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Приоритети

ЧЕСТИТА НОВА 2023 ГОДИНА!
Уважаеми читатели на сп. „Звук и светлина“,
Скъпи приятели,
Позволете ми от името на Управителния съвет на НАСГБ и лично от свое име да Ви поднеса искрени благопожелания по случай Новата 2023 година.
За Национална асоциация на сляпо-глухите в България 2022 година беше изключително успешна. Това се случи благодарение на всеки един от Вас, нашите членове, приятели и съмишленици, а постигнатото е основание за по-високо самочувствие и повод да чертаем нови планове.
Уважаеми приятели,
Нека през Новата 2023 година бъдем заредени с оптимизъм и добро настроение!
Нека има повече доброта и човечност в отношенията помежду ни!
Нека надеждата, радостта и любовта съпътстват дните Ви!
Приемете сърдечните ми пожелания за мирна, здрава и щастлива 2023 година!
 

С уважение:
Величка Драганова
Председател на НАСГБ



В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАСГБ
	На 08.12.2022 г. от 16:14 ч., в Пловдив се проведе заседание на Управителния съвет (УС) на НАСГБ. 
	На заседанието присъстваха:
	1. Величка Драганова – председател на УС 
	2. Ваньо Биячев – член на УС
	3. Владимир Маринов – член на УС
	4. Стойко Карамфилов – член на УС
	5. Тодор Радев – член на УС
	На заседанието присъстваха също: Анелия Джигнарова – председател на Контролния съвет (КС) на НАСГБ, Цветана Гребчева - счетоводител на НАСГБ и Светлозар Парапанов – протоколчик, като  чете докладните в заседанието. 
	Светлозар Парапанов прочете  предварително предложения дневен ред. След постъпили предложения за допълването му, членовете на УС на НАСГБ, гласуваха новопредложения дневен ред, който се прие единодушно. 
	На заседанието бе обсъден отчет на УС на НАСГБ за периода 18 май 2022 г. до 08 декември 2022 г. и финансов отчет на НАСГБ за III – то тримесечие  и  деветмесечие на 2022 г., които представят фактологичната и цифровата картина на отминалите периоди, и бяха приети с 5 гласа "за".
	На заседанието са утвърдени 12 нови членове на НАСГБ.
	Разгледаха се  заявления за кандидатстване за ПТС, съгласно Наредба за реда и условията за осигуряване на ПТС на сляпо-глухите членове на НАСГБ. Всички заявления се одобриха.
	Представи се подробна докладна относно участие на събитията на СФСГ. Участието е по официална покана от СФСГ, като всички разходи за присъствието на българските представители, 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). 
 
	Величка Драганова
	Председател на НАСГБ
 


Делници и празници

ЗДРАВНА БЕСЕДА В ТО НА НАСГБ – ГАБРОВО ПО ПОВОД МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
	С решение на ТУС на ТО на НАСГБ – Габрово, всяко тримесечие каним лекар за здравна беседа. Предварително си подготвяме въпроси, които ни интересуват и винаги получаваме изчерпателни  отговори. 
	На седми декември поканихме пулмолога д-р Бранимира Пенкова от Белодробната болница, която с удоволствие прие поканата.
	Доста от нашите колеги бяха скептични за тази лекция, тъй като не обичали да слушат за болести. 
	Д-р Пенкова е млада, лъчезарна и представи достъпни за всички ни примери. Тя с удоволствие отговаряше на задаваните въпроси и успя да завладее всички ни.
	Уговорката беше здравната беседа да е около 40 минути. Стана така, че продължи повече от два часа. Дори помолихме д-р Пенкова да остане за още малко време, като си дадохме заявка за последваща беседа на здравна тема. Все пак здравето е важно и ние трябва да го промотираме.

Маринка Илиева



18 ГОДИНИ ТО НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
	10-ти и 11-ти декември бяха датите, в които Териториална организация на сляпо-глухите - Велико Търново отбеляза своята 18-годишнина от създаването си. Събитието премина в спокойна обстановка с присъствието на основна част от членовете. Председателят Валери Николов поздрави всички от името на Управителния съвет с пожелание за успешно и ползотворно развитие в организацията и весело посрещане на коледните и новогодишни празници. Не мина и без традиционната почерпка. С весели емоции, много музика, песни и настроение не липсваше добрата атмосфера.
	Организирана бе и екскурзия до килифаревския манастир „Рождество Богородично“, която прибави още един щрих около годишнината на организацията. Всеки имаше възможност да запали свещичка за здраве в храма и да се помоли за благоденствие и мир. 
	Отмина още една година, в която оцеляването след пандемията имаше своето значение, но въпреки това организацията със своите членове се стремеше да показва позитивизъм и борбен дух, провеждайки  различни мероприятия по спортна табла и домино. Въпреки трудностите, които всички ние изпитваме от икономическо и социално естество в световен мащаб, трябва да гледаме уверено и само напред и нека да има мир на земята. 
 
Димитър Димитров
 


КОЛЕДНО-НОВОГОДИШНО ТЪРЖЕСТВО И 90-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ В ТО НА НАСГБ – ШУМЕН
 
	На 13.12.2022 г. ТО на НАСГБ – Шумен отбеляза Коледа и Нова Година, както и 90-годишния юбилей на Славчо Рангелов. Тържеството се проведе в читалище "Напредък" от 10:30 ч.
	След дългоочакваната среща и поздравленията от председателя на ТО - Янко Стайков, сляпо-глухите членове насядаха около украсените маси.
	Гости на тържеството бяха представители от центъра по рехабилитация с директор Галина Петкова, районната организация на слепите с председател Нели Кокорова и експредседателката на ТО на слепите - Любомира Лазарова.
	С голямо нетърпение и любов очаквахме тези изпълнени с уют и топлина дни - празнично украсеният дом, блещукащите светлинки около нас, тържествено приготвената софра, подаръците под елхата за малки и големи и очакването да се случи чудо.
	Коледата предизвиква у нас любов и започваме да обръщаме повече внимание на хората, които обичаме и на всички около нас.
	Трябва да вярваме в Коледа и чудесата, които се случват.
	Честито Рождество Христово!
	ТО на сляпо-глухите отпразнува и 90-годишния юбилей на Славчо Рангелов. Роден е на 23 октомври в далечната 1932 г., в с. Уши, Кюстендилско. Когато е на 14 г. семейството се премества в с. Лозево, Шуменско. От 1958 г. живее в гр. Шумен.
	Работил е като офицер в Кюстендил и Елхово. Женен е, с две деца – дъщеря - медицинска сестра в Шумен и син - офицер в София. Има 3 внучета и 4 правнучета.
	От 15.12.2017 г. е член на ТО на сляпо-глухите в гр. Шумен. Той е най-възрастният член в нашата организация, но със своя бодър дух и активност взима участие във всички мероприятия.  Много дисциплиниран и отговорен човек е.
	Да му пожелаем най-вече здраве и още дълги години бодрост и добри старини.
	Честит юбилей Славчо!
	От името на ТУС на ТО на сляпо-глухите му поднесохме скромен подарък.
	По време на тържеството присъстващите изтеглиха кифлички с късметчета. Продължихме с игри и награди, томбола, музика, песни, а после  дойде и редът на тортата. Хапнахме си от голямата, вкусна торта и си направихме снимки.
	След няколкочасовия празник се разделихме доволни и щастливи с пожелания за здраве, късмет и мир през 2023 година!
	До нови срещи!
 
Върбина Станкова
 


КОЛЕДНО-НОВОГОДИШЕН ПРАЗНИК В ТО НА НАСГБ – ВАРНА
	На 14 Декември 2022 Г. ТО на НАСГБ – Варна празнува коледните и новогодишни празници. Председателят на организацията Стоян Минчев приветства присъстващите на празника с добре дошли и пожела весело прекарване, след което даде думата на госпожа Ганка Параскевова. Тя се обърна към всички с думите: „Наближава Коледа – най-светлият, християнски празник, който се празнува в цял свят. Всичко ни изглежда толкова приказно и вълшебно. И точно по Коледа стават чудеса, стига само да ги поискаме и да повярваме в тях. Вярата е нещо, което крепи живота ни, вярата в доброто, в красивото и в митичното. А към митичното спада онзи белобрад старец, който по Коледа се появява, за да внесе празнична обстановка в живота ни. И продължаваме да вярваме, че някъде много далеч съществува дядо Коледа. 
	Скоро ще настъпи и Новата 2023-та  Година. Нека бъде мирна, да ни донесе здраве, радост, благоденствие и щастие“. 
	Празничната програма продължи с впечатляваща рецитация на Ганка Параскевова и Станчо Добрев. Ето я и нея:
	По Коледа стават чудеса!
	Не се загръщай в сиви настроения,
	по Коледа се случват чудеса!
	Разтварят се в небето измерения
	и пак дете си с рошава коса.
	Звънят далече Коледни елхи
	шепти душата в сребърния сняг
	и от магия бяла окрилени
	целуват се снежинки пак и пак!
	Не се загръщай в сивото на дните,
	на Коледа се случват чудеса!
	Мечти под клони елхови са скрити
	и пеят ангели в небеса!

