нуждите на полската емиграция, се намираше в европейската част на града, имаше собствен двор с висока ограда. Тя стана нещо като посолство на неофициалното изгнаническо правителство на Полша, намиращо се в хотел "Ламбер" в Париж. Граф Адам Чарториски успяваше от резиденцията си във Франция да поддържа активни контакти с всички подобни центрове в повечето европейски столици. Писмата му стигаха до Михаил Чайковски не през турската пощенска служба, а с дипломатическите пратки на френския посланик в Истанбул. Така се избягваше възможността да бъдат отваряни и четени от османската полиция и конспиративните им кроежи да бъдат продавани на посланиците на Русия, Австрия и Прусия, които добре и редовно плащаха на подкупните служители на султана. Поляците се надяваха, че французите не четат писмата, макар че не бяха сигурни. Но дори да ги отваряха, поне нямаше да го споделят братски с агентите на другите монархии, на които постоянно остро съперничеха. 
Френският посланик не беше особено натоварен, но поради висотата на положението си винаги изпращаше някой чиновник да отнася или получава каквито и да било документи. Само писмата за полското "посолство" предпочиташе да занесе лично, защото му бе приятно да си поговори на френски с друг европеец без ужасния етикет на висшата дипломация и без да бъде нащрек за всяка дума. 
Михаил Чайковски, още щом видя посланика да влиза в двора, отвори вратата към кухнята и подвикна на турски: 
– Гел бурдa, Мурат [Ела тук, Мурат! (тур.), (б. а.). ]
 – и пак така на турски му поръча да донесе две кафета. 
Михаил полагаше усилия да научи добре турски. Преди две години попадна случайно на този мъж, който настоятелно се опитваше да продаде на готвача му зеленчуците, които всеки ден караше с ръчната си двуколка към пазара. Зеленчуците му наистина бяха пресни и едри, а освен това всяка своя фраза той казваше и на турски, и на някакъв славянски език, защото очакваше, че готвачът-поляк, щом като е славянин, трябва непременно да го разбере. 
Славянският му език се оказа български и беше доста неразбираем за един поляк. Но при добро желание, при внимателно вслушване, особено когато човек знае и руски, започва да схваща думите. 
Михаил предложи на тоя мъж да постъпи на служба при него, да върши каквато работа се намери, но преди всичко да го учи на турски. Мурат Келерджия с радост прие. И без това търговията със зеленчуци беше поредното от многото му занимания, които за своите почти трийсет и пет години бе подхващал и изоставял. 
Отдавна напусна дома си в наполовина турското, наполовина българското село Кортен край Сливен, и тръгна да си търси късмета. Баща му Келерджи ага, който имаше кошари с овце в Средна гора, го ожени за дъщерята на един касапин в града и изглеждаше, че месото от стадата на единия турчин ще се продава в дюкяна на другия и добре ще печелят. 
Ала скоро някаква болест измори овцете на баща му, после хубавата жена на Мурат умря при раждането на първото им дете, а и детето не оцеля. Покруси се младият мъж и напусна тия места. Реши другаде да търси късмета си. При старите му родители остана само сестра му. Незнайно защо баща му не я омъжи. Мурат се запиля към Одрин, купи си кон и каруца и се залови да прекарва пътници и търговци от българските земи към Цариград и обратно. Така от един пътник след близо две години научи, че майка му се е споминала, а баща му, старият Келерджи ага, изглежда, само това бил чакал и въпреки преклонната си възраст взел сестра му за жена, та сега имал вече и дете от нея. Нарекъл и него Мурат. Стана му много болно от тая новина. 
– Няма да стъпя повече в село! – зарече се той пред търговеца. Той беше натоварил в каруцата му пастърма за пазара в Одрин, двамата се поклащаха на кaпрата и дружески разговаряха. 
След няколко години Мурат нито забогатя от тая работа, нито обедня, но му омръзна. Продаде коня и каруцата и се хвана зидар в Цариград, после теляк в една баня, и така след още няколко превъплъщения най-накрая се озова в неочакваната за него роля на учител по турски език в полското "посолство". 
Той влезе с подноса и сервира на ниската масичка, като до всяка порцеланова чашка с кафе сложи по една стъклена чаша със студена вода и лъжица с бяло сладко в нея. За двамата европейци това отначало беше много странен ориенталски начин да пият кафе, но те бързо го бяха харесали. Сръбваш шумно от горещата кафява течност, после веднага отпиваш глътка студена вода и си близваш сладко от лъжичката, натопена във водата, защото кафето е много горчиво. 
В това време от минаретата на трите джамии наоколо се понесоха гласовете на мюзеините, които носово и напевно призоваваха правоверните мюсюлмани към следобедната им молитва, и Мурат побърза да се упъти към молитвеното си килимче в своята стая. 
Михаил Чайковски и гостът му само се подсмихнаха на религиозното му престараване. 
– Не мога да си представя аз пет пъти в денонощието да коленича да се моля на господ и дори нощем да ставам от сън, за да се кръстя. И за най-ревностния християнин това изглежда абсурдно, но не и за тях! – възкликна домакинът. 
