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Приоритети

ОБРЪЩЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАСГБ 
ПО ПОВОД КОЛЕДНИТЕ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ
 
	Уважаеми читатели на сп. „Звук и светлина“,
	Скъпи приятели, колеги и съмишленици,
	Приемете моите искрени пожелания по повод предстоящите Коледни и Новогодишни празници.
	Всички ние сме в очакване на Христовото Рождество – най-светлия християнски празник!
	Обръщам се към вас с пожелание магията на Коледа да донесе здраве, мир и благодат на Вас, Вашите семейства и близки!
	Рождество Христово е символ на надеждата, добротата и любовта между хората!  Съхранявайки традициите, наследени от нашите деди, нека почувстваме магията на празника и да я предадем на нашите деца.
	Изправени сме пред тежки предизвикателства на нашето съвремие. Време, когато грижата за ближния е приоритет, а съпричастността и сплотеността на хората са сила, чрез която ще преодолеем трудностите.
	Молитвите, които изричаме днес са за здраве и спасение, за смирение и Божие благоволение. Само с доброта, мъдрост и благородство ще преодолеем всяко препятствие.
	Нека бъдем добронамерени, състрадателни, отговорни и да изпълним сърцата си с любов, доверие и топла човешка взаимност! Нека има светлина в домовете ни, надежда в душите ни и нежност в ръцете ни! Нека чистотата и смирението на святата Коледна нощ се превърнат в повод да се опрем на вярата си, да послушаме вътрешния си глас, да проявим доброта към ближния си!
	Нека Коледният дух окрили сърцата ни за добри дела и да ни даде сили и топлина, за да подкрепяме ближните, да споделяме насъщния и да посвещаваме усилията си не само на собственото си добруване, а и на всеки в нужда, защото Коледа е урок по доброта и празник на подареното време на хората.
	Нека Бог да благослови мечтите Ви и да ги претвори в дните Ви!
СВЕТЛИ ПРАЗНИЦИ!
												Величка Драганова
												Председател на НАСГБ
 
* * *

СВЕТОВНАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ -
НОВА КРАЧКА НАПРЕД! ОБЕДИНЕНИ СМЕ ПО-СИЛНИ!
 
	Председателят и юрисконсулт на НАСГБ в качеството си на ръководител на Комисията по провеждане на изборите на VІ -то Общо събрание на СФСГ, получи официална покана от СФСГ за участие на събитията на СФСГ, като всички разходи за ръководителя и председател на Избирателната комисия и неговите двама интерпретатори се поемат изцяло от Световната федерация на сляпо-глухите във връзка с финансиране по проекти към Норвежката агенция за международно развитие и Европейския съюз, изпълнявани по договор посредством консултантска, логистична и експертна помощ на Международния алианс на хората с увреждания. 
 
	През м. август бе получено последното съобщение от СФСГ за окончателното насрочване на събитията на СФСГ за периода 24 - 29 октомври 2022 г. (поради пандемията в периода 2021 - 2022 г. те бяха отлагани няколко пъти, докато бе осигурена възможността да се проведат). 
 
Събитията на СФСГ се проведоха в Найроби, Кения, както следва:
24-25 октомври: ІІІ -то Общо събрание на Африканска
 федерация на сляпо-глухите (АФСГ).
	От учредяването на АФСГ през 2009 г., следващото е било през 2014 г. и това бе третото общо събрание, като всички са се случили благодарение на предоставената възможност за съвместно провеждане в рамките на събития, финансирани от СФСГ. Участваха само делегати на националните членове от Африка, останалите делегати и участници присъстваха като наблюдатели и гости. Бе изменен и допълнен устава на АФСГ и бе избрано ново ръководство, както и нов президент - Агнес Абукито от Уганда пое длъжността след Езекиел Кумвенда от Малави. 
 
26-27 октомври: Семинар на Световната федерация 
 на сляпо-глухите върху Втория Глобален доклад
	В рамките на два дни, бе обсъден проекта на Втория Глобален доклад върху сляпо-глухотата на Световната федерация на сляпо-глухите, като всички участващи сляпо-глухи представители имаха право да изказват мнения и да правят допълнения по неговите проекти на раздели, както следва:
Сляпо-глухотата като отделно увреждане
Справяне със стигмата (отрицателните обществени нагласи) и дискриминацията
Достъпност
Специфични услуги за хора с увреждания
Идентификация, оценка и насочване
Рехабилитация и комуникация
Помощни устройства и достъпни технологии
Интерпретатори за сляпо-глухи и други форми на нетехнологична (жива) асистентска помощ
Участие на лица със сляпо-глухота
Събиране на данни и проучване
Включващо образование
Здраве
Работа, заетост, техническо и професионално обучение
Социална защита
Участие в обществения и политическия живот
Отдих и участие в социалния живот
Предотвратяване и реагиране на насилието, злоупотребата и експлоатацията
Реагиране при спешни ситуации
Заключения и препоръки
 
	Националният представител на НАСГБ Величка Драганова се включи активно в дискусиите, като разказа за работата на НАСГБ и Националния център за рехабилитация на сляпо-глухи, даде предложения пред СФСГ за уеднаквяване на световно ниво правописа на думите "сляпо-глух" и "сляпо-глухота" (по препоръка на много други водещи учени в сферата на сляпо-глухота, вкл. и проф. дпн Мира Цветкова-Арсова от България - да се изписват слято и без тире помежду им, във всяка страна по света, което да отразява пълноценно факта, че сляпо-глухотата е едно цялостно увреждане, което не може да се разделя механично на "слепота" и "глухота" и да се разглеждат всяко поотделно само за себе си. Величка Драганова също така излезе в подкрепа на Саня Тарцай, да се ползва общия термин "интерпретатор за сляпо-глухи", вместо разделните термини "придружител-преводач" (или по-рядко срещания "преводач-придружител"), които са остарели термини и също са подвеждащи, че услугата може да се върши като две отделни услуги - придружител за слепи и преводач за глухи, като така разделя сляпо-глухотата на слепота и глухота поотделно, което е напълно противоречащо на принципа, че сляпо-глухотата е едно цялостно уникално увреждане.
28-29 октомври: ІV Общо събрание
 на Световната федерация на сляпо-глухите (СФСГ)
	Председателят и юрисконсулт на НАСГБ Величка Драганова бе национален представител (делегат) в Общото събрание на СФСГ. В качеството си на председател на Избирателната комисия, тя бе водеща на събранието през голяма част от дневния му ред, включващ точки по окончателно финализиране на списъка с номинации, започнат от месец май 2021 г. (тук отваряме скоба, че по устав номинации е възможно да се правят до последно, така че председателят прие няколко последни такива и в дните 25 - 28 октомври), като съответно се отписват самоотводите, които също е позволено да се правят до точката на самия избор. Следват точки за представяне на кандидатите в рамките на 2 минути пред събранието, като и самите избори, последователно по позиции. Окончателно, избраните в новото ръководство на СФСГ за мандат 2022 - 2026 г. са следните:
 
Президент: Саня Тарцай от Хърватия
Вицепрезидент: Самуел Валенсия от Колумбия
Трима члена на Изпълнителния съвет:
Езекиел Кумвенда от Малави
Рику Виртанен от Финландия
Кристофър Удфил от САЩ
Регионални представители (на шестте световни региона на СФСГ):
Африка - Джулиет Вабукаво от Уганда
Азия - Замир Дале от Индия	
Европа - Величка Драганова от България
Латинска Америка - Мелба Бенджамин от Доминиканската република 
Северна Америка - (засега не е избран)
Тихи Океан - Аманда Стивънс от Нова Зеландия
Одитори: Клас Нелфелт - Швеция и Франсиско Тригуерос - Испания
Избирателна комисия, която да подготви и проведе изборите през 2026 г.:
Председател: Дейвид Шаба от Танзания, членове: Роджър Гало от Хондурас 
и Нора Гонзалес от Боливия.
Досегашният президент на СФСГ Гайр Йенсен след изборите, по устав заема длъжността "Непосредствено предходен президент", който се включва като съветник и при нужда е в подкрепа на новото ръководство. 
 
	Общото събрание на СФСГ прие решение за признаване на червено-белия бастун за световен символ на сляпо-глухотата.
 
	Събранието завърши с награждаване за учредителката и вече 21 години, изтъкнат член на ръководството и бивш вицепрезидент Соня Маргарита Вилакрез от Еквадор, която бе отличена с почетен медал. Със същото отличие бе удостоена задочно и друг учредител и заслужил член на ръководството - Айрин Макмин от Австралия.  
 
Редакцията на сп. "Звук и светлина"
 
 


НАЦИОНАЛЕН ИНФОРМАЦИОННО – ОБУЧИТЕЛЕН
СЕМИНАР НА НАСГБ НА ТЕМА:
 „СЛЯПО-ГЛУХОТАТА – ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЛИЧНОСТТА“
 
	На 7 и 8 ноември 2022 г. в гр. Пловдив, хотел “Интелкооп”, Национална асоциация на сляпо-глухите в България  бе домакин на Национален информационно-обучителен семинар на тема „Сляпо-глухотата – въздействие върху личността“. Присъстваха представители на сляпо-глухата и глухата общност в България, както и специалисти и специални педагози, с дългогодишен опит в обучението, консултирането и рехабилитацията на хора с двойно сензорно увреждане. 
	Семинарът премина при голям интерес и се отличаваше с добра структура, актуалност на темите и висока експертиза на лекторите. Осигурен бе и превод от и на български жестов език от членове на Национална асоциация на преводачите на жестов език в България (НАПЖЕБ). Основната цел бе обогатяване на знанията и уменията, както  на самите сляпо-глухи хора, така и на специалистите, работещи с тях.
	Семинарът бе открит от председателя и юрисконсулт на НАСГБ – г-жа Величка Драганова. Тя представи и запозна присъстващите със законодателството, уреждащо обществените отношения, свързани със сляпо-глухите хора, както и с Глобалния доклад върху сляпо-глухотата на Световната федерация на сляпо-глухите (СФСГ), обсъден съвсем наскоро на семинар на СФСГ на 26-27 октомври 2022 г. с делегатите на всички организации - национални членове на СФСГ. От изключително голямо значение за позицията на НАСГБ в европейското и световното движение на сляпо-глухите, е и фактът, че на Общото събрание на СФСГ на 28-29 октомври 2022 г., председателят на НАСГБ бе избран за Регионален представител на Европа в ръководството на  СФСГ. 
	Проф. дпн Мира Цветкова-Арсова от СУ „Св. Климент Охридски“ се включи дистанционно в семинара и изнесе презентация на тема „Сляпо-глухотата и нейното въздействие върху личността“, в която се спря на спецификата на сляпо-глухотата, различните видове сляпо-глухи хора и методите за комуникация при тях. Бе представена и темата „Сляпо-глухотата като уникално увреждане“ от д-р Саня Тарцай – Хърватия, председател на Хърватската асоциация на сляпо-глухите „Додир“ от 1994 г., президент на Европейския съюз на сляпо-глухите (2013 – 2022) и президент на Световната федерация на сляпо-глухите от 28 октомври 2022 г. Тази тема бе подготвена специално от д-р Саня Тарцай за настоящия Национален семинар на НАСГБ, като съдържа цитат от докторската дисертация на Саня Тарцай на тема "Посрещане на предизвикателствата – интерпретиране на сляпо-глухи от гледна точка на потребителя", 2014 г., Загреб, Хърватия.
	Диана Керемедчиева, специален педагог от училището за деца с нарушено зрение „Луи Брайл“ в София, разказа за своя опит при обучението на сляпо-глухи деца. Демонстрира техники и отделни адаптации, които са достъпни и лесно приложими при работа с деца с комбинирани зрителни и слухови увреждания.
	Особено вълнуваща за всички бе частта, в която бяха представени биографиите на сляпо-глухи от Еквадор, Колумбия и Хърватия. 
	Семинарът бе финализиран с прочитане на есета на тема „Сляпо-глухотата – въздействие върху личността“, написани от членове на НАСГБ и читатели на списание "Звук и светлина". Класацията им бе определена от аплодисментите на присъстващите, което беше повече от вълнуващо и справедливо оценяване на творенията.
	Участниците в семинара останаха удовлетворени от представената информация, компетентността на лекторите и придобития опит, като изразиха желание за още такива семинари и нови срещи.
Редакцията на сп. "Звук и светлина" 