	Тържеството продължи с песни, танци и много веселие. Беше подготвена и интересна тематична викторина. 
	Коледно-новогодишният празник премина чудесно, наситен с много емоции и очарование. Членовете на ТО на НАСГБ изказаха благодарност на организаторите на празника и задоволство от представената прекрасна програма.
	Скъпи приятели, нека този невероятен ден, в който бяхме заедно и изживяхме вълнуващи и емоционални моменти, остане дълго време незабравим в паметта ни!
	Нека да успеем да запазим магията на Коледния празник през цялата година. Да бъдем по-добри, да се обичаме повече и да имаме силата да сътворяваме по едно малко чудо всеки ден - една усмивка, едно добро дело, един топъл жест ще ни вдъхнат жажда за живот.
	Бъдете живи и здрави, весели и щастливи!
	 До нови срещи, уважаеми приятели!
Ганка Параскевова



С ОТЛИЧНО НАСТРОЕНИЕ И ГОЛЯМО УДОВЛЕТВОРЕНИЕ
	На 17 декември 2022 г. в прекрасния и добре оборудван клуб на ТО на сляпо-глухите в гр. Габрово се събрахме 30души, членове на организацията. Още с влизането се почувства уютът и уханията на коледното тържество. 
	С няколко приветствени думи към нас се обърна председателката на ТО Габрово - г-жа Маринка Илиева. Поздрави всички ни и пожела весела коледа и щастлива нова година. После думата взе водещият Мишо Ангелов. С песните на нашата младост той ни запали да запеем и танцуваме. Имаше богата и украсена трапеза - домашно приготвена туршия, вкусна коледна баница с късмети, както и много други лакомства. Проведена бе и томбола. Всеки бе зарадван със скромен подарък. Допълнително бяха осигурени пакет с кори за баница, заготовка за содена питка, юфка, както и саморъчно направени скромни подаръци от миди, рапани и охлювчета от нашата колежка Тинка Братова. Настроението през цялото време бе на ниво. 
	В стихията на тържеството, Маринка Илиева обяви дарителска кампания, която бе открита от нашия член Илия Ботев. Последваха го и други съмишленици. 
	Семейство Пелеви добавиха още по-добро настроение със стихове и песни. 
	Всички останахме много доволни. Този ден ще остане незабравим за всички нас от ТО на НАСГБ – Габрово. 
	Разделихме се с много радост и малко сълзи от прекрасната импровизация, която зарадва всички ни. Така завърши този хубав и прекрасен ден! 
 
Парашкев Кръстев
 От първо лице
В ТЪРСЕНЕ НА МЯСТО ПОД СЛЪНЦЕТО: 
КАК ЖИВЕЯТ СЛЯПО-ГЛУХИТЕ ХОРА В БЪЛГАРИЯ
	Срещаме председателката на Националната асоциация на сляпо-глухите в България Величка Драганова в подлеза под ЦУМ. Говорили сме по телефона и тя ме е уведомила, че ще дойде до София за една конференция - идеален момент да я снимаме. Оказва се, че тя е пътувала с влака и че имаме точно 20 минути, защото гони следващия. Има придружител. Държи се като човек, който няма проблем. Удивително е колко сила имат хората с увреждания. Сила на духа. И физическа - да оцеляват в напълно непригодна за тях среда. Величка Драганова е топла, мила, силна. Нито следа от самосъжаление. Нито намек за оплакване. Горда и смела жена.
	По време на разговора ни разбирам, че тя чува с апаратче и изобщо не вижда - но не ми го съобщава, просто го разбирам.
	Възхищавам ѝ се.
	Колкото повече разговарям с нея, толкова по-неудобно ми става. Особено, когато разговорът естествено стига до темата за парите, а тя казва: "Като кажат: пенсиите, та пенсиите на хората с увреждания! Бих казала само едно: Искам зрението си само на четвърт, четвърт от зрението си да имам, 25% от моето зрение да имам, а пенсията ще я подаря на който я пожелае."
	Мълча. Ние сме разглезени, имаме всичко, по много, много повече, отколкото ни трябва. А здравето... здравето е наистина най-скъпоценният ни дар. Тези хора не могат да виждат света, нито да го чуват. Те обаче имат дух и чувство за хумор, разбирам в края на разговора ни. Удивително. Те имат и мечти, и стремежи, и талант за изкуства - и го реализират. Те търсят работа, четат, образоват се. Спортуват, състезават се. Те се събират, танцуват, общуват, влюбват се, раждат деца. И всичко това - въпреки средата, която у нас, в България, е изключително негостоприемна за тях. Да не говорим за предразсъдъците.
	Ето така, гордо и с лекота, ме въвежда Величка Драганова в света си - свят без звуци и без светлини. Нейният свят. Не случайно и списанието на  сляпо-глухите в България се казва точно така: "Звук и светлина".
	На сайта си Националната асоциация на сляпо-глухите в България отправя следното обръщение:
	"Тук ще откриете информация за сляпо-глухотата и сляпо-глухите хора в България, както и за нашата дейност по издирването, организирането и подпомагането на всички сляпо-глухи хора в България – една от най-тежко увредените социални групи в България.
	Мнозина от нас, освен зрителни и слухови увреждания като слепота и глухота, имат и допълнителни, и тежки увреждания като диабет и други, но ние не преставаме да се борим, да живеем и творим, както и да търсим своето място под слънцето за по-добър живот, обществено признаване и освобождаване на обществото от отрицателните нагласи към хората с увреждания, в това число и сляпо-глухите.
	Между нас има певци, поети, музиканти, спортисти и хора на художественото изкуство!
Въпреки недъга си, ние живеем и творим!"
	Искра Ангелова
Източник: www.offnews.bg


Полезна информация

ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ ЩЕ ПОЛУЧАВАТ 
ПОМОЩНИ СРЕДСТВА ПО НОВ РЕД
Проект на Методика за оценка на потребностите от високотехнологични помощни средства за хора с трайни увреждания предлага Министерството на труда и социалната политика. Става въпрос за средства като устройство OrCam MyEye (модерна технология в помощ на незрящи хора или хора със зрителни увреждания), софтуер за екранни четци за компютърни потребители с увредено зрение, преносим брайлов компютър или дисплей, вертикализираща електрическа инвалидна количка и др.
Предвижда се оценяването и подборът на кандидатите, които ще ползват високотехнологичните средства, да стане чрез системата за социално подпомагане в страната, като за целта на областно ниво ще бъдат създадени комисии за оценка, които да осъществяват административните процеси, свързани с осигуряване на достъпа до необходимите ВПС от момента на заявяване на подкрепата до насочване към фактическото предоставяне. Ще се създаде и Консултативна комисия за осигуряване на такива средства към Агенцията за социално подпомагане, която да оказва методическа помощ на комисиите за оценка. Агенцията следва да обяви процедурата за подбор на кандидатите по проекта, съдържаща необходимата информация и изискуемите документи при кандидатстването.
Допустимите целеви групи ще са хора с трайни увреждания, заявили потребност от осигуряване на високотехнологични помощни средства (деца и възрастни в трудоспособна възраст), независимо дали са учащи, заети, безработни, икономически неактивни, в случай, че не са получили финансова подкрепа за задоволяване на потребност от конкретното помощно средство от институция, оперираща с публични средства.
Оценката е доброволна и ще се изготвя при заявено желание от страна на човека с трайно увреждане.
Оценката ще се извършва по категории (кодове), описани в раздели „Дейности и участие” и „Фактори на обкръжаващата среда“ от Международната класификация на функционирането, уврежданията и здравето. Въвежда се иновативен начин на измерване на потребността и полезността от осигуряване на дадено ВПС чрез калкулиране на Коефициент на ограничена функционалност и работоспособност и Коефициент на полезност на съответното ВПС, в съответствие с общопризнатите инструменти и способи в областта.
Хората, нуждаещи се от помощно средство трябва да подадат заявление за оценка по образец в Регионалната дирекция за социално подпомагане в съответната област по настоящ адрес на човека с трайно увреждане. Документите може да се подават лично, с писмо с известие за доставяне (обратна разписка) чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път.
Искането за оценка се изготвя по искане на човека с трайно увреждане или упълномощено от него лице; родителя (осиновителя), настойника или попечителя на човека с трайно увреждане; лице, на което са възложени грижи за дете с увреждане по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето; ръководителя на социалната или интегрираната здравно-социална услуга за резидентна грижа, която ползва дете с трайно увреждане.
Към заявлението за оценка се прилага решение на ТЕЛК или НЕЛК, писмено задание на квалифициран медицински специалист или на лице с подходяща професионална квалификация, с което се определят специфичните проектни характеристики на изделието и предназначението му за употреба от конкретен пациент.
Източник: www.pariteni.bg  