– Необяснимо наистина, но сигурно има някаква магия в тяхната вяра. Как иначе са приели и съвсем съвестно се придържат към този убийствен ритуал? – отвърна французинът. 
Подаде писмата на Михаил и попита: 
– Имате ли нещо за обратната поща или ви трябват ден-два? 
– Писах вече на граф Чарториски, но ще ви помоля да ме изчакате до утре с дипломатическата поща. Искам да ви помоля и още нещо, за което да ми ходатайствате пред Високата порта. [Турското правителство (б. а.). ]
  Моите усилия засега се провалят. 
– Ако молбата ви не противоречи на положението ми като дипломат, с удоволствие – уклончиво отвърна французинът. 
– Надявам се, че не противоречи. Аз от две години пиша настоятелни молби и обяснения, но те потъват в турските канцеларии като вода в пясък. Искам нещо много просто! Да сформирам полско-казашки легион, който в една бъдеща руско-турска война да премине Дунав, да навлезе в нашите земи и да подбуди ново въстание. Това ще е от полза и за самата Турция. Защо не го проумяват? 
– Скъпи Мишел, мисля, че преувеличаваш тяхната ориенталщина. Не забелязваш ли, че точно така като вода в пясък потъват и исканията на Русия да бъдат екстрадирани полските емигранти? По същия начин турците просто не им отговарят. Вас не ви закачат, но не им се иска излишно да дразнят руската мечка с открита поява на такъв легион. Днес дойдох не само да ти донеса писмата. В събота ще има прием в посолството, ще дойдат много дипломати и турски държавни чиновници. Каня те. Може там да успееш направо да говориш с някой, който би чул молбата ти и би могъл да я удовлетвори. 
– На кого според теб мога да разчитам? 
– Смятам, че ще се появи... 
– Султанът? 
– Не! Абдулмеджид е много над нивото на един прием в някакво християнско посолство. Той не идва при нас, ние ходим при него, когато се налага и благоволи да ни приеме. Но смятам, че ще дойде Мустафа Решид паша. Знаеш, че той е горещ привърженик на реформирането на империята по европейски образец. 
– Да, обаче преди три години го принудиха да подаде оставка– възрази полякът. – Той е никой! Бита карта! 
– Не следиш настроенията, шер ами9, младият ни султан, изглежда, се убеди, че идеите на пашата са били правилни и вече започна някои от реформите му. От миналата година въведе наборна армия със срок на службата пет години и поиска да му изпратим офицери, за да преустроят пехотата и кавалерията по френски образец. 
– Да, обаче артилерията преустройва по немски. 
– Разбира се, шер ами! [Cкъпи приятелю (фр.) (б. а.)]
 Това се нарича "равновесие на силите" и този валс нашите ориенталски приятели също се стараят да танцуват добре. Нали си купуват оръдията от германците. Естествено, че артилерията ще е по немски образец! Но пък теглят заеми от Англия, за да плащат и на нас, и на германците. Всички танцуваме и се въртим в един валс. Време е и ти да нагодиш към него стъпките на твоята полка. Да влезеш в синхрон с другите. 
Михаил Чайковски замълча замислено: 
"Мустафа Решид паша... той наистина отново набира влияние напоследък. Може би си струва да поговоря с него тъкмо сега! Докато още не е получил висок пост във властта, защото тогава и той ще се скрие зад ужасната чиновническа паплач и ще стане недостъпен. Да, сега е моментът. Сега или никога!" 
Трябваше му само едно "да", дори само кимване, за да пусне веднага слух сред пръснатите из империята поляци да започнат да се събират, а щом вземеше в ръка фермана [ Ферман – султански указ (б. а.).] D:\USER\Desktop\Work\03-WebSites\Zvuk&Svetlina\Site\br02_2021\Priturka.html - a10, само за месец легионът щеше да бъде готов! 
В събота привечер Михаил Чайковски се стягаше с голям ентусиазъм и приповдигнат дух за приема във френското посолство. Закопчаваше безбройните копчета на ризата си, които му се съпротивляваха, а около него витаеше Мурат като услужливия дух от лампата на Аладин и му подаваше ту дантеленото жабо, ту черния редингот. Михаил се въртеше пред голямото огледало и, изпълнен с оптимизъм, започна да си припява любимата на всички емигранти мазурка [Mазурката на Домбровски днес е държавният химн на Полша(б. а.).]
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– Йeшче Пoльска нe згинeла. 
Кeди мu жиeми, 
цo нам oбца пшeмоц взиeла 
шабло одбержeми [Още Полша не е загинала. Когато и да живеем, това, което насила ни е отнето, със саби ще си го върнем! (б. а.).]
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– Марш, марш Домбровски... – услужливо се присъедини слугата му, макар нататък само да тананикаше, понеже посмъртно не би могъл да запомни нито една от ужасно претъпканите с "ж", "пш" и "шч" полски фрази. 