Делници и празници

ЕКСКУРЗИЯ НА ТО НА НАСГБ – ГАБРОВО ДО ГЕОГРАФСКИЯ ЦЕНТЪР НА БЪЛГАРИЯ В МЕСТНОСТТА УЗАНА
 
	Местността Узана над Габрово, отдавна е притегателен център за габровци и гости на града, за туристи, планинари и берачи на билки и горски плодове.
	Огромна поляна, огряна от слънцето и закътана от планинските бури, заобиколена от вековни дъбови и букови гори, свързана с Габрово с асфалтов път и редовна автобусна линия, на около двадесет километра от Областния град в южна посока.
	Узана е изходен пункт към старопланинските върхове Исполин, Тузлата и др. Това е най-голямата високопланинска поляна в Централен Балкан. В края на поляната, в средата на миналия век, е построена двуетажна туристическа хижа „Узана“. По-късно са построени множество хижи и почивни станции на габровски заводи и фирми.
	Популярността на Узана нарасна много преди няколко години, когато на нея бе отбелязан географският център на България.
	Похвална е инициативата на Маринка Илиева – председател на ТО – Габрово и на други съмишленици, да организират еднодневна екскурзия до Узана и географския център на 15 октомври, тази година.
	За мен това беше много интересно, защото до тогава бях виждал знака за географския център само на снимка, дори го избрах за основа на символа на Клуба на любителите на „Законите на Мърфи“, на който съм инициатор.
	Самият знак впечатлява със своята скромност и едновременно съвършенство, със своите размери спрямо огромното природно пространство около него. Основното е националният трибагреник, образуващ пирамида и един метален отвес, посочващ точката от територията на родината ни, равно отдалечена от всички нейни краища, установена геодезично.
	Наоколо е само природа, а  Географският център на България е само частица от огромната планинска поляна. Около него няма бетон, асфалт, плочник, алеи, пейки, беседки и други атрибути на цивилизацията. В центъра на вниманието е само той.
	Имахме достатъчно време да го разгледаме добре, доколкото можем, да си направим много снимки и да оставим дребни монети, какъвто е обичаят. И тук природата ни пожали, когато се доближихме до знака. Времето беше ясно и с добра видимост.
	В планината обаче, то е непостоянно и се мени много бързо. Скоро се спусна мъгла, когато тръгнахме към паркинга с автобуса към хижа „Партизанска песен“ за обедна почерпка, но бяхме доволни от целта на нашата екскурзия, да се запознаем с една забележителност, на която Габрово е домакин.
 
Петко Ботев
 
 


МОРЕТО ДОЙДЕ ПРИ ПЛАНИНАТА
 
	На 28 и 29 октомври тази година колегите от ТО - Варна направиха интересна и съдържателна екскурзия до Габрово. Организирана бе и спортна среща. Заедно с игрите - спортна табла и домино, варненци се запознаха с новия клуб на ТО - Габрово и с кратката история на неговото създаване. Разговаряхме и за общите неща които ни свързват. 
	Колегите ни имаха възможност да посетят някои от забележителностите на нашия град и област.
	Село Боженци е архитектурно-исторически резерват с възрожденски къщи, ханове и други сгради, които са на няколко века, изградени в автентичен вид, а  и новите сгради се строят задължително в същия стил.
	Според преданието Боженци е възникнало през далечния 15 век, след падане на Търново и Търновското царство под турско робство. Тогава търновската болярка Божана, за да се спаси от турските кланета, е избягала със своето семейство и приближените си. Заселили се по тези места, те  са поставили началото на село Боженци.
	По-късно, неин наследник - Рачо Ковача, е построил ковачница на река Янтра, на търговския път през прохода Шипка. Така около него е възникнал град Габрово.
	В епохата на Възраждането и първите години след Освобождението Боженци се е утвърдило като важен търговски и производствен център.
	Боженските търговци на овча вълна са били прочути из цяла България със своята находчивост и търговски нюх. Имали са свои тайни, например са използвали голямата хигроскопичност на вълната и способността и да поема много влага. Една от стаите в техните къщи е била склад за сурова вълна, дюшемето на пода е направено с междини и процепи. Под стаята в избата са били наредени дървени каци пълни с вода и по този начин вълната се овлажнявала до толкова, че са възникнали легенди за Боженските търговци. Тогава са казвали, че те купуват овчата вълна по 2 лв. килото, продават я по лев и пак печелят по лев от килото. 
	Един от най-известните болярски търговци е бил Дядо Миньо Попа. Когато се строяло Габровското читалище / известно като театъра , защото е дом и на Габровския театър /, заедно с другите дарители за построяване на сградата Дядо Миньо е дарил огромната за тогава сума 40 хиляди златни гроша. Писарят от общината му е поискал 2 гроша за таксова марка, за облепване на документа за дарение. Дядо Миньо е отсякъл „аз пари за глупости не давам“.
	Днес Боженци е притегателен център за много наши и чуждестранни туристи и възкресява спомени за нашата възрожденска епоха.
	Следващата цел на нашите варненски гости е била архитектурно-етнографския комплекс Етъра. Това е един уникален музей не само за България, но и за Европа и света. 
	В долината на притока на Янтра - река Сивек са възстановени или направени наново възрожденски работилници и дюкяни на почти всички съществуващи занаяти и народни умения от не далечното минало. 
	Музеят е построен през втората половина на 20 в. по идея на пенсионирания габровски учител Лазар Донков, с голямо съдействие и финансиране от тогавашните централни и градски власти. На базата на заварените няколко воденици и други сгради са реставрирани и построени наново около две дузини сгради с различно предназначение, които дават почти пълна картина на тогавашния бит на българина. При строителството на сградите са спазени всички тогавашни изисквания, например дървените греди не са свързани с железни гвоздеи, а са пробивани дупки със свредел и са набивани дървени чопове. Построяването и оживяването на комплекса става цел на Лазар Донков и за щастие са се появили ентусиасти да продължат делото му. 
	Въпреки, че в днешно време поддържането на работата на комплекса се затруднява от липса на кадри, все пак се намират млади хора да продължат традицията на народните занаяти и Етъра продължава да живее. 
	По стария калдъръм на главната чаршия и около нея продължава да отекват стъпките на млади и стари и всички отнасят със себе си споменът за малка частица от България.
Петко Ботев
* * *




ОТПРАЗНУВАХМЕ 25 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕ НА ТО НА НАСГБ - ХАРМАНЛИ
	На 22 ноември 2022г. се навършиха 25 години от създаването на териториална организация на сляпо-глухите гр.Харманли. Тя е втората създадена организация след тази в Кърджали. Нейното учредяване се е състояло  на 22.11.1997г. Първият председател на организацията е Петко Абаджиев, който  за съжаление, вече не е между нас. През годините организацията ни е наброявала около 25 души, а в настоящия момент в нея членуват 15. 
	По повод юбилея се обърнахме за помощ към община Харманли и по-специално към кмета г-жа Мария Киркова, които бяха любезни и откликнаха на молбата ни. На 22 ноември се събрахме 13 души в Клуба на инвалида в града ни. Председателят Диана Делчева поздрави присъстващите и пожела и занапред организацията да се развива успешно, да бъдем всички живи и здрави и все така заедно. Калинка Стайкова пък разказа за интересни моменти от учредяването на НАСГБ. Всички си спомнихме за хора, които са членували през годините и които за жалост вече не са между нас. Насладихме се и на хубава народна музика, а най-нетърпеливите от нас поиграхме и хубаво българско хоро. Накрая беше поднесена и торта, на която духнахме свещички и всички заедно запяхме „Честит рожден ден“. Разделихме се щастливи и доволни и си пожелахме и занапред да се радваме на такива красиви моменти.
 								Диана Делчева
								Председател на ТО на НАСГБ - Харманли 
 