Силуети
ЛУИ БРАЙЛ – СЪЗДАТЕЛЯТ НА АЗБУКАТА ЗА НЕЗРЯЩИ
	На 4 януари през 1809 г. във Франция е роден Луи Брайл – създателят на азбуката за незрящи. Той загубил зрението си при инцидент в работилницата на баща си, едва тригодишен. Въпреки трагичния инцидент детето било изключително любознателно и дори се научило да свири на църковен орган. Талантът му бил забелязан и малкият Луи бил приет да учи в Националната академия за слепи деца в Париж със стипендия. Тогава той е едва на 10 години. Любознателното момче разбира за опитите на офицера капитан Шарл Барбие да създаде кодирана азбука за изпращане на секретна информация. Барбие скоро се отказва от своите разработки, защото ги смятат за прекалено сложни и неприложими за армията. Луи Брайл обаче е упорит и на базата на тези кодове разработва собствена уникална система от 63 различни комбинации от 6 точки. За означаване на звуците вместо букви той употребява различни комбинации, чийто релеф се възприема чрез сетивността на пръстите на двете ръце. По-късно Брайл допълва метода си за четене с математически символи и нотни знаци. Брайловото писмо в наши дни се използва от хора в цял свят, десетки хиляди незрящи и сляпо-глухи дължат на него възможността да четат и да пишат. За съжаление този просветен човек умира твърде млад, едва 43-годишен, покосен от туберкулоза. Погребан е в Пантеона в Париж. 
	Днес милиони книги се отпечатват на Брайлово писмо по целия свят. Тъй като Брайловото писмо изисква повече пространство при стандартно отпечатване, Библията на Брайл е от 45 тома. През 2000 г. американска компания проектира система от точки за плочки за подова настилка, наречена „Брайл за крака“, чрез която се изписват предупреждения за незрящи и сляпо-глухи. В чест на гениалния учен НАСА кръщава астероид на негово име.
Източник: www.bnt.bg


Традиции
КУКЕРИТЕ – СИЛАТА ДА ПРОГОНИМ ЗЛИТЕ СИЛИ
	Кукерите се появяват в различно време в различните краища на България. В Банско идват на Нова година, в Пернишко – към края на януари, а на други места в България кукерите се появяват и традиционно се свързват със Сирни Заговезни.
 
	Откъде произлиза този обичай?
	Кукерите са се появявали в чест на настъпващата нова година по време на Сирни Заговезни, т.е. в началото не на календарната, а на земеделската година, свързано с разораването на нивите. Обичаят Кукерство символизира заминаването на зимата и възвръщането на новия живот с настъпването на топлите дни и е един от най-древните по нашите земи, води началото си от преди 6000 години. По времето на траките се отбелязва в дните на древния гръцки бог на виното и веселието Дионис. В древните времена поклонниците на Дионис се наричат сатири и силени, първообрази на по-късно появилите се кукери. Сатирите се изобразяват като брадати мъже с дълги животински уши и кози крака. Звънът и шумът, които създават кукерите, имат също своето обяснение и идва от шума от удрянето на щитовете и мечовете на критските курети. Това са пазителите на малкия Зевс /бащата на бог Дионис/. Куретите танцуват бойни танци, с които е трябвало да заглушат плача на новородения Зевс и да отклонят вниманието на Кронос, известен с това, че изяжда децата си.
 
	Какво значи "кукер"?
	Самата дума „кукери” също е с тракийски произход и означава „високи, маскирани хора”. Повечето участници в кукерските игри носят високи шапки /понякога над 2 метра/. Коренът на думата кукер „кук” и по-древната й форма „каук” означава „височина, кривина, високо място”. От „каук” идва обяснението на името на планината Кавказ. Подобна дума има и в литовския език „каукарас” означава „връх на планина”.
	Кукерите са известни с различни имена – мечкари, старци, кукове, бабугери, песяци. Обличат се със смесица от женски и мъжки дрехи и носят страховити маски. В Източна България основно са облечени в булчински и младоженски костюми, а в останалите части на страната обличат дрехи от кози, овчи или сърнешки кожи. Окачват по себе си хлопки и звънци, носят тояги, за да прогонят злите сили и така посрещат пролетта, символизираща плодородието и благоденствието.
 
	Самият ритуал
	В обичая могат да участват само мъже, ергени. Основните действащи лица са Момък ( Дядо ), Невеста ( Баба ), Цар и останалите кукери. Само Царят е мъж в зряла възраст, който вече е създал семейство, има деца и имот. Той се вози в каруца, а след нея кукерите влачат и рало, с което ритуално орат земята. В каруцата има и крина със зърно, което Царят символично засява. Събират се в центъра на селото, откъдето тръгват да обикалят къщите с наричания за плодородие и здраве. Домакините даряват „гостите” с вино, храна, а те целуват ръка на стопанина.
	След като обиколи селото, дружината се връща на мегдана, където разиграва своя старинен обред. Най-напред кукерите тичат в различни посоки, като дрънчат колкото може по-силно със звънците. Вярва се, че колкото по-шумни са, толкова по-сигурно е, че ще прогонят злите сили и духове. Там ги чака и Невестата, която започва уж да подрежда покъщнина, но всъщност само я разтуря. Момъкът ритуално „опложда” Невестата в суматохата, за да се зароди и новото начало, а кукерите дават на Царя три залъка хляб. Двама от кукерите се впрягат в ралото, а един „орач” ги подкарва обредно. След тях Царят сее зърно от крината, а цялата група ги следва, като скача и размахва саби. Царят благославя за плодородие, един от кукерите ритуално го убива, а останалите се събират над него и го "възкресяват". Невестата „ражда” дете, новото начало е вече на бял свят, земеделската година може да започне и веселбата продължава с народни хора. Накрая всички се събират на богата гощавка от дарената им от хората храна.
 
	Кукерските маски – символи и значение
	Изработването на кукерските маски е своеобразно изкуство. Повечето от тях са с дървена конструкция. Върху маската се залепят разноцветни конци, парченца платове, огледала и други елементи. Маската трябва да е грозна и страшна, за да се „изплаши” злото. Най-древните маски са във вид на овен, козел и бик. Някои маски са с две лица. От едната страна лицето е добродушно – чип нос, усмихнато лице. От другата страна носът е голям и гърбав, а лицето зловещо. Така се показват доброто и злото, които паралелно съществуват в света.
	Не по-маловажни от материята са цветовете на украсата. Основният цвят е червеният – символ на плодородието и възраждащата се природа, слънцето и огъня. В българската символика червеният цвят „гони” злите сили и духове. Другият преобладаващ цвят е белият. Бялото е символ на водата, светлината и чистотата.
 
	Има ли кукери и в други части на света?
	Кукерските игри са разпространени не само в България, но и в някои други страни - Румъния, Сърбия, Гърция, Македония, Молдова, Словения, Хърватска. В Италия също се провеждат подобни карнавали на „мамутонес”, подобие на нашите кукери. Те носят дървени черни маски, звънци на кръста и дебели кожуси. В Кантабрия, Испания се празнува т.нар. "Киханера", подобие на кукерските игри. Отбелязва се през първата неделя от новата година.
	Във всички тези краища по света маскираните хора носят късмет, плодородие и благоденствие. Вярва се, че колкото повече „удари” получиш от маскираните кукери, толкова по-надалеч ще стои злото от теб. Затова хората масово се събират и ги посрещат с почести и лакомства.
 