Съвсем друго нещо беше напевният турски език. Едно е да поздравиш със "Селям алейкум"D:\USER\Desktop\Work\03-WebSites\Zvuk&Svetlina\Site\br02_2021\Priturka.html - a13 [Мир тебе (тур.-араб.), (б. а.).]  и съвсем друго с "Джйен добри"D:\USER\Desktop\Work\03-WebSites\Zvuk&Svetlina\Site\br02_2021\Priturka.html - a14 [Добър ден (пол.), (б. а.).] 
 Как не му се завързваше езикът, дори като говори бавно! А той, неверникът, отгоре на това взел да пее! 
И когато с песен и танц тоалетът на полския "посланик" беше завършен до последния детайл, той стигна и до тържествения край на игривата мазурка: 
– Дла ойчuзни ратовaня 
врyчим ше пшeз мoже!D:\USER\Desktop\Work\03-WebSites\Zvuk&Svetlina\Site\br02_2021\Priturka.html - a15 [За отечеството да се бием,/ ще се върнем през морета! (б. а.).D:\USER\Desktop\Work\03-WebSites\Zvuk&Svetlina\Site\br02_2021\Priturka.html - 15] 
 
* * * 
В салона, осветен от много свещници и от полилеи с газени лампи, Михаил Чайковски изпита усещането, че влиза във фоайето на парижката опера. Същите наперени кавалери в тъмни рединготи държат галантно подръка дами с рокли от тънък памучен плат с копринени нишки, с бродерии от позлатен конец и дълбоки деколтета, обточени с дантели. Съпругата на домакина демонстрираше, разбира се, тоалет по последна парижка мода, ушит от машинно тъкан кремав плат, богато щампован на яркочервени ситни цветчета с плетеница от тънки зелени клонки и листенца, а гостенките я оглеждаха тайничко с нескрита завист и въздишки. Цветните машинни щампи съвсем отскоро бяха внедрени от англичаните и бързо изместваха ръчно рисуваните и поради това хем семпли, хем скъпи немски платове. 
Михаил минаваше от група на група, поздравяваше познатите му мъже, кланяше се и целуваше ръка на съпругите им. Виждаха се тук-там турски чиновници с мустаци и къси бради по овала на лицата им, а съпругите им седяха на групички по столовете в края на салона. Лицата им бяха забулени с фин тюл, под който почти всичко се виждаше. Но загадката на Изтока се криеше именно в това "почти", в неговата условност и мекота. Уж нещо се вижда, но не напълно. 
"Приемат те, но не те подкрепят докрай" – сведе го до най-непосредствените си кроежи полякът. 
В това време някой здраво го стисна за лакътя: 
– Ела насам! – беше френският посланик. – Ще те представя на Мустафа Решид паша. 
Най-после! 
Те приближиха до среден на ръст турчин с издължено лице и къса брада в закопчана догоре тъмна дреха с висока яка. На главата имаше червен фес [Турска мъжка шапка – червен пресечен конус с пискюл, (б. а.).]
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"Образован! – помисли си Михаил. – Европейците май нямат с какво да изненадат този туземец. Но аз си имам едно скрито асo в ръкава!" 
Двамата с Мустафа Решид паша излязоха на верандата, а оттам прекрачиха в образцовата градина на посолството. Очевидно турчинът беше предупреден, че полякът иска конфиденциален разговор, и му даваше тази възможност. 
Когато останаха сами и Михаил му заговори на турски, пашата бе наистина приятно изненадан. Какво точно му каза Михаил Чайковски, колко дълго и аргументирано му обяснява идеите си, успя ли да го убеди, че това ще бъде от полза и за самата Османска империя срещу общия им враг Русия? Той не би могъл да повтори нито дума, макар че на другия ден се опита да го направи в едно подробно писмо до резиденцията в хотел "Ламбер". 
Мустафа Решид го изслуша, без да го прекъсва. Зададе няколко уместни въпроса, които показаха, че беше внимавал. Може би най-после безкрайното чакане и протакане ще приключи и искането за полския легион ще се разреши бързо. 
На раздяла турчинът заяви: 
– Нека помисля. Ще ви повикам, Чайковски ефенди, когато бъда готов с решението си. 
– Нали няма да забравите, Мустафа ага? [Ага – почетно обръщение към господар или турчин с господстващо положение, т.е. на висок пост (тур.), (б. а.).] 

– Аз не си хвърлям думите на вятъра, Михаил ефенди[Eфенди – господине (тур.), (б. а.). ]
. Скоро ще ви потърся – той кимна леко и тръгна към осветения салон, оставяйки Чайковски в градината. 
"Скоро! Скоро! Скоро! – отекваше в превъзбуденото съзнание на Чайковски като звън от огромна камбана. – Колко скоро? Два дни? Две седмици? Ще почакам. Достатъчно съм чакал да ми отговорят. Цели две години! Ще изтърпя още малко, да речем още две! – горчиво се засмя на собствената си ирония. – Времето в Ориента бързо се влачи." 
Галина Златарева