Приятели от близо и далеч

ПЕТНАДЕСЕТ  ГОДИНИ ДУЕТ „НАСТРОЕНИЕ“ - ПЛОВДИВ
	Като пясък през пръстите изтекоха 15 бурни години от живота на нашия семеен дует „Настроение“.
	Всичко започна на 10 октомври 2007 г. На сцената на кино „Гео Милев” в град Пловдив се появи един музикален дует, който искаше да пее за хората, за тяхното добро настроение. Така започна осъществяването на една наша голяма мечта - да си имаме наш собствен музикален дует. След неколкократно прескачане от група в група, достигнахме до момента, в който решихме, че е време да създадем наш собствен облик чрез музиката.
	През изминалите петнадесет години участия по фестивалните сцени, събрахме безброй много положителни емоции. Обиколихме страната надлъж и нашир, Пяхме на какви ли не сцени. От задимени стаички на пенсионерски клубове до супер модерни зали, оборудвани по  последна дума на техниката. Във визуалната ми памет обаче се е запечатила една страхотна картина от досегашните ни музикални пътешествия. На един от пловдивските стадиони пред около 2500 души изпяхме хитовите парчета от репертоара на Лили Иванова - „Без правила” и дует „Ритон“ - „Елате ни на гости”. Докато подавахме микрофоните на водещия програмата, чувах маса народ срещу нас да скандира „Още“, „Още”. Мисля, че до края на живота  ни  няма да забравим този миг. И нещо друго няма да забравим до края на живота. Отивахме в Асеновград да пеем на Араповския манастир. Вървим по перона на гарата и си говорим за нашите си работи. В един момент се чува глас на жена: „Извинявайте, може ли за малко“. Спряхме се и зачакахме да чуем какво иска дамата. Тя се приближи до нас и рече: „Аз съм Ви слушала как пеете и Ви се възхищавам за това което правите“. След това поднесе на Димето стрък полско цвете. 
	Сега вече  получаваме букети, грамоти, планети. Плащат ни да пеем, но повярвайте ми, стръкче здравец понякога е по-ценно от най-скъпия букет. А и онези срещи с непознати хора, които те спират, за да те поздравят, не могат да се заменят с нищо друго.
	За да достигнеш обаче до тези прекрасни мигове, преди всичко е необходимо много труд и лишения в името на нейно величество Песента.
	За разлика от другите дуети, изявяващи се на музикалните сцени, ние се движим по път изграден от самите нас, със собствен облик и визия. Участието ни на концертите винаги се е отличавало с представяне на нещо ново или промяна на познатото и показването му в най-неочаквана светлина.
	По принцип нашата сила е в естрадната и шлагерната песен, но обичаме да се изявяваме и във фолклора. Доказателство за силното ни фолклорно присъствие са наградите от фестивалите в Симеоновград и град Хисаря и разбира се златните медали от Световните шампионати по фолклор Несебър-2021 и Поморие-2022.
	Дуетът ни е имал и моменти, в които не всичко е текло по мед и масло. През 2014-та г., заради една неочаквана злощастна случка и и тежка фрактура на крака на моята половинка, се наложи едногодишно прекъсване на музикалната ни дейност. Но и това отмина, и  дует „Настроение“ отново пое по пътя на сценичните изяви с нови сили и жажда за още по-големи музикални завоевания.
	През следващата година н а Международния фестивал за хора с увреждания в град Перник високата оценка на журито за нашето изпълнение беше напълно заслужена. Златният медал за песента „Двама вървим по пътя“ не ни изненада. Напротив, по думите на водещия дори сме заслужавали плакет.
	Едно от най-значимите събития за дует „Настроение“ в отминалите 15 години си остава Многожанровия фестивал на сляпо-глухите в България, провеждан в град Пловдив. Във всичките негови издания нашето присъствие беше много силно и запомнящо се, въпреки голямата конкуренция. Квалитетното жури, в лицето на тогавашните доц. Светла Станилова и проф. Милчо Василев от Музикалната академия в Пловдив, оцени по достойнство изпълненията ни. Особено скъпа за нас  от онова време е оценката на проф. д-р Станилова за изпълнението ни на песента „Ако си дал“, която тя награди   със златен медал. Тази песен е една  от най-сложните  в нашия репертоар, поради комбинацията от вокално представяне и рецитация, непозволяваща никакви компромиси с текста. Според журито изпълнението ни тогава е било изключително завладяващо, заради великолепното изпяване на вокалната част на песента, както и  прочувствения речитатив към нея, поднесен от гласа на женската половинка на дуета.
	Не само на фестивалните сцени, но и на всички концерти, в които участваме, дуетът ни  има своето запазено място с емблематичните празнични песни, изпълнени с много любов и с огромно чувство на благодарност към публиката, заради която живее и пее дует „Настроение“. Тази публика, която ни очаква и ни подкрепя, ни е вдъхвала и продължава да ни вдъхва сила да даваме всичко от нас и да бъдем особено отговорни по отношение на качеството на музиката. Тази наша публика, която ни е ставала на крака неколкократно, заслужава най-доброто. За огромното ни уважение към нея, аз падам на колене, когато изпълняваме песента „Трендафила мирише“.
	Като венец на всички наши преживявания ще остане срещата ни със славея на шлагерната песен - Бони Милчева и голямата българска поетеса - Надежда Захариева по време на фестивала „С песни от свила“ в Свиленград. Освен златния медал, който ни връчиха като жури, те ни изненадаха приятно с желанието си да запечатат нашата среща с обща снимка с дует „Настроение“.
	Оценката на хора с такава величина в областта на музиката ни показва че дует „Настроение” си е намерил своето място под слънцето,  грижи се за него и се стреми да се представи пред своята публика в най-добрата светлина. Всеки, който е дошъл в залата или на площада за да ни види и чуе, има право да получи най-доброто, и поради тази единствена причина, ние сме длъжни да се раздаваме докрай на нашите фенове.
	Днес, от позицията на натрупания опит, виждаме колко много трябва да сме напред с материала. Дует „Настроение” има изграден облик и ние с всички сили се стремим да поддържаме необходимото ниво, за да сме на висота. В днешните кризисни времена е доста трудно, но не е невъзможно. Нали е казано „Искаш ли нещо много силно, рано или късно то ще се случи“. Както преди 15 г. в Пловдив се случи раждането на дует „Настроение”!
Кирил Дамянов
 


Традиции
БЪДНИ ВЕЧЕР – ПРАЗНИКЪТ НА СЕМЕЙСТВОТО
	На 24 декември празнуваме един от най-светлите християнски празници – Бъдни вечер. В различните краища на страната той е наричан с различни имена –  Суха Коледа, Крачун, Малка Коледа, Детешка Коледа, Мали Божич, Наядка. Въпреки разнообразните наименования на празника, всички са единодушни, че в полунощ, според православната църква, в една пещера около Витлеем се е родил Иисус Христос.
	Тогава в небето пламнала необикновена светлина и се е явил ангел, който съобщава на намиращите се близо пастири добрата вест. Съществуват и народни вярвания, според които божията майка се замъчила на Игнажден и на Малка Коледа родила млада бога, но за това съобщила на другия ден. Интересен факт е, че въпреки липсата на информация за конкретната дата на рождението на Исус Христос, през VI век Църквата решава празникът да бъде на 25 декември, за да се премахне почитането на персийското божество Митра.
	В днешни дни се е създала традицията да обръщаме най-много внимание на украсяването на елхата, Дядо Коледа и най-вече на подаръците. В този празник има и нещо повече – обичаите, трапезата и спокойната и уютна атмосфера, които те създават.
	Един малко познат символ на Бъдни вечер е именно Бъдникът. Според традицията млад момък, облечен в най-новите си дрехи, трябвало да отиде в гората и да отсече тригодишно дъбово дърво, което да е дълго, но и да може да влезне в къщата. Цялото семейство излизало и посрещало момъка и тогава той питал: „Славите ли Млада Бога?“.  Когато получел отговор „Славим го“, момъкът благославял: „Аз в къщи и Бог с мене“ и внасял дървото в къщата. В долния край на дървото се издълбавало дупка, запълвала се с дървено масло, тамян и восък, отворът се запушвал с клин и дървото се поставяло в огнището. Според обичаите на Бъдни вечер огнището не трябва да изгасва, дори и да заспят домашните винаги трябвало да има някой, който да е буден, за да пази огъня. Именно той е символ на живота в дома както и на раждането на Исус Христос.
	Също така се вярва, че той е причина на празничната трапеза да гостуват мъртвите предци и самата Божия Майка. По бъдника се извършвали и най-различни предсказания, например ако от него излизали искри това означавало изобилие. Пепелта от бъдника също не се изхвърляла – тя се слагала в семето при засяване, в храната на животните или с нея се ограждала нивата, за да се пазела от бродници и житоманци.
	Според традициите трапезата тази вечер трябва да е тържествена, тъй като това е последният ден от четиридесетдневните коледни пости, които са започнали на 15 ноември. Ястията трябва задължително да са постни и да са нечетен брой – 7 (колкото са дните в седмицата), 9 (колкото трае бременността при жените) или 11.
	Приготвят се празнична пита с късмети, варено жито, варен боб, сарми с ориз или булгур, ошав, баница с тиква и други, като всяко ястие има важна за българина символика. На трапезата също могат да се сложат чесън, орехи, мед, кромид лук, запазени от лятото пресни плодове, вино и ракия. Съществува обичай под масата да се разстеле слама, напомняща за Витлеемските ясли, в които е родила Дева Мария. Също така в миналото до трапезата са се поставяли различни предмети:  ремъка на ралото, напълнена с житни зърна ръкавица, паничка с пясък, кесия с пари, сито с житни зърна и вързани за него с червен конец босилек и чесън, сърп.
	Вечерята на Малка Коледа започва рано, за да узреят житата и всеки трябва да опита от всички ястия на масата, за да му върви през годината. Трапезата задължително трябва да е кадена. Това се извършва от най-възрастния член на семейството, който минава и прекадява с тамян най-напред масата, след това цялата къща, двора и обора. Така според народните вярвания се прогонват злите и нечисти сили от дома. Друга традиция гласи, че след като всички са седнали, никой не може да става от мястото си докато не свърши вечерята, за да лежат квачките върху яйцата и да измътят пиленца. Такова право има само най-старият, като дори той трябва да се изправя приведен, за да се превиват житата от зърно. На масата се оставя едно празно място – за мъртвите.
	Друг неотменен символ от трапезата за Бъдни вечер е питата с късмети. Какво се слага в питката зависи от човека – понякога се слага сребърна пара, а понякога дрянови клонки, различни варива и семки, символизиращи плодородието и здравето. Според вярванията на българите хлябът е безкръвна жертва и с него можем да умилостивим по-висшите от човека сили. Формата на питата е винаги кръгла, за да символизира безконечността, цикличността в живота и се украсява с форми от тесто изобразяващи кръстове, узрели класове, рало, орач, животни или плодове – символи за благополучие и плодородие.
	Според традицията питката се замесва рано сутрин с най-хубавото и бяло брашно и понякога с нов клас и с мълчана вода (докато младите моми носели водата с менци от чешмата, те не продумвали и думичка). От това тесто се правят и краваите, които по-късно се дават на коледарите. На вечерята питата се разпределя от най-стария човек в семейството. Първото парче се определя за Богородица и починалите, следващото за къщата, а останалите за  членовете на семейството. Раздаването става от дясно на ляво – посоката на живота в разбиранията на българина.
	Друг обичай е след края на вечерята всеки човек на масата да си избере орех и да го разчупи, ако те останат цели и са бели и едри, човекът ще е здрав и ще му върви през годината.  В миналото семейството не заспивало до полунощ, защото хората вярвали, че тогава небето се отваряло и ако в този момент си намислиш желание то със сигурност ще се сбъдне.  След вечеря всички стават едновременно от масата и софрата не се раздига, защото се вярва, че починалите ще дойдат да си вземат от храната.
	Според някои както мине Бъдни вечер, такъв ще бъде и животът през следващата година. Затова ние от сп. „Звук и светлина“ ви пожелаваме тиха и свята нощ и щастлив и спокоен празник, изпълнен с любов от най-близките ви хора!
 


Щрихи от родината
ДОБЪР ЧАС, ДОБРА СРЕЩА, ДОБРА ГОДИНА
	В неписаната книга на българските житейски мъдрости има всичко – ритуали, обичаи, безброй притчи, поверия, забрани... Ние, съвременните българи, продължаваме да разлистваме невидимите й страници във всеки важен момент от битието си. Далече назад е времето, в което тези мъдрости са били истинският и единствен морален кодекс.
	"Добър ден", "Добра среща", "Добра стига" (когато настигнеш някого по пътя) – някога тези поздрави били задължителни. Едно от първите важни неща, които младите трябвало да усвоят, е какво трябва и какво не трябва да се говори. За добрите думи нямало ограничения. Недопустимо обаче било изричането на лоши думи, особено в присъствието на по-възрастни хора. Тази забрана се разпростирала и върху назоваването на неприятни, нежелани и опасни явления. Болестите, премеждията, дори страховитите животни имали свои имена във фолклора ни. Според народната вяра, злите сили се активизират най-много във времето на преход. Тогава във Вселената настъпва хаос, демонични свръхсили преминават през границата между Земята и "другия свят". Един от тези периоди е разположен в дните между Игнажден (20 декември), Коледа и Йордановден (Водици) в началото на януари. Тогава действат много забрани, извършват се действия, които имат предпазващ смисъл. Хората търсели "добрата среща" във всеки един момент. Гледали какво или кого ще срещнат по пътя си. Считало се, че е на късмет, ако трицветна котка ти мине път. Ако е човек с пълни ръце, също е хубаво. Но дори да са празни, ако ги размахва като ходи, пак ще задвижи късмета. Особено добре било да срещнеш човек с пълна душа – известен в общността с добрите си качества. На Игнажден – един от преходните моменти на годината, първият гост (полазникът) орисва дома чак до другия Игнажден. Полазникът е символ на добрата или лошата среща, от която зависи онова, което ще се случи през годината. Вярвало се, че качествата на госта – физически и духовни, се пренасят върху съдбата на хората от дома. Някога всяка къща си имала свой полазник, за когото било сигурно, че носи само добро.
 