Милена Христова
Източник: www.hera.bg
 


Рехабилитация
РЕХАБИЛИТАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПАВЕЛ БАНЯ
СРЕД ДОЛИНАТА НА РОЗИТЕ
 	В красивата ни родина, сгушени между две планини – Стара планина и Средна гора, се намират китните Задбалкански полета. В народопсихологията те са наречени „китната Розова долина“, където от векове се отглежда маслодайната роза „роза Дамасцена“. Розата е пренесена от далечен Дамаск – Сирия, когато тези земи са турско-арабски владения и така розата е била пренесена от там. Розите са с красив розов, нежен цвят, ухаещи на разсъмване, когато се отделя маслото от цветченцата. Така в по-късни години – преди и след Освобождението, се разкриват розоварни, в които се приготвя световно известното розово масло, нужно за парфюмерийната и фармацевтична промишленост, и чиято стойност надвишава цената на златото.
	В китните Задбалкански полета уютно са се сгушили историческите и борбени селища като Копривщица, Сопот, Карлово, Калофер, Казанлък. Именно в тези селища започват националноосвободителните войни и се сформират първите хайдушки сдружения и чети. Като „столица“ на розовите полета е град Казанлък, който всяка година организира „Фестивал на Розата“ и там се отличава най-красивата българска девойка със званието „Мис Българска Роза“.
 
	На 25 км. югозападно от Казанлък се намира китното градче Павел баня. Своята известност курортът дължи на минералните води, които са били използвани за лечение още през древността. Историческите данни за курорта са оскъдни. Някои разкопки край минералните извори говорят за антично селище. При изкопните работи за новия санаториум през 1939/ 1940г. са открити останки от римски бани. Намерени са и останки от старинна християнска църква. Преди два века минералните извори са били използвани за лечебни цели, но по много примитивен начин. Наоколо не е имало селище, а голяма дъбова гора. Павел баня се създава като селище непосредствено след Освобождението. Предприемчивите павелбанци построили църква, а през 1879г. открили и основно училище с две класни стаи.
	Първото курортно лечебно заведение в Павел баня е откритата през 1951г. курортна поликлиника. С нея се слага началото на едно организирано, научно балнеолечение, което укрепва и дава тласък на курорта Павел баня. 
	Основно лечебно звено в курорта, провеждащо цялостна рехабилитация на заболяванията на опорно-двигателния апарат, е специализираният клиничен балнеосанаториум, който от 1991г. е обявен като Национален център по рехабилитация на заболяванията на опорно-двигателния апарат. Балнеолечебницата се помещава на първия етаж, разполага с два сектора – мъжки и женски. Там се намират и общите за санаториума и поликлиниката кабинети за парафинолечение и салонът за лечебна физкултура. На втория етаж е разположена легловата база на санаториума.
	През 1965-1966г. източно от санаториума се построява лечебен блок, който се свързва със санаториалната сграда чрез четиридесет метров коридор. Коридорът се използва за обучение в ходене. В него са монтирани проходки за трудно-подвижни болни, които те използват сами или с помощта на рехабилитатори. 
	Възстановяването при заболяванията на опорно-двигателния апарат е сериозен медико-социален проблем. Изграждането на модерна рехабилитационна база е сложно и трудно. Ориентацията към балнеологичните курорти за създаване на рехабилитационни бази е правилна. Павел баня не е загубил, че е станал специализиран курорт от национално значение. Неговата минала и особено настояща слава се дължи на високата ефективна лечебна помощ, която курортът осигурява.
	Курортът е един национален резерв за провеждане на масова физиопрофилактика и здравословен начин на живот.
Анка Янева 


Хоризонти
КУЛАТА НА ВЕТРОВЕТЕ В АТИНА – ПЪРВАТА В ИСТОРИЯТА МЕТЕОРОЛОГИЧНА СТАНЦИЯ
	Климатичните промени и времето вълнували хората в древността. Древните гърци изобретили ветропоказателя, а римляните вярвали, че посоката на вятъра предсказва бъдещето. В древна Гърция била построена първата в света метеорологична станция. Тя се нарича Aerides, което на гръцки означава „Ветрове“. Кулата на Ветровете е своеобразен компас с осем страни, съответстващи на осемте направления на вятъра. Тя оцеляла на повеите на времето и просъществувала векове наред в различни цивилизации.
	Първата климатична станция в света се намира в Гърция само на 300 метра от легендарния Акропол в Атина. Кулата е висока 12,8 метра, а диаметърът и е 7,9 метра. Прекрасният дизайн на архитектурата възхищава посетителите с елегантността на релефите, символизиращи ветровете, които духат от осем посоки. Освен това старинната кула разполага и със слънчев часовник и специален воден часовник (clepsydra), които в далечното минало се използвали за отчитане на времето, когато не греело слънцето.
	Изработената от мрамор осмоъгълна кула Aerides била построена в 50-те години пр. н.е. По други данни кулата датира от 2 век пр. н.е. Историците смятат, че тя е дело на древногръцкия архитект Андроник от Кирхест.
	Защо вятърът бил толкова важен за древните гърци
	За древните гърци посоката на вятъра разказвала за света и местоположението. В гръцката митология дори съществуват четири бога на вятъра: Boreas – северният вятър, Notos – южният вятър, Eurus – източният вятър и Zephyrus – западният вятър.
	Елините смятали, че ветровете духат от 12 различни посоки, като тези направления по-късно намерили приложението си в географската ориентация. Гръцкият философ Аристотел предполагал за съществуването на 10 основни посоки на вятъра, но неговата система била асиметрична. За да обхване основните ветрове, гръцкият философ и географ Тимосфен добавил още две направления и така се получила класическата симетрична розета на ветровете с 12 лъча.
	Първоначално Кулата на ветровете, която била основана като осемлъчевата система на математика Ератостен, се използвала в качеството й на метеорологична станция. Разположена в района на пазара, кулата играела важна роля за търговците, които правели климатична прогноза и разчет на времето кога да очакват пристигането на товарните кораби със стока.
	Но във времената на Римската империя зданието било разграбено. По-късно се превърнала в камбанария на православната църква. Когато Османската империя превзела гръцките земи, кулата започнала да функционира като място за мюсюлмански поклонения. В този период Кулата на ветровете била погребана наполовина, а на стените й се появили надписи на турски. Когато дервишите изоставили кулата през 1828 г., тя потънала в разруха.
	През 2014 г. започнала работа по реставрацията на Кулата Aerides, което отнело две години. Днес паметникът е възстановен и открит за посетители след забвение, продължило почти две столетия.
Източник: www.palatka.bg
 


Любопитно
ХУДЖИ – АРИСТОКРАТИЧНИТЕ 
ЮВЕЛИРНИ НОКТИ ОТ СРЕДНОВЕКОВЕН КИТАЙ
 
	Почитателките на дълги нокти знаят колко трудно е да се поддържа безупречен маникюр – нещо напълно познато и на жените векове назад. В древен Китай дългите и тънки нокти били достояние на аристократките. Докато европейските благородни дами, със своите сложни корсети и огромни рокли, демонстрирали привилегията да бъдат обгрижвани, знатните китайки носели необикновени аксесоари за нокти със сакрален смисъл.
	Худжи – така се наричат китайските „протектори“ за нокти от древността. Те представлявали дълги украшения-напръстници, които били покрити с красиви декорации и скъпоценни камъни. Колкото по-дълги били худжи, толкова по-здрава и жизнена изглеждала тяхната притежателка. Китайците смятали, че дългите нокти означавали по-дълъг живот.
	Разбира се, дълги нокти можело да си позволят само аристократите и онези, които не се занимавали с физически труд
	На дълги нокти се радвали не само жените. Няколко наложници се грижели за състоянието на ноктите на императора. Благодарение на худжи, естествените нокти, които достигали дължина до 15 сантиметра, винаги били защитени от счупване.
	Китайците вярвали, че освен израз на красота, богатство и високо положение в обществото, драгоценните удължители помагали на притежателя им да се свърже с бога.
	Худжи буквално означава „броня за нокти“. Изобретението се появило по време на династия Мин, но пълният разцвет на необичайната мода се случил през управлението на династия Цин (1644-1912). Освен, че служели като защита на ноктите, удължителите били и изключително красиви. Изкусни майстори демонстрирали талантите си, използвайки злато и сребро и драгоценни камъни. Колкото по-богат бил собственикът, толкова по-пищна била и изработката на худжи.
	Изобилието от мотиви и сложни орнаменти се преплитали в традиционни символи с вълшебни сили. Често благородниците поръчвали изображения на птици и плодове. Жабите били символ на богатство и дълголетие, а прилепите върху удължителите обещавали на собственика вечно щастие.
	Отрудените жени от бедни семейства мечтаели за худжи. На празниците те си позволявали да носят брони за нокти,  изработени от евтини метали като мед.
	Днес красивите произведения на изкуството худжи са обект на интерес от страна на китайските колекционери. Обсипването на маникюра с камъни и бляскави апликации е древна традиция, която намира приложението си и в наши дни. Освен, че дългите нокти отново са на мода, украшенията на пръсти са тренд, на който се радват и звездите от поп-културата.