	"У човека винаги има надежда за доброто. Но и за злото винаги има открехната някоя врата, има някой праг, който то ни чака да прекрачим." – вярвали някога. Особено внимателни били в споменатите вече три гранични дни (Игнажден, Коледа, Йордановден). Тогава са и трите "кадени вечери". Трапезата се прекадява с тамян, къщата се пречиства със силата на огъня. Земята идва на трапезата с обредните хлябове, върху които са изобразени символично всички желани блага – здраве, плодородие, и материално богатство. Дните и нощите по това време на годината са вълшебни – всичко, което се случва в тях е знак. Трапезата и ястията по нея, събраните хора и настроението им - всичко това показва какво бъдеще ги очаква. Специален дял в привличането на доброто в този преходен момент имат коледарските благословии. В тях най-често ще срещнем думата "добро", "добри" и пр. "Събрали сме се добри момци коледари, добри момци, коледари" – пеят коледарите.
	Обредното обикаляне на селището започвало обикновено от дома на най-опитния и почитан коледар. При влизането в дома му, както и във всяка къща, която коледарите посещават, звучи текст с едно и също съдържание, а именно, че са дошли добри гости – коледари и че носят добри вести. След като благослови всички в къщата, след наричанията за добруване и богатство, мъжката дружина се отправя към следващата къща.
	Песента на коледарите се носи в тъмнината, наричайки стотици пъти "за добро". Всичко е добро през тази магическа нощ – дори сърдитият стопанин става добър, радостен и усмихнат като вижда коледарската чета. А краваят, с който традиционно се даряват коледарите, е "вит, превит" – т.е. майсторски направен. В кравая има златна паричка, украсен е със зелен чимшир. Правен е с любов и мисъл за бъдещето, защото е и любовен знак. Всяка девойка месела кравай за своя избраник. Въпрос на чест било по-късно младежът да откупи обредния хляб и да не допусне друг да го вземе.
	В кръговрата на своята хилядолетна история българинът е създал приказна картина на живота си, изпъстрил го е с вярвания и предсказания, благословии и молитви. Днес ние ги повтаряме понякога – особено в толкова празнични и обичани дни. Заради неповторимото усещане за принадлежност към старинна култура. И заради вярата в чудесата, които човешката мисъл и слово могат да сътворят.
	Албена Безовска
	Източник: www.bnr.bg


Вдъхновение
ЕДИНАДЕСЕТТЕ НАРОДНИ ПОВЕЛИ
 
	"На тез, дето ще прочетат написаното, искам да река, че този народ много преди Христа си е имал своя вяра. Родът и земята са му били най-милни на българина. В кръв и пръст се е клел той и за тях е давал живота си...
	И за да не голословя напразно, съм ви написал ей тука едни прости работи. Туй са единадесет стари народни повели. Имам ги от дядо си, Илия. Държеше ги на един пирон на стената...
	Отдолу, с един молив, дядо ми беше дописал още четири повели. Все ги повтаряше с молива, че избледняваха. Тъй си отиде от тоя свят без да ми рече откъде се взеха тия, последните.
	1. Да нямаш по-свято от рода си и от земята си! На тях разчитай, в тях се кълни и ако трябва, за тях дай и живота си!
	2. Почитай майка си и баща си и слушай думата им! А когато остареят и останат на ръцете ти, грижи се за тях, дорде се приберат при Бога!
	3. Пази се от кръвосмешение, че от него родът става крив! Таз повеля се отнася и до всички, станали побратими и посестрими, и до всичката тяхна челяд.
	4. Избрал ли си с кого да делиш хляба и постелята си, не посягай към чужда жена или чужд мъж. И окото ти даже не бива да изтича по чуждо, че ще ти осиромашее душата!
	5. Възбранява ти се всяка кражба! Било тя от нужда или по принуждение!
	6. Възбранява ти се всяко убийство! Особено за мъст или грабеж! Пролятата кръв тръгва като сянка след убиеца. На такъв децата и внуците му ще теглят тая кръв.
	7. Не се обръщай нивга в изедник, насилник или предател! Който изяде чуждо, онеправдае вдовица, сираче или сиромах, който предаде брата си – той внася огън в челядта и рода си.
	8. Не връщай нивга от прага си пътник, дошъл да нощува, че често с пътника ходи и Господ!
	9. Не връщай нивга сирак или сиромах с празни ръце, че техните сълзи са от горест и парят. Изпъдиш ли ги, пъдиш доброто от къщата си!
	10. Помни, че тежък грях се тежко изкупва! Изкупва се или с кръв или с доживотна грижа на душманина за неговата жертва и рода му!
	11. Почитай вярата всекиму, било тя чужда на твойта, че тя е най-скъпа потреба и право на всеки човек!
	Ето ги тука и последните четири повели. Като го питаше някой, тия откъде са дошли, дядо ми махваше с ръка и викаше: „Не е важно рождеството на думите, а същината им!”
	– Изричай само правата дума!
	– Разбери за какво те бива!
	– Следвай само твоя си дъх!
	– Помни, че път се проправя с ходене!
	Дано тия повели попаднат в добри ръце и не се затрият! Нека тоз, дето ги прочете и нещо му припламне в душата, да ги покаже и на други българи, и на рожбите им. Че да знаят и помнят какви са повелите на един толкоз стар и мъдър народ! И НАЙ-ВЕЧЕ ДА ПРОУМЕЯТ, ЧЕ КОГАТО БЪЛГАРИНЪТ ОПРАВИ РОДА СИ ОТВЪТРЕ И СИ ПОЧЕТЕ КОРЕНА, ТОГАЗ ПАК ЩЕ БЪДЕ СИЛНА БЪЛГАРИЯ!
Източник: Интересни факти, загадки, мистерии
и истории от България и света - група във Facebook


Любопитно

КАК ПЕТТЕ КРЪГА СТАНАЛИ СИМВОЛ НА ОЛИМПИАДАТА
 
	Един от отличителните символи на Олимпиадата е бял флаг, който изобразява пет преплетени пръстена с различни цветове. Горният ред е син, черен, червен, долният ред е жълт и зелен. Защо точно кръгове, при това с определени цветове, символизират Олимпийските игри?
	През 1892 г. младият френски общественик Пиер дьо Кубертен говори в Парижкия университет с доклад на тема „Възраждането на олимпизма“. По това време Кубертен е на 29 години, той страстно доказва на публиката, че спортът играе огромна роля както за физическото, така и за духовното развитие на човечеството.
	Затова е необходимо да се възродят, по примера на Древна Гърция, Олимпийските игри, в които най-добрите спортисти от цял свят ще се състезават веднъж на четири години.
	Идеите на Кубертен намерили подкрепа. Още през 1894 г. било решено да се проведат първите съвременни олимпийски игри в родината им, а именно в Гърция. Грандиозното събитие било планирано за 1896 г. Игрите наистина се състояли, в тях участвали спортисти от 14 държави.
	През 1913 г. неуморимият Пиер дьо Кубертен предлага да се използва бял флаг с пет пръстена като символ на Олимпийските игри. Седем години по-късно, на игрите в Антверпен, знамето вече се вее над олимпийските арени.
	Между другото, това знаме е оцеляло и до днес. Съхранява се в Музея на олимпийските игри, който се намира в швейцарския град Лозана. Било планирано за първи път това знаме да бъде представено на Игрите през 1916 г., но те не се състояли, започнала Първата световна война.
	Най-разпространеното мнение за избора на цвят на пръстените е, че те символизират петте континента. Синьото – Европа, черното – Африка, червеното – Америка, жълтото – Азия, зеленото – Австралия. Липсва само Антарктида, което е лесно обяснимо, няма постоянно население, което означава, че няма спортисти, представящи този континент.
	Версията е убедителна, но далеч не е единствената. Някои спортни историци твърдят, че барон Пиер дьо Кубертен не е имал предвид конкретни континенти, когато е проектирал знамето. Просто тези шест цвята, които са на знамето (шестият цвят е бял) покриват всички национални цветове на страните по света.
	Швейцарският психолог Карл Юнг проникнал още по-далеч в тази тема, като заявил, че това не са цветовете на континентите и дори не на знамената. Всеки кръг символизира определен спорт. 
	Оказва се, че мистерията с олимпийския флаг остава неразгадана. Може би за самия Пиер дьо Кубертен е имал съвсем различно значение? Но във всеки случай вече толкова години тези пръстени са незаменим атрибут на всички олимпийски игри. И понякога им се случват забавни истории.
	Например през 1972 г. японският град Сапоро се готви да приеме Зимните олимпийски игри. На репетицията на церемонията по откриването един от внимателните зрители забелязал, че кръговете на знамето не са в реда, посочен в Олимпийската харта. Членовете на Международния олимпийски комитет били смутени: оказало се, че това много „сгрешено“ знаме се използва на Олимпиадата от 1952 г. Странно, но никой не бил забелязал грешката преди.
 
Източник: www.webmiastoto.com
 
* * *
ПЪРВАТА КРЪСТОСЛОВИЦА В СВЕТА – ПОДАРЪК ЗА КОЛЕДА
	На 21 декември 1913 г. англичанинът Артър Уайн публикува първата кръстословица в света. Тя се появява в неделното издание на в. „Ню Йорк Уърлд”.
	Уайн поддържал в изданието т.нар. забавна страница с гатанки, анаграми, картинки с разлики и други любопитни загадки. Идеята за кръстословицата зреела в главата му от месеци и в навечерието на Коледа Артър я поднесъл като подарък на читателите.
	Уайн начертава фигура с квадратчета във формата на диамант, написва в средата думата „забавление” и започва да измисля слова, в които има букви от първата дума. За по-голяма яснота той номерира квадратчетата от началото до края и дава обяснителни бележки, които да насочат читателите за откриването на правилните думи в кръстословицата.
	Придружаващите инструкции са кратки и ясни: „Попълнете малките квадратчета с думи, които отговарят на описаните по-долу обяснения”. С течение на времето се появяват ребуси в най-различни форми.
	Любопитен факт е, че единствената слабост на кръстословиците се оказали грешките, допускани от печатарските машини. Тогавашните печатни средства много често размествали или припокривали квадратчетата. Отчитайки този съществен недостатък, издателите на „Ню Йорк уърлд” спрели  да поместват кръстословици. Силното недоволство на читателите обаче ги принудило да възобновят страницата, съдържаща новия ребус, само… седмица по-късно.
	Най-голямото признание за кръстословицата идва през 1924 г., когато американците Дик Саймън и Линкълн Шустър пускат на пазара книга, съдържаща всички кръстословици, публикувани в „Ню Йорк уърлд”. Изданието се превръща в хит на американския пазар и само за три месеца от него са продадени над 40000 екземпляра.
 
По материали от Интернет
 


Полезна информация
ЗАЩО ПЛАЧЪТ Е ПОЛЕЗЕН ЗА ТЯЛОТО И УМА?
 
	Макар че плачът по-често се възприема като негативна емоция или признак на слабост, това всъщност е начинът на тялото да възстанови физическия и емоционалния си баланс. Така че има повече причини да се проливат сълзи, отколкото изглежда на пръв поглед.
	Сълзите почистват очите
	Сълзите овлажняват очите и действат като смазка, което ги предпазва от инфекции и в същото време ги почиства от прашинки и други предмети, попаднали в тях.
	Сълзите детоксикират организма
	Сълзите, проливани в резултат на емоционална реакция, съдържат кортизол (хормон на стреса), както и някои токсини, които нарушават ритъма на тялото. Ето защо силният плач на практика “изхвърля” част от тези вещества, с което намалява общите нива на стрес.
	Плачът регулира емоциите
	Според психолозите плачът е форма на регулиране на емоциите, който активира парасимпатиковата част на вегетативната нервна система (ВНС), която, от своя страна, помага на тялото да си почине.
	Плачът притъпява усещането за болка
	Продължителният плач облекчава не само емоционалната, но и физическата болка, тъй като предизвиква отделяне на ендорфини в тялото (окситоцин и ендогенни опиоиди). Окситоцинът е силен хормон, който обикновено се отделя по време на секс или емоционално обвързване с друг човек. Прекият ефект е усещане за спокойствие и щастие.
	Плачът подобрява настроението
	Проливането на сълзи от време на време е начин за повдигане на духа. По време на плач често се поема дълбоко хладен въздух. Това помага на мозъка да се охлади (същото се случва и при прозяване), което се отразява положително върху цялото тяло, а оттам и върху настроението на плачещия.
	Плачът помага за превъзмогването на скръбта
	Процесът на скръб може да продължава дълго време и да включва много негативни емоции като тъга, чувство на вина и безпомощност, гняв и др. Плачът помага на ума да преработи всички тези чувства, притъпявайки болката (физическа и емоционална) и позволявайки на тялото да се отпусне.
	Сълзите от страх
	Освен, когато се чувстват тъжни, хората плачат и от уплаха. Необходимостта от сълзи в стресови ситуации идва от нуждата на мозъка да възстанови емоционалния баланс или физическото и психическото равновесие. При много силна емоция, плачът е начинът на тялото да се отърси и възстанови от това непреодолимо чувство.
	Плачът понижава кръвното налягане
	Задържането на сълзите при човек на когото му се плаче, увеличава сърдечната честота и кръвното налягане. Така че освобождаващият ефект на сълзите регулира това напрежение в тялото.
	Колко често плачат възрастните хора
	Според Американската психологична асоциация (APA), годишното време, прекарано в плач при възрастните, е приблизително два часа и половина. Емоционалните сълзи при жените се проливат общо между 30 и 64 пъти, а при мъжете от пет до 17 пъти.
	
Източник: https://www.nationalgeographic.bg/
 
* * *
ПЕНЛИВО ВИНО СПОРЕД ЕТИКЕТА - КАК ДА ОТВОРИМ,
НАЛЕЕМ И ПОДНЕСЕМ ПЕНЛИВИ ВИНА?
	Естествено пенливото вино е с нас при всеки празничен повод. Празненствата на Нова година не минават без него. Има ли специфични особености пенливото вино при отварянето, наливането и поднасянето и каква компания предпочита то, това е част от етикета на виното и всеки любител би следвало да познава някои правила.
	Пенливото вино трябва да е добре и постепенно охладено преди поднасяне, най-добре при температура от 6-8 градуса в специален съд за охлаждане на вино. Рязката разлика в температурата ще навреди на аромата на виното.
	Пенливото вино задължително се поднася с кърпа, тъй като мократа бутилка се пързаля в ръцете, а знаем, че предстои процедурата по отварянето, за която е добре всичко да е сигурно. Избършете добре бутилката преди отваряне.
	Чашите, в които се сервира пенливо вино, са тънкостенни, високи и тесни, за да се запази газировката колкото се може по-дълго. Измийте ги и ги полирайте добре. Красотата на балончетата трябва да изпъкне, а не остатъци от варовик или пръсти.
	Махнете металната кошничка, задръжте бутилката под наклон 45 градуса и не насочена към човек. През цялото време палецът е на тапата, за да не се случи инцидент и тапата да нарани някого. Налягането никак не е малко за такова тясно гърло.
	Задръжте тапата неподвижно и започнете леко да въртите бутилката, както е под наклон, обратно на часовниковата стрелка. Трябва да се чуе звук "пссс", а не "пук". Това означава, че виното е отворено възможно най-безопасно и по етикет.
	Чашите се наливат отново под наклон, за да има минимално количество пяна. В никакъв случай не трябва да има фонтани, пръскане и разливане. Ако остане от пенливото вино, бутилката се затваря с тапа и може да престои най-много 3 дни. Ако виното е качествено, може да сготвите с него риба, пиле или морски дарове.
	По правило пенливите вина се сервират с ордьоври, плодове, леки десерти, морски дарове. Каквото и да сложите, важното е да е леко за стомаха, защото игривите балончета създават трудности на храносмилането. Макар и уж сладко и леко на вкус, пенливото вино си е достатъчно алкохолно и 2-3 чаши могат да завъртят главата съвсем прилично. Така че пийвайте, вдигайте празнични наздравици, но следете и за храната.
	Наздраве!
 
Източник: www.hera.bg
 


Здраве
НОВА НАДЕЖДА ЗА ТЕРАПИЯ 
СРЕЩУ ПИГМЕНТЕН РЕТИНИТ
 
	Екип, ръководен от UNIGE, идентифицира молекулен механизъм, който причинява дегенерация на фоторецепторните клетки в очите, което може да доведе до слепота.
	Пигментният ретинит е най-често срещаното наследствено заболяване на ретината при хората, с разпространение от един на всеки 4000 души по света. Той се характеризира с прогресивна загуба на зрението, обикновено водеща до слепота. Първите симптоми обикновено се появяват на възраст между 10 и 20 години със загуба на нощно зрение. След това зрителното поле се стеснява до „тунелно зрение“, което накрая води до слепота около 40-годишна възраст. Това заболяване се характеризира с дегенерация на светлочувствителни клетки, фоторецептори, отговорни за превръщането на светлината в сигнали към мозъка. Външният сегмент на клетката е изграден от дискове, върху които са разположени светлочувствителните пигменти. Вътрешният сегмент съдържа всички метаболитни механизми, необходими за функционирането на клетката. При някои пациенти са наблюдавани структурни дефекти във фоторецепторните клетки, но участващите молекулярни механизми все още не са разбрани добре. 
	Екип от Университета в Женева (UNIGE), в сътрудничество с Университета в Лозана (UNIL), идентифицира съществената роля, която играе молекулярният цип, образуван от четири протеина. Липсата на този цип води до клетъчна смърт на клетките на ретината. Това откритие може да доведе до разработването на терапевтични подходи за пигментен ретинит.
	Молекулен цип 
	Мутации в гените на четири протеина, са свързани с патологии на ретината, като тези четири протеина са идентифицирани от лабораторията на Пол Гишард и Вирджини Хамел от катедрата по молекулярна и клетъчна биология на Факултета по природни науки. Те са разположени в центриоли, цилиндрични структури, изградени от микротубули и присъстват във всички животински клетки.
	„В центриолата протеините осигуряват сцеплението на различните микротубули, като действат като цип, обяснява Вирджини Хамел, автор на изследването.
	Наблюдения с безпрецедентна прецизност
	Благодарение на техниката за разширителна микроскопия, оптимизирана от групата на Вирджини Хамел и Пол Гишар, която позволява надуването на клетките, без те да бъдат деформирани, учените успяват да наблюдават тъканта на ретината с непостигната до момента разделителна способност.
	Биолозите се фокусират върху структурата на свързването при мишки, които са имали – или не са имали – мутация в гена за един от четирите споменати протеина. Тези наблюдения са проведени на различни етапи от живота. „При липсата на мутация открихме, че тези протеини осигуряват, точно както бяхме виждали преди в центриолите, сцеплението между микротубулите, като образуват цип, който се затваря с напредването на развитието“, обяснява Оливие Мърси, изследовател в отдела по молекулярна и Клетъчна биология и първи автор на изследването. От друга страна, когато генът за този протеин е мутирал, въпреки че структурата на микротубулите изглежда нормална през първите дни, микротубулите постепенно стават все по-малко прикрепени един към друг. В зряла възраст засегнатите мишки имат микротубули, които вече изобщо не са „закопчани“ заедно и в крайна сметка се сриват, което води до клетъчна смърт на фоторецепторите.
	Възстановяване на „молекулярния цип“
	за предотвратяване на клетъчната смърт, Тази работа, подкрепена от Европейския изследователски съвет (ERC) и Pro Visu Foundation, води до по-добро разбиране на молекулярното и структурно ниво на пигментния ретинит, което позволява да се обмислят терапевтични лечения, които действат преди клетъчната дегенерация.
	„Чрез инжектиране на протеина в пациенти, страдащи от някои видове пигментен ретинит, можем да предположим, че молекулярният цип може да бъде възстановен, за да се осигури структурната цялост на микротубулите, като по този начин се предотврати смъртта на фоторецепторните клетки. Ние оценяваме този подход в сътрудничество с нашите колеги от UNIL и офталмологичната болница Jules-Gonin, Иван Арсенийевич и Корин Костич“, завършва Пол Гишар, съавтор на изследването.
	Източник: www.retinabulgaria.bg
 




Коледен и Новогодишен поздрав от редакцията

Скъпи приятели,
Редакцията на сп. "Звук и светлина" най-сърдечно Ви поздравява по случай настъпващите Коледни и Новогодишни празници! Пожелаваме Ви Новата година да влезе във Вашите домове с много здраве, лично и семейно щастие, късмет, мир и любов. Да си подарим незабравими празници на духа в семейството, с увереност, че трябва заедно да преминем през трудностите и силно да вярваме, че идва една по-здрава и благодатна година! И нека изгряването на Витлеемската звезда бъде този благословен знак за човечеството, символ на надеждата в новото по-добро начало! 
ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!
СПОРНА И ПЛОДОТВОРНА 2023 ГОДИНА! 