Източник: www.palatka.bg
 


Кулинарни рецепти
КУЛИНАРНИ ИЗКУШЕНИЯ ОТ 
ИВЕЛИНА СТЕФАНОВА ОТ СИЛИСТРА
СОЛЕНИ МЪФИНИ С КРЕМА СИРЕНЕ
	Продукти:
	За тестото: 470 г брашно, 200 мл прясно мляко, 1 яйце, 7 г суха мая, 100 мл олио, 1 ч.л. сол, 1 ч.л. захар, 1 жълтък за намазване, сусам или мак за поръсване.
	За плънката: 200 г крема сирене. 
	Начин на приготвяне: В затопленото мляко слагате маята, захарта и няколко лъжици брашно. Изчаквате маята да се активира и да шупне хубаво. 
	В дълбока купа изсипвате брашното, солта, олиото и разбитото яйце, добавяте и готовата мая. Замесвате меко, нелепнещо тесто. Изчаквате 15 минути тестото да почине, след което го разделяте на 12 еднакви топчета. Аз си го правя на дълъг фитил и предварително си бележа с ножа, за да ми станат еднакви. Разточвате ги като правоъгълници, като в горната част слагате сиренето, а долната част нарязвате на ленти по дължина.
	Започвате да ги навивате от страната на сиренето в посока към лентите. Полученото руло завивате като охлювче и слагате във формата за мъфини, която предварително сте намазнили.
	Така процедирате с всичките 12 броя солени мъфини. Оставяте да втасат 20 мин., след което мажете с жълтъка и поръсвате със сусам или мак.
	Пекат се на 200 градуса.
* * * 
СМОКИНОВ СЛАДКИШ
	Продукти: 1 кофичка кисело мляко, 2 с.л. сода бикарбонат, 8 с.л. олио, 2,5 ч.ч брашно, 1,5 ч.ч. захар, 2 с.л. какао, 1,5 ч.ч. смлени орехи, смокини от сладко, 2 ванилии, пудра захар за поръсване.
	Начин на приготвяне: В купа смесваме киселото мляко и содата. Оставяме да шупне. През това време пресяваме брашното, намасляваме и набрашняваме формата за печене.
	Към млечната смес добавяме последователно олиото, захарта, брашното (на етапи) и ванилията.
	Разделяме получената смес на две равни части. Към едната добавяме какаото и орехите. Тук целта е едната смес да стане по-плътна и да не потънат смокините прекалено.
	Във формата изсипваме първо бялата смес, а след това какаовата, като се стараем от двете страни да остава ивица от бялата смес. Върху получения кафяв кръг подреждаме смокините, така че да има малко разстояние между тях.
	Печем сладкиша в предварително загрята до 160-180 градуса фурна около 45 мин. Оставяме хубаво да се охлади, обръщаме и поръсваме с пудра захар.
* * * 
ЛЕСНО ПАНДИШПАНОВО РУЛО С ЯГОДОВО СЛАДКО
	Продукти: 5 яйца, 1 ч.ч. захар, 1 ч.ч. брашно, олио, пудра захар, сладко от ягоди.
	Начин на приготвяне: В купа разбиваме яйцата, след това прибавяме захарта и продължаваме да бъркаме. Добавяме брашното и бъркаме отново - нашата течна смес е готова!
	Намазняваме тавата с олио и използваме хартия за печене. Печем 15 минути на 180 градуса до получаването на готов блат.
	След като блатът е изпечен, го поставяме върху влажна хавлия, мажем много бързо със сладкото и навиваме, като много внимаваме да не се начупи.
	Поръсваме с пудра захар и нашето пандишпаново руло е готово!
* * * 
ОРЕХОВИ БАРЧЕТА
	Продукти: 150 г масло, 150 г пудра захар, 70 г брашно, 150 г смлени орехи, 4 белтъка.
	За жълтия слой: 4 жълтъка, 150 г захар.
	За ореховия слой: 50 мл мляко, 100 г захар, 50 г маргарин, 150 г смлени орехи.
	За поръсване: 70-80 г смлени орехи.
	Начин на приготвяне: Разбийте маслото на стайна температура и към него добавете пудрата захар. След това добавете брашното и разбъркайте. Прибавете и смлените орехи.
	Разбийте белтъците на твърд сняг в отделна купа. Постепенно ги добавете към тестото, като разбърквате внимателно с шпатула.
	Изсипете тестото в покрита с намаслена хартия за печене тава.
	Печете на 180 градуса за 20 минути.
	Докато се пече блатът разбийте жълтъците със захарта.
	Намажете блата с получения крем, намалете фурната на 50 градуса и печете още 20 минути.
	През това време сложете маслото, млякото и захарта в тенджера. След като маслото се разтопи, изключете котлона и добавете смлените орехи. Разбъркайте сместа и оставете за 15 минути на стайна температура.
	Разпределете сместа върху охладения блат и поръсете с орехи. Оставете да престои за една нощ.
	Нарежете на парчета и сервирайте!
 
	Да Ви е сладко!
 


Здраве
ГУШКАНЕТО И ПОЛЗИТЕ ОТ НЕГО ЗА ЗДРАВЕТО
	За никого не е тайна, че гушкането ни кара да се чувстваме добре. Независимо дали обичате да го практикувате или не, има няколко важни причини “ЗА”, които трябва да знаете.
	Освен приятно, гушкането е и много полезно както за душевното, така и за физическото здраве на всеки човек. Също така е и еднакво ползотворно, както за нас самите, така и за връзката ни с човека до нас. Но не се тревожете ако сте “сингъл”. Изследванията показват, че качеството на гушкането е едно и също между партньори, приятели, бебета и дори домашни любимци или непознати на улицата (има множество такива кампании, дори и в България).
	Вижте тези 6 научно подкрепени ползи от гушкането и започвайте бързо с него.
 
	Засилва имунната система
	Знаем, че когато сме стресирани или напрегнати, имунната ни система отслабва и е много по-лесно да се разболеем и да хванем грип. Медицински проучвания доказват, че честите прегръдки предпазват от разболяване подложените на стрес хора. А ако все пак се разболеят, симптомите при тях са много по-леки и преминават по-лесно, според изследване публикувано в сп. Psychological Science.
	От друго медицинско издание пък твърдят, че 45-минутен релаксиращ масаж би имал същото положително действие за нас, ако случайно нямаме с кого да се прегръщаме.
 
	Подобрява сексуалния живот
	Знаем, че сексът е полезен за здравето по много и различни начини. Но ако прибавите и гушкането към него нещата стават още по-хубави. Проучване доказва, че двойките, които показват емоциите си след секс – гушкат се, говорят си, и се целуват са много по-задоволени от сексуалния си живот, спрямо тези, които не го правят.
 
	Понижава кръвното налягане
	Честите прегръдки се свързват с повишаване нивата на окситоцин. Окситоцинът понижава кръвното налягане и помага на сърцето да е във форма. Високото кръвно налягане е проблем който засяга все по-голям брой хора, но ние можем да се погрижим за неговата профилактика като просто се гушкаме. Супер, а?
 