Цитат на броя

	„Весела,весела Коледа – тя е в състояние да ни върне детските приказни видения, да привика у стареца щастието на младостта, да отведе пътешественика в уюта на бащиното огнище.“
Чарлз Дикенс

Притурка на сп. "Звук и светлина"


МЕДАЛЬОНЪТ
/С ПРОДЪЛЖЕНИЕ/

В КАПАНА, 1868 г., есента
	Такава златна есен, а времето тихо, хубаво, приятно. Няма дъждове, няма киша. “Кадън хавасъ” казваха на такова време турците – женско време. Да ти е драго да яздиш и да обикаляш пръснатите по планините стада. А от месеци Гаврил, Хрелката и Михалаки само това правеха. Разпределиха си вилаета Ушак, обхождаше всеки своя район, описваше стадата с овце-майки, имената на овчарите, прираста от малки агнета. Събираха се в кантората, сумираха общо колко глави добитък трябва да отведат за продан и приблизително колко пари се очаква да вземат за тях. Но всичко беше само ориентировъчно. Много зависеше от това колко килца щеше да качи на гърба си всяко агънце, колко ще се опитат да скрият овчарите или колко ще измрат от болести, и на каква цена ще успеят те, бегликчиите, да ги продадат.
	– Хич не ги жалете – пляскаше с отворена длан по масата Михалаки.– Ако слушаме пастирите и им вярваме, те половината ще изкарат или измрели, или отвлечени от вълци. Колкото сме записали, че са родени, от тях ще заделяме една десета. И гледайте по-едричките да вземате! Да не ви набутат дребосъци недорасли!
	– То, Михале, има наистина и болести, и вълци – опитваше се да бъде справедлив Хрелката.
	– Ха-ха-ха! Ама ти си бил много доверчив бе, Станьо! – смееше се Михалаки искрено развеселен. – Ти, ако беше овчар, нямаше ли да скриеш двайсет овце от двеста в гората още преди преброяването? Не ги мисли за толкова прости, ей! Хитри са те, защото са рая! Раята само така може да оцелява. Като си играе на криеница с държавата! Така ли е, Гавриле?
	– Така е – съгласяваше се Гаврил с половин уста, защото и той беше син на тази рая. Както и самият Михалаки всъщност. Никак не му харесваше как се обърна отношението му към простите хорица.
	– Ех, Михалаки! – клатеше глава Хрелката. – Внимавай да не ни излезе през носа това надхитряне и с овчарите, и с държавата!
	– Няма страшно, приятел! Виж какви пари показват сметките! Някога дали сте печелили толкова за едно лято?
	После почиваха един месец, преди да тръгнат да събират десятъка за продан. В този месец Хрелката наобиколи Денизли да си пораздвижи замрялата прекупваческа търговия, част от която бе дело и на Гаврил, та затова той на свой ред ходи два пъти до Цариград за стока и закара афион. Отби се няколко пъти до златарското ателие да се срещне с хубавата дъщеря на Куюмджиян. Бащата отдавна виждаше искрите, които припламваха между тях, и дискретно се оттегляше в работилничката си, за да могат младите да се разговорят в магазина без стеснение. Той харесваше Гаврил и би го одобрил за зет, стига младият търговец да реши най-после да поиска ръката на дъщеря му. Златарят наблюдаваше възхода на този българин, оценяваше способностите му, доброто му поведение. Нищо не знаеше за неговия род, освен това, че и баща му бил търговец, преди да се спомине доста млад. Синът очевидно вървеше по стъпките му, и то с великански крачки.
	Малко не одобряваше перченето му със скъпите дрехи, с хубавия кон, украсен с лъщящия като слънце медальон. Но пък тъкмо този медальон толкова клиенти му докара за една година! Че всеки, който похвалеше Гаврил за украсата на коня му, получаваше веднага най-изчерпателна информация кой златар точно му го е направил със златните си ръце и какви чудеса още можел да изработи! И заваляха поръчки за колиета, обеци, диадеми, брошки и медальони от аги, паши и техните хареми, от турски големци и чужди дипломати. Лично персийският консул в Ангора два пъти идва в представителството си в Измир, и двата пъти го повика да му занесе украшения от магазина, за да избере няколко за любимите си съпруги.
	После Гаврил и съдружникът му се захванаха с беглика на Ушак и изглежда това накара българина да се въздържи засега от предложение за женитба. Можеше да се очаква, че наесен, като приключат, ще поиска да вдигне сватба. Куюмджиян очакваше този момент, но от друга страна животът го бе научил на умението да слага юзди на желанията си и да проявява търпение. Волята е у бога.
	Той позволяваше на дъщеря си, след като приключи работата в магазина, по светло да се разходи под ръка с младия мъж из стъргалото, а после ги чуваше как тихо си говорят пред пътната врата, докато той я изпращаше. Гаврил си открадваше вече по някоя целувка в припадащия здрач и след кратко озъртане към потрепващите перденца по прозорците на съседските къщи. Той по-задълго задържаше девойката в прегръдката си и по-силно я притискаше към себе си.
	– Като мед си сладка! – шепнеше задъхано в ухото й на арменски, целуваше устните й, и я гледаше с такива запленени и поглъщащи очи, с каквито никой досега не я бе гледал.
	– Ох, Гавриле, пусни ме вече – теглеше се леко тя из ръцете му, а в същото време й се искаше да не я пуска до сутринта и още по-силно да я притисне до себе си.
	Един ден Гаврил дойде в магазина издокаран, както винаги, с елече, бродирано отпред, с червен фес, потури от фин плат, широк раиран пояс, със златно синджирче на врата и кехлибарена броеница, затъкната в пояса. Е, не беше божигробска, но някой ден щеше да стане и хаджия. Хвана я подръка и тръгнаха по главната улица.
	– Днес съм решил да си направя фотография и да я пратя на майка ми, че сигурно се е затъжила за мен. Ще влезеш ли да ме изчакаш?
	Тъкмо стигнаха ателието. Фотографинът беше възрастен грък. Той поздрави младия търговец и се засуети да му обяснява къде да седне и накъде да гледа. Гаврил му каза, че иска да стои прав. Професионалистът имаше решение за такива клиенти. Специално бе донесъл в ателието един хубав висок шкаф с дърворезба, за да се облегне човек на него, а не да стърчи нелепо изпънат, като че ли ще му четат присъда.
	Гаврил застана до шкафа, облегнат на десния си лакът, лявата ръка залови за пояса, кръстоса небрежно единия крак пред другия и попита:
	– Така добре ли изглеждам?
	– Добре, добре – избъбри гъркът.
	Въпросът не беше отправен към него, а към младата арменка. Тя кимна утвърдително и Гаврил се усмихна. После реши, че е добре на снимката да е сериозен, затова си придаде спокойно изражение, но очите му все така възторжено и напористо бяха вперени в лицето на девойката, сякаш още я питаше нещо и се усмихваше.
	Фотографът се бе закачулил с черното платнище на апарата и в следващия момент блесна светлина.
	– Готово – обяви майсторът на моменталните изображения. – В петък снимките ще са станали, мини да ги вземеш.
	Гаврил протегна ръка към момичето.
	– Ела да се снимаме заедно.
	– Не – дръпна се глезено арменката. – Какво ще каже татко?
	– Нищо няма да каже, нали си ми годеница! – той за първи път изговаряше това, което вече с цялото си поведение показваше. – Ела. Толкова си красива! Хубава снимка ще стане.
	Придърпа я до себе си и я прегърна през кръста.
	– Ох, само татко да не разбере – шепнеше в това време тя, докато старият грък зареждаше касета с новата стъклена плака.
	Блясък и готово.
	– Ето, видя ли, че не е страшно – засмя се Гаврил.
	Ала девойката никак не беше спокойна. Не беше редно това, което направи. Да се бе снимала самичка – може. Или семейна снимка с родителите й. Но е крайно непристойно и срамно една неомъжена девойка да се снима с някой ерген, пък бил той и годеник. Нека се оженят, че тогава, както го изисква приличието!
	“Само татко да не разбере!” – повтаряше си тя в очакване на петъка, когато щяха с Гаврил да вземат снимките. После щеше да скрие своите някъде дълбоко-дълбоко под девет ката дрехи в раклата си!
	Но разправията я свари неподготвена още в четвъртък. Гаврил отново бе заминал някъде и днес нямаше да идва. Затова пък баща й влетя в магазина зачервен и бесен, размахал в ръка няколко снимки.
	– Как смееш? – викна той, та чак й проглуши ушите. – Как си позволяваш това безсрамие? Целият град да те гледа и да ти се присмива! Очите си да не мога да вдигна утре пред хората! Никаквица! Забранявам повече да излизаш с него!
	Той хвърли снимките на тезгяха и стъписаната му дъщеря ги видя. Бяха много хубави. Двамата прегърнати и усмихнати. Но откъде бе разбрал баща й? Веднага й беше отговорено на въпроса:
	– Оня грък! Да вземе да ги окачи на витрината, та целият град да ги гледа! Като вършиш безсрамия, поне не ги излагай на показ! Може и да се ожени Гаврил за тебе, тогава се снимайте, колкото щете! Ами ако се запилее нанякъде? Ако утре някоя друга му завърти ума? А? Срам! За тебе ще е срамът, не за него, разбра ли? За мъжа никога не е срамно, че бил с някоя жена. Но за жената е петно за цял живот!
	– Той... той не е такъв – прошепна момичето и сълзи закапаха от очите му.
	– Може да не е. Но пътищата са пълни с разбойници. Всичко може да му се случи дори не по негова вина – вече по-кротко, но все така строго продължи баща й: – Веднъж да те омъжа, ще ми олекне. А дотогава никакво хойкане по града. Оттука право вкъщи! Разбра ли?
	– Разбрах – едва чуто отвърна момичето.
	Гаврил се върна в града на другия ден. Чу за разправията. Реакцията на златаря го наскърби, но в същото време такива бяха моралните норми сред арменците. Започна да наобикаля вечер край дома им и веднъж на мръкване най-после любимата му излезе на улицата да си поговорят.
	– Като се оженим, всичко ще се оправи – говореше й Гаврил и целуваше един по един пръстите на ръката й. – Само да приберем беглика, да платим данъка на хазната и ще дойда да поискам ръката ти. Само един месец още и ще се оженим.
	Тази сладостна перспектива отново даде страст на целувките им– колкото по-тайно откраднати, толкова по-огнени.
	Есента наближи. Един кратък проливен дъжд изведнъж напомни за нея. Гаврил тъкмо разговаряше с любимата си пред портата и рукна като из ведро. Двамата се притиснаха един до друг под тясното навесче. Но то нямаше да ги опази.
	– Ела насам – дръпна го навътре девойката. Те се шмугнаха в двора и притичаха до най-близкия подслон – плевнята.
	Зад гъстите ресни на дъжда и най-наблюдателната съседка не би видяла какво стана. Влязоха на сушина и девойката отметна със смях измокрената си коса. Как да устоиш? Гаврил силно я прегърна и впи устни в нейните.
	– Толкова те искам! – зашепна той, обвил силните си мъжки ръце около снагата й. – Ти си моя вече! Ти си ми жена пред бога!
	– Ох, Гавриле, потрай още малко! – зашепна задъхано момичето, но нямаше сили да го отблъсне и зарови пръсти в косата му.
	После като в някаква омая, като в някакъв танц, чиито стъпки никога не бяха учили, двамата се залюляха през пустия хамбар, краката им се заплетоха в дебелата слама на пода и те паднаха на мекото ложе, което съдбата им беше постлала за първа брачна нощ.
	– Ду артен им кинън ес! Им кинън ес! Ми вахецир!1 – шепнеше на арменски той задъхан в ухото й. [Бележка под линия 1:  Ти си ми жена вече! Ти си ми жена! Не се бой! (арм.), (б. а.).]
	Дъждът почти бе спрял, когато тя изтича вкъщи и се скри в стаята да свали измокрените си дрехи с полепнали сламки. На вечеря й се струваше, че всички ще прочетат като надпис на челото й какво се бе случило, но никой не й обърна особено внимание и тя си легна да спи, а сърцето й продължаваше да думка в гърдите, като че ще изскочи.
	На другия ден Гаврил замина да събира десятъка.
	Работата така завъртя тримата съдружници, че дъх не можеха да си поемат. Наеха помощници, обикаляха кошарите, отделяха наедрелите от лятната паша шилета, караха ги на пазара в главния град Ушак или в Денизли, понякога в Пазарлар или Алшехир. Бяха се разбрали, като продаде всеки шилетата от своя район, да се срещнат в кантората в Измир, да изброят прихода, да сметнат кое е за държавата, кое остава за тях, да си го поделят и на другия ден да внесат данъка в хазната.
	Така и стана. Гаврил се разплати с помощниците си и късно една вечер стигна в Измир. Сутринта, измит и облечен в чисти дрехи, отиде в кантората. Хрелката вече беше там, а по обед дойде и Михалаки.
	Засмян до уши, въпреки че силно куцаше с дебело превързан крак, той тържествуващо ги поздрави от вратата:
	– Здравейте, юнаци! Ех, каква дружина сме ние с вас! Ако речем, света ще преобърнем! Станьо, велик си ти в сметките! Най-великият!– тупна го здраво по гърба. – Сядай на масата и брой! Виж какво богатство съм донесъл! Гавриле, братко, и ти нямаш равен на себе си! Дай ръка да се подпра, че едва стъпвам на тоя крак.
	– Какво ти е бе, Михале?
	– Ох, навехнах го преди два дни. Подул се е като кютук! Не мога да стъпя. Ама ще си оправим сметките утре с държавата и тогава ще търся доктор. От навехнат крак никой не е умрял. Дайте тефтерите и да видим кой колко е донесъл.
	Четоха, смятаха, натрупаха купчина златни турски лири, франкове, рубли, големи сребърни бешлици със завъртени арабски букви отгоре им, дребни каймета и рубиета. Всякаква пара! Свечери се. Докато я изчислят от една валута в друга, докато сметнат... Цяла нощ щяха да работят.
	Изведнъж Михалаки стреснато скочи, но болката в крака го накара да се свие на стола си.
	– Боже, колко съм тъп! – викна той и се плесна по челото. – Една торба си забравих в хана. А в нея бях скрил цяла кесия златни махмудии. Нали по различни дисаги разхвърлях парите, та да не са всичките на едно място, както сме си говорили. А да взема да забравя торбата в конюшнята! Оле боже господи, чисто злато!
	Станьо и Гаврил мълчаха стъписани. Голяма глупост наистина.
	– Аз знам точно къде я окачих. Сега ще скокна да си я прибера! Тя е такава опърпана, козинява като за зоб на конете, сигурно никой в тъмното не я е забелязал даже.
	Той тръгна към вратата и едва не падна, когато болният му крак се подгъна изведнъж. Подпря се на стената и изстена през зъби.
	– Стой, кажи къде е, аз ще ида – скочи и го подхвана Гаврил със здравите си ръце.
	– Жив да си, братко. Ще се поболея, ако пропаднат тия пари. За какво се бъхтахме толкова!
	И той обясни при кое село от коя страна на пътя е гостилницата, къде точно в конюшнята до коя греда трябва да виси торбата му.
	– Знам го този хан – викна Гаврил, затропа надолу по стълбите и след миг външната врата хлопна зад гърба му.
	– Ох, Станьо, иди пусни резето, че да не ни обере някой – продума Михалаки и се довлече до стола си.
	Гаврил препусна към далечното село. Беше мръкнало. И в най-бърз галоп имаше три часа път. А като е тъмно, щеше по-бавно да язди, нищо че има луна. Значи поне четири. Да отдъхне конят един час и после още четири обратно, чак призори щеше да се върне.
	“Тоя Михалаки, такъв разсеян!”
	Рано сутринта капнал от умора той върза коня си пред кантората и се заизкачва бавно по стълбите. Беше намерил торбата точно на мястото. И вътре беше пълната с пари кесия. Гаврил надникна още там в нея. На лунната светлина блеснаха пред погледа му златните монети, той върза пак кесията и пое обратно. Всичко мина добре, но душата му излезе от препускане по голите чукари цяла нощ.
	В стаята на горния етаж завари само Хрелката. Спеше, облакътен на масата.
	Гаврил седна на стола отсреща и го побутна.
	– Станьо, дойдох. Донесох парите.
	– Е, и кво? – измрънка Хрелката и от дъха му лъхна на вино.
	Гаврил се огледа смръщено. На пода се търкаляха празни шишета. На масата – две недопити чаши. Михалаки го няма. Парите също.
	Прозрението като хладна змия пролази в душата му.
	Огледа се тревожно. Бръкна в донесената торба, извади натъпканата с пари кесия и я изсипа на масата. Блеснаха няколко жълтици, които са били сложени най-отгоре, а останалите се оказаха медни пари. Нищожна сума. Нищожна!
	“За това ли тичах цяла нощ?”
	– Къде е? – разтърси той с две ръце пияния си съдружник. – Къде е Михалаки? Къде са парите?
	Хрелката не беше изтрезнявал по-бързо. Завъртяха се из празната кантора, из склада долу – няма го. Намериха зад вратата само дебелата превръзка от крака му.
	Как ги беше изиграл! Как хубаво бе измислил и подредил всичко! Да дойде последен, да куца, да се сети внезапно за забравените пари! Да прати далече Гаврил, защото знаеше, че той вече не посяга към виното. Но на Станьо му се услаждаше. Почерпили се били за добре свършената работа!
	Двамата тичаха из града, разпитваха някой не го ли е видял, но той имаше цяла нощ преднина. С един добър кон далече е стигнал. А накъде ли е хванал? Можеше да предположи, че ще хукнат да го гонят към Цариград, значи едва ли беше поел в тая посока! Можеше и на кораб да се е качил. Както хубаво е подготвил всичко, сигурно и тескере си е извадил, и билет си е купил предварително и сега плува към Венеция или към Атина, или към Александрия в Египет...
	Привечер Станьо и Гаврил седяха в кантората и се гледаха измъчени, потни и гневни. Единият – жалък, миришещ още на вино, но съвсем трезвен, а другият – със зачервени от безсънието очи, пълни с отчаяние.
	Заптиетата влязоха и ги арестуваха. Беше се разчуло вече, че са търсили из целия град съдружника си и липсват парите за данъка. Затвориха ги. Станьо се изправи пред зарешетеното прозорче, загледа се към розовото от залеза небе и от очите му се затъркаляха едри сълзи. Гаврил нямаше сили дори за това. Опъна се на прогнилия сламеник и заспа като пребит.
	Държаха ги затворени в тази килия два дни. После ги преместиха в общо каменно подземие само с едно прозорче. Спяха на вмирисаните сламеници, докато сами се вмирисаха ужасно. Имаха само една кофа вода на двайсет човека сутрин да се измият и една кофа за по нужда. Смърдеше нетърпимо! Извеждаха ги за по един час в двора да се раздвижат и тогава Гаврил с пълни гърди дишаше свежия зимен въздух. То каква ти зима тук? Една снежинка не пада, но все пак прохладно. Очите му светеха жадно за още простор и още въздух, но ги връщаха обратно. Той се чувстваше като волно диво животно, внезапно попаднало в капан, от който няма измъкване! А кръвта му кипеше от гняв. Гняв! Жажда за мъст! Кроеше планове как, като излезе на свобода, ще преобърне земята, за да намери Михалаки. Как ще допре острия си нож до гърлото му и със злорад блясък в очите ще му заяви, че на парченца ще го нареже за това, което му бе причинил. О, само да му падне! Гаврил безброй пъти го уби с нож, насече с ятаган, простреля с пистолет. Кръвта му всяка нощ се лееше в мислите му, докато гневът прекипя и остана само болезненото унижение и осъзнаването на собствената му наивност и доверчивост.
	Явиха се два-три пъти пред съда. Турците гледаха и пресмятаха по собствените им записки колко данък е трябвало да платят. Добре, че всичко бяха записвали наполовина, понеже от самото начало така се бяха разбрали. Пишат сто глави шилета, но си знаят, че са двеста. Само че съдът не знаеше, а никой нямаше да си направи труда да пита овчарите и говедарите по планините. Така поне падна размерът на дължимия данък наполовина. Ето за това нещо излезе прав измамникът Михалаки.
	Съдът не се интересуваше, че ги бил изиграл съдружникът им. Не си направиха труда да го издирват.
	Кой е този Михалаки? Откъде е? Нищо не знаеха за него. Дали Михалаки е истинското му име – дори това не знаеха. Никой от двамата не бе му поискал документ. А в книгите за откупуването на беглика бяха записани само техните две имена – Станьо Хрелка и Гаврил Хлътев. Как беше станало това? Не можеха да си обяснят отначало, но после Гаврил се сети, че съдружниците му без него бяха отишли да платят аванса и да оформят документите. Значи Станьо беше се подписал със своето име, а Михалаки с името на Гаврил. Излизаше, че Михалаки нищо не дължи на държавата. Само те двамата.
	Разпитите, мръсотията, унижението, ужасната обида, че с теб се е подиграл човек, на когото си вярвал като на брат – това до крайна степен ги смачка. След като османската правосъдна система, без да си дава зор, дълго и бавно ги дъвка, за три месеца ги смля и в края на февруари беше готова да ги изплюе с цялото полагащо им се презрение. Решението на съда беше просто. Ако съберат до един месец парите за останалата половина от данъка и ги внесат в хазната, държавата няма да има никакви претенции към тях и ще ги освободи. Но някой заможен човек трябва да гарантира с парите си, че няма да избягат. Ако не стане така, чакаше ги тежък каторжен труд с вериги на краката до края на живота им някъде из Анадола.
	Хрелката писа на роднина в Денизли, той му пое гаранцията и скоро го пуснаха да върви да събира своя дял от парите. Там имаше разхвърляна стока, имаше да си прибира приходи и щеше да се справи.
	Гаврил знаеше кой има пари да застане зад гърба му, но как да протегне просешка ръка точно към този човек? Той завинаги си бе спечелил презрението му. Сигурно никога вече нямаше да бъде допуснат до прага на златарския му магазин, до дома и дъщеря му.
	Три дни, след като пуснаха Хрелката, отведоха младия българин при началника на затвора.
	– Можеш да вървиш да събираш парите – каза му кратко той. – И недей да бягаш, защото много уважаван човек заложи името и богатството си заради тебе!
	– Кой е този човек? – не повярва Гаврил.
	– Трудно ли е да се сетиш? А си щял да се жениш за дъщеря му! Много къса памет имаш, Гаврил ефенди. А той изтърка стъпалата да идва през ден да пита за тебе. Хайде, върви!
	Гаврил се прибра в наетата от него къща. Слава богу, багажът му си беше там, а съседът му го гледаше съчувствено. Първата му работа бе да отиде на баня. След това може би трябваше да благодари на Гроник Куюмджиян. Но не биваше само с гола благодарност да се яви. Седна и състави списък. Трябваше да провери колко са се умножили парите му, заложени при двамата лихвари, където държеше малки суми. Да види какви пари имаше скътани вкъщи, какви са пръснати в стока по търговци на дребно, да пресметне колко ще вземе за коня си на пазара, за скъпите си вещи и дрехи. Всичко това му отне един ден.
	Отиде при златаря, благодари му с наведена глава и му представи сметката си. Само за десетина дни щеше да събере нужните пари, лишавайки се от абсолютно всичко. Оставаше без един грош капитал, с който да започне нова търговия и да се изправи на крака. На двайсет и пет години от блестящия връх, който достигна, животът му се срина в праха! Като единствен неприкосновен резерв, като последен знак за синовна обич и лично самочувствие щеше да си запази само две неща– мъничкото златно рубие от майка си и медальона “машаллах”. Ако посегнеше и на тях, щеше да рухне завинаги в собствените си очи до положение, от което нямаше да може никога да се вдигне. А сега все пак се надяваше. Беше млад, силен и гневен.
	Арменецът прегледа сметките му и каза:
	– Бях сигурен, че няма да побегнеш, затова гарантирах за теб. Това е единственото, с което можах да ти помогна. А го направих, защото дъщеря ми си изплака очите. – После добави замислено: – Но не само заради нея. Мисля си, че и ти щеше да гарантираш за мен, ако аз бях попаднал в затвора.
	Очите на Гаврил се навлажниха при тези думи.
	– Благодаря – успя да отвърне той със свито гърло.
	Не можеше нищо повече да каже. Не можеше вече дума да отвори за женитба с дъщеря му. Той беше голтак и бедняк. Провален и посрамен. Нямаше за него място в дома му. В нито един почтен дом! Сърцето му в този момент сякаш се сви и избухна, разпръсвайки се на малки парченца.
	Но и златарят се късаше от противоречия. Искаше да прегърне като син този изстрадал младеж, който беше отличен търговец и само заради житейска неопитност бе така брутално ограбен. Знаеше, че сърцето на дъщеря му е разбито и няма да може да обикне другиго така, както това момче. Но ако дори сега, въпреки че е разорен, го приемеше за зет, можеше всичко да върви добре година, две, пет... и пак изневиделица някой да го измами и да го доведе заедно с обичната му дъщеря до просешка тояга. Гроник можеше да не бъде жив тогава, за да ги спаси!
	Добрият мъдър и справедлив Гроник Куюмджиян не можеше да се поддаде на съжалението:
	“Понякога се изправяме в живота си пред тежък избор. Как да постъпи човек? Не винаги правилното решение изглежда справедливо и не ние трябва да решаваме. Волята е у бога.”
	Той поклати глава, сам съгласявайки се с горчивите си мисли. Нямаше какво повече да си кажат. Гаврил се обърна и излезе.
	Прозвънването на сребърната камбанка на вратата беше най-последният сладък отглас от завинаги изгубеното приказно щастие, което почти държеше, което трептеше и пърхаше като живо птиче в ръцете му, но...
	Отлетя завинаги.
 