	Понижава нивото на кортизола (хормона на стреса)
	По време на проучване проведено в –казали изненадващо на момиче, че трябва да изнесе реч пред непознати и да реши няколко трудни математически задачи. Нивото на кортизол на момичето скочило до краен предел. След това всяко изследвано момиче получавало прегръдка от майка си, телефонно обаждане от майка си или гледало “неутрално емоционално” видео.
Оказало се, че момичетата, които получавали прегръдка от майките си били с много по-понижено ниво на кортизол, спрямо тези, които са гледали видео, в което няма емоционален заряд.
 
	Съхранява връзката с партньора
	Колкото повече се гушкаме с човека до нас, толкова по-силна става връзката помежду ни. Изследване, свързано с щастието при съвместния живот сочи, че в 94% от случаите на успешни и здрави връзки, партньорите прекарват доста време близо един до друг и се прегръщат много – съзнателно и докато спят.
 
	Помага да се изправим срещу страховете си
	В проучване казали на доброволките, че има шанс да изпаднат в шок. При това съобщение нивата на безпокойство при жените значително се повишили. Но страхът им се понижил в момента, в който хванали за ръка мъжете, участници в същия експеримент. Но когато хванали за ръка собствените си съпрузи уплахата почти изчезнала.
 
	Науката потвърждава, че гушкането може да ни бъде от голяма полза и може да подобри качеството ни на живот. Освен това, то е начин да общуваме с другите хора невербално и ни прави щастливи. Сега прегърнете човека до вас и се наслаждавайте на гушкането!
 
Екатерина Ангелова
Източник: www.lifebites.bg
 


Усмивки
ВИЦОВЕ
	– Маро, нещо не разбирам!?
	– Какво?
	– Защо бутилката ми с ракия е наполовина празна?
	– Защото си песимист, затова…
* * *
	Не позволявайте инфлацията да ви изяде парите. Изпийте ги!
* * *
	Спирам такси и казвам:
	– Клокотница.
	– Улицата ли?
	– Не, бе, битката! Карай по-бързо, че почнаха без мен!!!
* * *
	Иска да му казват Джордж Клуни, защото Гошо Клюна му звучало селско!
* * *
	Немец към врачанин на плажа:
	– Вас махен, зи бите?
	– Ти на кого ще махаш зъбите, бе?!
* * *
	Сексът е стресиращо занимание: първо се криеш от родителите си, после от невръстните си деца, а накрая и от собствената си жена.
* * *
	Мъж се пече на нудистки плаж, но за да се предпази от силното слънце, е сложил шапка върху органа си. Минава наблизо една жена и ехидно казва:
	– Ако бяхте истински джентълмен, щяхте да си вдигнете шапката в присъствието на дама.
	– Ако вие бяхте истинска лейди, шапката сама щеше да се вдигне.
* * *
	В съда:
	– И защо искате да се разведете с жена си?
	– Защото ми омръзна от нейните икономии… Гащите ми кърпи, чорапите ми кърпи – купих си нови, тя ми ги прибра, ако някой се заженел… И как да си хвана любовница с тоя кърпен вид?!
* * *
	Ще скачам за първи път с парашут с инструктор. Дойде човекът, върза се за мен и скочихме. Сред писъка на вятъра и моя, той изкрещя в ухото ми:
	– И отдавна ли сте инструктор?
* * *
	Прочетох книга за брака и там пишеше, че трябва да се отнасям към жена си все едно сме на първа среща. Така че, днес след вечеря ще я кача на колата и ще я оставя пред къщата на родителите ѝ.
* * *
	– След тази глътка ще те помоля да излезем.
	– Никакъв шанс, омъжена съм.
	– Това си е твой проблем, аз трябва да затварям бара.
* * *
	Една жена не знае какво ѝ липсва, докато приятелката ѝ не и се похвали с нещо.
* * *
	Ако живееш с някого, който те буди в 5:30, защото става да тича... имаш време да смениш ключалката, докато се върне.
* * *
	Прекаляваш с поръчките на пица, когато доставчикът каже по домофона: "Отвори, аз съм."
* * *
	По телефона:
	– Ало, изтрезвителното ли е?
	– Да, моля.
	– Ако обичате резервирайте три места за довечера – ще празнуваме с двама приятели рожден ден.
 



Занимателна страничка

ТЕСТ - КОЛКО ДОБРЕ ПОЗНАВАТЕ 
БИОГРАФИЯТА НА ХРИСТО БОТЕВ?
 

	В този брой ще проверим знанията ви за поета революционер Христо Ботев. Със своята непримиримост към несправедливостта и желанието за свобода на българите, той оставя незаличима диря в родната история и се превръща в национален герой. И днес бурният му живот и обвитата с мистерии смърт са обект на множество дискусии, свидетелство за специалното място, което неговото дело заема в сърцата на нашия народ.
 
	Кое от следните твърдения за бащата на Христо Ботев е вярно?
	Ранен е през Кримската война
	Баща му е турски аскер
	Роден е в Карлово
	Учи във Виенската семинария
 
	Кой от братята на Христо Ботев е негов четник, а по-късно достига до чин генерал-лейтенант?
	Кирил
	Петър
	Иван
	Борис
 
	Каква е формалната причина за изключването на Ботев от Одеската мъжка гимназия?
	Организиране на революционен кръжок
	Бой в кръчма навръх 24 май
	Немарливост
	Обида срещу руския цар
 
	В кое населено място учителства Ботев през 1866 г.?
	Войнягово
	Калофер
	Задунаевка
	Еникьой
 
 
С каква задача е натоварен Христо Ботев преди избухването на Старозагорското въстание?
	Запалване на Цариград
	Осигуряване на подкрепа от други балкански държави
	Сформиране на голяма чета
	Набиране на средства от Русия
 
	Кое от следните печатни издания не е дело на Ботев?
	Будилник
	Български орел
	Знаме
	Дума на българските емигранти
 
	Кой е Димитър, един от тримата души, до които Ботев адресира прочутото си писмо от 1876 г.?
	Неговият син
	Неговият брат
	Доведеният му син
	Неговият чичо
 
	С кой революционер Ботев издава съвместна стихосбирка?
	Стефан Стамболов
	Васил Левски
	Любен Каравелов
	Тодор Пеев
 
	Кое е първото стихотворение на Ботев?
	Към брата си
	Делба
	Хаджи Димитър
	Майце си
 
	Кой е знаменосецът на Ботевата чета?
	Никола Войновски
	Никола Симов
	Димитър Димитров
	Никола Петров
Отговорите очаквайте в следващия брой! 
 



Цитат на броя
„Лошата новина е, че времето лети. Добрата новина
е, че вие сте пилотът“
Михаил Алтшулер


Притурка на сп. "Звук и светлина"