 
СТАРОТО КУЧЕ
	След краткото, но поучително “бягство” на Атанас Николов, Сянката му изглежда прояви повече здрав разум от върховния си шеф– министъра на вътрешните работи, и реши хем да натрие носа на криминалиста от Бургас, хем да не му остави свободно време за глупости. Премести го от централното управление в едно от столичните РПУ-та като временно заместващ, защото един от криминалистите там бе прекарал инфаркт и задълго излезе в отпуск по болест.
	Николов отиде да се представи в първия си работен ден на новото място и ръководителят на оперативната група изгледа с недоверие бургазлията.
	Беше едър трийсет и пет годишен българин със самочувствието на врял и кипял в професията. Казваше се Методи Боримечков и външността му забележително съответстваше на неговото име. Приятелите му, пред които на чашка разказваше любопитни семейни предания, знаеха, че то много здраво е свързано с героичната история на рода му, чиито корени бяха някъде от селата около Охрид. Точно тази родова памет за подвизите на неговите деди през целия му живот бе държала принципите му на висота. Тя извираше от времената на османската власт, когато българите по днешните македонски земи са проливали кръвта си за свобода, и правеше Боримечков силно чувствителен към всякакви прояви на безчестие. Пак заради здравите си принципи не беше влизал в никакви заговорчета и комбинацийки на кариеристите край себе си и затова не можa да порасне в службата. И след всички промени, трансформации и реорганизации в полицията се озова на длъжността криминалист в оперативна група по тежки престъпления към това районно полицейско управление на София.
	Станимир Искренов познаваше силата на принципите му. Но те можеха лесно да бъдат манипулирани и да се превърнат в негова слабост. От това се възползва Сянката без никакво угризение.
	“Ще ми бяга! Ще ме прави на маймуна!” – заканително поклати глава той, вдигна телефона и наприказва цял куп измислици за Николов на Методи Боримечков.
	И ето, сега Боримечков седеше на бюрото си и претегляше с поглед новия колега. Нищо чудно въпреки хрисимия му вид всичко, дружески споделено от Искренов по телефона, да си е чиста истина.
	“Научих такива неща за него, които не мога да ти ги напиша официално, но не е зле да ги имаш предвид – бе откровеничил Искренов.– Странна птица е тоя Николов. Нищо не се е доказало срещу него, но колегите му смятат, че е покровителствал дребните наркопласьори в Бургас и те добре са му се отплащали. Сега не пие, но преди години е имал проблеми с алкохола и с домашното насилие. Биел е жена си в пияно състояние и затова е разведен. Изобщо е с твърде неуравновесен характер. Не си личи от пръв поглед, защото е старо куче, вече си знае недостатъците и внимава как се държи, но ти го наблюдавай. В Бургас колегите му малко си отдъхнаха, като го изтеглихме насам, но това беше най-простият начин да скъсаме връзките му с местната престъпност. Пак ти казвам, всичко това са само подозрения, но не е зле да ги знаеш.”
	“Ама че таралеж в гащите!” – изсумтя Методи Боримечков и благодари на съвипускника си за предупреждението.
	За начало той настани “таралежа” в кабинета си на съседното бюро, сложи пред него три папки и му поръча:
	– Чети! А после ще ги обсъдим.
	Николов седна и се зачете.
	Предстоеше му рутинна работа, която смяташе съвестно да върши, докато траеше “командировката му” в София. Нямаше вече да предприема никакви изненадващи действия. Това, което можеше да направи по делото на Майкъл Брустър, беше го сторил. Сега спокойно щеше да върши, каквото му наредят, и да си кротува много встрани от голямата буря. Всичко около катастрофата изглеждаше спокойно и само той си знаеше, че е настъпила тъкмо фазата на затишие, преди бурята да връхлети и помете всичко по пътя си. Разбира се, ако Джордж събереше куража да направи нещо.
	Но Майкъл му беше приятел и криминалистът бе на деветдесет и девет процента убеден, че американецът ще постъпи така, както смяташе, че е правилно. Беше го прочел в очите му. Затова сега той просто трябваше да седи и да изчака. Беше отвързал чувала с ветровете [Бележка под линия 2: Според Одисеята богът на ветровете Еол помогнал на Одисей да доплува с кораба си благополучно до родния си остров Итака, като вързал всички бурни ветрове в чувал и оставил да духа само един попътен вятър. Дал на Одисей чувала и му поръчал да отвърже и пусне на свобода останалите ветрове, когато стигне у дома. Но глупавите, любопитни и алчни моряци развързали чувала, за да видят какви богатства крие предводителят им от тях, и изпуснали на свобода страшните ветрове, които отнесли кораба им отново толкова далече, че ги обрекли на още дълги години гибелно плаване, от което успял да се върне жив само Одисей. (б. а.).]  като моряците на Одисей. Те щяха да разлюлеят кораба на човека с усмивката на самодоволна хиена. Трябваше им само мъничко време, за да се развилнеят и да го потопят.
	Атанас Николов четеше първата папка и си водеше бележки. Не беше лесно да се ориентира, след като не той бе събирал материалите, не бе разговарял с пострадалите и нямаше лични впечатления. А така четеш преразкази и се движиш по изстинала следа.
	До края на деня беше проучил и трите папки и смяташе, че е стигнал до някои изводи.
	На другия ден Боримечков го слушаше, без да го прекъсва. Тези три папки му бяха любимите. Бяха пълни с противоречия и подвеждащи следи. Даваше ги на всеки новопостъпил криминалист. И си водеше статистика. Най-добрият резултат досега бе на колегата му с инфаркта. Той беше разрешил два от случаите, а за другия направи три обосновани предположения, като вярното решение бе едно от тях. Значи в реална ситуация би следвало да провери и трите и да открие истината. Резултатът на Атанас Николов се долепи плътно до “победителя” – един категорично решен случай, две предположения за втория, като личните му предпочитания клоняха в едната посока и Боримечков знаеше, че е правилната.
	– В третия случай имаме патова ситуация – каза Николов, като сложи папката пред себе си, но не я отвори. – Шофьорът на таксито обвинява младежа, че е убил своята приятелка, а младежът обвинява шофьора. И двамата са били на местопрестъплението, и по двамата има кръв и са оставили отпечатъци. Кой е нападал и кой е защитавал момичето не може да се разбере. Свидетелите също си противоречат. Близките на убитата от една страна твърдят, че младите били много влюбени и... как се казваше младежът... Иван Колев, не може да й е посегнал. Други, също толкова близки, свидетелстват, че бил много ревнив и неведнъж са я виждали със синини. Шофьорът Степан Сарафян казва, че те са се скарали още в таксито му. А приятелят й Иван твърди, че Степан я дебнел от няколко дни и, понеже смятал, че е сама, бил нахлул в стаята й, за да я изнасили.
	– Знам подробностите – прекъсна го за първи път Боримечков. – При всички случаи в сбиването тя е прободена. При всички случаи единият я е нападнал, а другият я е бранил.
	– Да – поклати глава Николов. – Естествено възможностите са само две. Имам чувството, че от папката е извадена информация. Така, както е подредена, силно накланя подозренията към шофьора. Но ми липсва биографичната справка за него.
	– Толкова ли е важна? – скръсти ръце Боримечков.
	– Смятам за много важно къде е роден. Дали е български арменец, руски арменец или арменски арменец – облегна се в стола си Атанас Николов.
	– Не знаех, че арменците се разграничават така.
	– Аз ги разграничавам така. Има престъпни типове във всяка народност. Но с арменците случаят е много специален. Дългогодишната полицейска статистика показва, че родените в България арменци, които са потомци на избягалите от Турция по времето на изтреблението на арменския народ, предават като свещен завeт в своите семейства благодарността си към България, задето е отворила границите си тогава и ги е спасила. Те са най-лоялните граждани на страната ни, повече дори от нас, българите, и никога не вършат престъпления. Ако този шофьор е с такъв произход, аз бих се заклел, че се е опитал да защити момичето. Но ако е скорошен емигрант от Русия или от Армения, разследването по случая ще трябва още да продължи.
	Боримечков поклати глава дълбоко впечатлен. Току-що пришълецът от Бургас се изкачи на “стълбичката на победителите” в неписаната му класация. Разследването отдавна беше приключило. Той самият го бе приключил и по по-различен път, а не движен от такава проста логика, наистина бе успял да докаже вината на ревнивия младеж и да оневини шофьора. Но подходът на Атанас Николов също не беше за пренебрегване. Показваше широк поглед и нестандартни асоциации. Старо куче наистина!
	Той се усмихна и каза:
	– Прав си. Твоят арменец се оказа добър човек. Тези папки бяха само упражнение да ти видя нивото.
	– Е?
	– Видях го. Хайде сега да се заемеш с истинска работа – извади от чекмеджето си съвсем новичка зелена папка и му я подаде. – Чети и върви да огледаш мястото, ако трябва. Имаме пожар в склад и подозрение за умишлен палеж. За нещастие пазачът се е задушил. Както знаеш, вземат все старци, които просто спят там, вместо да пазят наистина.
	Николов се задълбочи да чете новия случай и след един час излезе, за да посети склада в Драгалевци.
	Тогава Боримечков извади телефонния си тефтер, отвори го на бюрото, порови в него и набра някакъв номер. И той беше старо куче, не се доверяваше толкова лесно на доброжелатели като Искренов, които винаги бяха готови да разтворят ръце за прегръдка. Но дали братска, или за да го смачкат и задушат?
	– Ало? – каза някой отсреща.
	– Здравей, Хари! Как я карате в Бургас?
	– О, Боримечка! Откога не съм те чувал! – откликна зарадван съвипускникът му Харутюн Манукян от другия край на България.
 Галина Златарева
 