МЕДАЛЬОНЪТ
/с продължение/
ПРЕГРЪДКА, КОЯТО ТЕ СМАЧКВА, 1869 г.
	“Къде да ида сега? С какво да се захвана?” – тези въпроси мъчеха младия българин, който беше останал без пукната пара в Измир, след като се разплати с държавата. Изсипа в османската хазна всичките си пари. Само месец по-късно с официално оповестен ферман на султана завинаги бе отменена практиката данъците да се откупуват. Ориенталската империя ставаше все по-европейска. От този момент нататък чиновници щяха да събират парите ѝ. Край. Всички, които отскоро или от дълги години се занимаваха с бегликчийство, трябваше да си търсят други занаяти.
	Но повечето добре се бяха замогнали. Повечето имаха собствени големи стада, имаха сдиплени пари, търгуваха с всякакви изделия, бяха започнали да купуват машини и да правят фабрики, да произвеждат разни стоки, които продаваха по пазарите на Турция и дори изнасяха в чужбина. Някои се занимаваха с лихварство, което по европейски маниер започнаха да наричат банкерство.
	Повечето, но не и Гаврил. Не и Хрелката. Станьо едва успя в едномесечния срок да плати своя дял от данъка, даже взе назаем от приятели, но той имаше разпръсната по дребни търговци още стока, щеше да прибере приходите от нея и бавно, като мравка, отново да подхване скромна търговийка, да се измъкне едва жив от смачкващата прегръдка на османското правосъдие. Станьо щеше да се оправи. В Денизли го познаваха. Там си беше негова територия.
	Мястото на Гаврил бе другаде. Но къде? Какъв беше този негов късмет да се качва все на параходи, които бяха в последното си плаване? Успя да се усети навреме и слезе от кораба на търговците-абаджии, преди той бавно да започне да потъва. Но в бегликчийството направо се удави. За първи път Гаврил Хлътев седна и се замисли за перипетиите в своя живот. Досега просто го беше живял. А сега дойде моментът да поразсъждава над него.
	Защо му се случи този провал с Михалаки?
	Не беше ли срещал и досега опасности? Животът е като гора. Беше се пазил от разбойниците в нея с оръжие. Беше се пазил от разорение с добро пресмятане, с проучване на пазара, с внимателен подбор на стоката. Беше се пазил от лоши другари, от хлъзгавите пътеки на гуляите и залагането на зарове. Живял бе според християнските норми и добродетелите на народа си. И наивно бе смятал, че и другите хора, които не са разбойници, крадци и пропаднали мързеливи бедняци, са честни и почтени предприемачи като него. От тръните и драките се беше опазил.
	Имало обаче и отровни змии в храстите! Михалаки изглеждаше точно порядъчен човек, разумен и отговорен. Той им се довери и те му се довериха. Излезе, че крадецът и разбойникът може да се скрива зад добродушно и весело лице. На ничие чело не пише “злодей”.
	“Той ни ограби със сладки думи, с тупане по рамото и с хвалби колко сме умни ние и колко са прости турците. Замая ни главите. Не му беше нужно да ни пресреща с оръжие по пътищата и да предизвиква срещу себе си силата ни. Той ни победи със слабостите, които има всеки човек – с нашата наивност, доверчивост и самохвалство.”
	Този скъп урок Гаврил се постара добре да запомни. Много висока цена бе платил за него.
	И след като изводите за миналото са направени, с какво да се заеме сега? То да не би да имаше някакъв избор? Без пари какво предприемачество да подхванеш? Същите тези лихвари, при които до вчера държеше прилични суми, сега отказаха да му дадат заеми. Беше съден, бе лежал в затвор. Може наистина да е бил невинен, но те бяха предпазливи хора – дърво без корени беше Гаврил, нямаше къща, семейство, имоти. Нямаше с какво да гарантира заема. Можеше да вземе парите и да се качи на първия кораб. Иди, че го гони по света!
	Приятелите му българи в града – същите като него. Около тях с трън да завъртиш, нищо няма да закачиш освен дрипите им. Прибраха те в своя бордей богатото си до вчера другарче, което много пъти ги беше хранило и измъквало с парите си от разни каши, и той стана един от тях. И преди си го обичаха, а сега още повече.
	Гаврил изкарваше по някоя махмудия като хамалин на пристанището, хващаше се в някоя строителна бригада, но строежът свършваше и групата се разпадаше. Нито имаше пари да се прибере у дома в Копривщица, нито му идваше такова нещо наум. Та той бе излязъл от градчето като търговец. Пък и другите копривщенски абаджии, които беше срещал от време на време в “Балкапан” в Истанбул, го знаеха като все по-преуспяващ и все по-богат прекупвач. Снимка бе изпратил на майка си[Бележка под линия: 1. Снимката така и не стигнала до близките му, а била намерена след Освобождението в архива на копривщенеца Павел Шопов, който като дете бил чирак с майстора си в Цариград. Майката на апостола, други негови роднини и сподвижници потвърждават, че тя е на Гаврил Хлътев или Георги Бенковски, независимо кой кога го е познавал и под кое име. (б. а.).] в цялото си великолепие. Как да се появи там с просешка торба? А в Измир доброто му име никак даже не беше пострадало, защото всички знаеха, че те с Хрелката съвестно си свършиха работата, но бяха ограбени и платиха чужд грях. Затова седеше тук, блъскаше си главата как и с какво да се захване, понеже не смяташе да прекара живота си като неудачник. Всяка вечер се събираше с приятелите си в добре познатата им кръчма. Някой можеше нещо да предложи, да донесе някоя новина, от някой храст да изскочи заек...
	Надеждата е най-евтиното лекарство за всяка болка.
	Веднъж на мръкване в кръчмата се отбиха двама негови приятели персийци, които през няколко месеца идваха в Измир и купуваха от стоките му. Пак го потърсиха тъкмо за това, а Гаврил ги прегърна и с горчив смях криво-ляво на фарсѝ, който вече добре говореше, им разказа за провала си и за окаяното положение, в което се намираше.
	– Нямам никаква стока, братлета! – разпери ръце той.
	Персийците седяха до него, облечени в скъпите си дрехи, къдрави, чернооки, и го слушаха с много сериозни лица. Бяха на по трийсет, трийсет и пет години и в техния живот всякакви хора и съдби бяха минали пред очите им. Кой знае защо те приеха много лично случилото се с Гаврил – сякаш им беше кръвен брат и бяха длъжни да му помогнат. А той дори не подозираше потока от размисли и чувства, който течеше в умовете им. Шегуваше се с другите българи на масата и превеждаше от време на време на фарсѝ за какво си говорят, за да не се чувстват персийците изолирани.
	– Гавриле, ние след три дни тръгваме обратно. Ела с нас до Ангора – предложи по-възрастният. – Персийският посланик там е първи братовчед на баща ми. Ти знаеш добре турски и гръцки, говориш фарсѝ и мисля, че той може да реши, че ще му бъдеш полезен в консулството. Аз ще му препоръчам да те вземе на работа, а той ме уважава и няма да пренебрегне думата ми. Това е по-добре, отколкото да седиш тука без работа и да мизерстваш.
	Гаврил го погледна внимателно със светлите си засмени очи. Защо пък да не опита?
	– Аз и български говоря твърде добре, даже знам и да пиша.
	Те се засмяха:
	– Точно българският няма да ти дотрябва, но и другото стига.
	Така се озова Гаврил в персийското консулство в Ангора. Отначало му дадоха място в охраната на посланика, а после той започна да го взема със себе си при всяко служебно пътуване из Османската империя като помощник в различни разговори. Бързо оцени, че младият бивш търговец има усета как точно да превежда думите му при витиеватите и уж не особено значими разисквания с турските бейове, паши и везири, а това беше полезно за дипломатическите му позиции и решения. Много е важно в какви слова ще бъде облечено някое изказване. Дори с едно и също съдържание то може да бъде или грубо и обидно, или уважително, ласкателно и съвсем приемливо за другата страна.
	Посланикът много добре знаеше турски и можеше да оцени как се справя новият му преводач. Но той самият говореше единствено на персийски. Това си е стар закон в дипломацията – разговорът да минава през преводач. Така от една страна имаш достатъчно време, докато той превежда, ти да обмисляш вече своя отговор. А от друга страна, ако възникне проблем, винаги можеш да се измъкнеш с оправданието, че преводачът нещо не е разбрал и грешно го е предал.
	И така, времето се затъркаля, месеците минаваха и неусетно изтече повече от година и половина. Сам Гаврил се почувства на тази служба в свои води. Получаваше добра заплата, а почти не харчеше, защото му дадоха красива, богато обшита със златни ширити униформа, хубаво оръжие, по нищо неотстъпващо на някогашните му инкрустирани пищови, които беше продал заедно с всичкото си по-ценно имущество, за да се издължи на държавата. Дадоха му добър кон и той сякаш се възроди като птицата феникс от пепелта.
	Отново яздеше напето по улиците. Сплете и върза с панделка прегънатата опашка на коня си по персийски образец, окачи му медальона с надписа “машаллах” върху гърдите и отново всички обръщаха очи след него и цъкаха с възхищение. А в същото време не се съсипваше да тича по пазарите за стока, да рискува, че ще го ограбят разбойници, защото носи много пари. Хранеха го добре в консулството и хлътналите му бузи отново се изпънаха. Гледай ти, не било никак зле на държавна служба! А в същото време не работеше за османската държава, която безжалостно го смачка!
	Толкова години се бе старал да е честен с нея. За нищо не беше я търсил – нито образованието тя му даде, нито го пазеше от разбойниците по пътищата, когато започна да прекарва стока до Цариград. Сами се въоръжаваха и пазеха. Едничкия път, когато тази държава можеше да го защити, когато беше нужно само да отсъди справедливо, че е бил ограбен по най-нагъл начин, тя не го направи, а изтупа до дъно кесията и джобовете му и прибра това, което си беше нейно, без да я е грижа от кого го прибира. Не, Гаврил не ѝ дължеше благодарност! Ето защо, служейки на персийския посланик, винаги се стараеше да ѝ натрие носа, да докара полза за него, а не за турците, с които си имаше вземане-даване и се пазареше за разни неща. Макар че и персийците бяха мюсюлмани, това за него не бе въпрос на вяра, а въпрос на противопоставяне срещу Османската империя. С цялата си преданост към Персия като неин син работеше за интересите на тази планинска земя, в която кракът му не беше стъпвал.
	Посланикът дотолкова започна да му се доверява, че често вместо сам да ходи, изпращаше него ту в Ушак, ту в Айдън или Истанбул и после винаги оставаше доволен от резултатите. При тези мисии с Гаврил пътуваше задължително един секретар, защото прохождащият двайсет и пет годишен дипломат не можеше да пише с арабските букви.
	Всъщност взаимоотношенията между двете мюсюлмански страни съвсем не бяха толкова интензивни, нито враждебни, въпреки че персийците бяха шиити, а турците сунити. Бяха по-скоро приятелски и добросъседски. Османската империя нямаше никакви териториални амбиции към по-големия си съсед. Чукари и пустини си имаше предостатъчно, за да ѝ трябват още. Главната ѝ грижа бе да задържи плодородните си северни и западни владения – Сърбия, Румъния, Египет, които се измъкнаха изпод ноктите ѝ едно след друго уж под формата на автономии, а си бяха почти независими и приходите от тях – нищожни. Под властта на султана оставаше плодородната земя на България и османлиите внимаваха поне нея да не изтърват.
	Така че повечето пътувания на Гаврил, самостоятелно или с многолюдното обкръжение на посланика, бяха преди всичко приемане и връщане на визѝти, израз на почит, демонстрации чия свита е по-голяма и по-пищно облечена, чии коне са с по-богато украсени гриви и с по-разкошни панделки на сплетените опашки. И само понякога се занимаваха с незначителни проблеми. Тези приеми, срещи и разговори бяха всъщност местата, на които персийският дипломат общуваше с колегите си от европейските страни и черпеше много информация за замисли, планове и настроения в цялостната междудържавна политика. Ето защо посланикът много повече искаше от своите помощници да си отварят ушите и по-малко устата. А след всяка такава среща се прибираха в своята резиденция и той казваше:
	– Биа алан бебиним ки чи файмиде. [Бележка под линия: 2. Хайде сега да обсъдим кой какво е научил (фарси), (б. а.).]
	И започваха дългите им разговори за това какво бяха подслушали на приема и с какви думи точно е било казано то. И как трябва да се тълкува според интересите, които движеха тази или онази европейска страна. Това бяха безценни безплатни уроци за Гаврил по междудържавна политика, които за съжаление не продължиха дълго.
	Последния път в началото на лятото на 1870 година срещата беше в Истанбул, в посолството на Австро-Унгария. Говореше се на немски, на английски и френски. Гаврил се чувстваше съвсем безполезен. Напрягаше ушите си, когато доловеше руска реч, но и тогава почти нищо не разбираше. Все пак това, което чу да говорят помежду си турските и гръцките гости, му обясни донякъде главната цел на събирането. Австрийците убеждаваха и обясняваха колко полезно и необходимо ще бъде за султана да прокара железни пътища през балканските си територии, а турците се дърпаха като магаре на мост, твърдейки, че нямат пари за това. Европейците настояваха да се договорят за концесии [Бележка под линия:  3. Концесия – договор, с който държавата предоставя срещу заплащане на предприятие или друга държава да ползва природни ресурси, да строи и експлоатира пътища и съоръжения (б. а.).], а Гаврил нямаше представа какво означава тази дума.
	– Дочух, че турците смятат за по-полезно да свържат с железопътни линии главните си градове отвъд Босфора – от Истанбул към Ескишахир, после по посока към Диарбекир и езерото Ван гьолю, а не балканските трасета – допълни той общия разговор при разискванията в персийското посолство.
	– Англичаните и нас убеждават да строим железници – кимаше посланикът.
	Темата, обсъждана на приема в австро-унгарското посолство, бе останала да виси във въздуха без никакви изгледи за скорошно решение.
	Посланикът огледа помощниците си и каза:
	– Добре е да се отбележи, че австрийците влизат в сериозна конкуренция с англичаните по въпроса кой да прокарва железните пътища. Ние в това изобщо не участваме, но за нас е важен следният извод – тези две сили тепърва ще се противопоставят една на друга и ще си правят мръсни номерца.
	– Какви номерца? – полюбопитства младият му помощник Гаврил, когото всички наричаха Джибрил, защото това беше името на този архангел в ислямската религиозна система.  

	– Ще се борят за надмощие кой какво да строи или да внася в Османската империя и затова
 всеки ще подкрепя султана, когато той има проблеми, а в същото време ще си пречат един на друг. Така ще го правят по-силен, а себе си по-слаби.
	– Това е лошо за нас – отбеляза Гаврил.
	– Не, Джибриле, нас почти не ни засяга.
	Гаврил само го погледна и не му обясни, че имаше предвид не персийците, а своите хора, българите.
	– От друга страна – продължи анализа си посланикът, – султанът всъщност никога няма да успее да се изправи на крака, защото тъкмо тези европейски държави изцеждат хазната му със заемите, които са му дали, а той отдавна е похарчил, обаче няма откъде да им ги връща. А пък те настояват, като ще строят железни пътища в земите му, да участва и той в разходите.
	– Е как, като няма пари? – попита някой от присъстващите.
	Посланикът се разсмя:
	– По единствения възможен начин – с обещания за привилегии и с дарения. Обещава да им предостави земите за трасетата безплатно, гарите ще ги строи той, но ще им ги даде пак безплатно. А всъщност ще застави твоите сънародници, Джибриле, да ги изградят ангария [Бележка под линия:   4. Ангария – безплатен труд (тур.), (б. а.).]. Обещава митата за стоките, които европейците ще превозват от Далечния Изток през територията му, да са незначителни. Ето така ще плаща с неща, които не са пари за него.
	– Обаче така почти нищо няма и да печели от тези железници. За какво му е да ги строи?
	– Ами той и затова никак не бърза. Оставя се европейците да го натискат и да му предлагат все повече изгоди. Може би в близките няколко години ще им позволи да започнат. Така, без да полага усилия, в земите му ще се появят железници и влакове, които все пак и той ще ползва. Да речем като му се наложи да прати бързо войска от едната граница на държавата до другата.
	Мъжете дълго разискваха, а всичко казано се просмукваше и напластяваше в душата на младия българин като някаква горчива кафява утайка. По обратния път към Ангора Гаврил яздеше омърлушен. Беше се почувствал не просто безполезен поради пълното незнание на никакъв европейски език, а нищожен. Съвсем нищожен, смлян и незабележим като песъчинка. Никой на бляскавия и шумен прием в посолството не се вълнуваше от земите, през които щяха да се прокарат железниците, от хората, които живееха в тях, на чийто гръб щеше да се стовари изграждането им. От техните ниви щяха да късат, за да прокарат линиите, и със сигурност нямаше да им ги платят, защото земята на раята по закон е земя на султана. Не планираха железницата нарочно да минава през градовете им, та да е полезна и за тях, а щеше да цепи направо към пристанищата, които са важни за европейците! Ако някой град се случеше на пътя ѝ, щеше да има гара там. Но иначе – защо да си правят труда? През цялото време се говореше за Османската империя, за нейните интереси и за интересите на Англия, Франция, Австро-Унгария, Русия...
	“Нас, българите, все едно ни няма – каза си Гаврил. – Ние за никого от тях не съществуваме!”
	Тази констатация дълбоко го потресе. Тя разклати самочувствието му. Накара го за първи път да се запита кой е, откъде идва и накъде отива, какво иска да постигне в живота си. До този ден той се бе стремил към успех, а успехът според представите му означаваше да си построи най-хубавата къща, да вземе за жена хубавото момиче, в което е влюбен, да натрупа най-голямо богатство!
	Сега за първи път се запита:
	“И какво от това? Аз просто ще бъда най-едрото и най-златното зрънце в мелницата на ето тези богоподобни хора, които чертаят граници и решават съдбите на цели народи, без да ги е грижа за отделните малки човечета или дори за големите човеци в тях.”
	Конят му напредваше зад файтона, в който удобно пътуваше персийският посланик, останалите клюмаха по седлата или зяпаха пейзажа наоколо, говореха и се смееха на нещо. Само главата на Гаврил щеше да се пръсне от мисли.
	“Ние и за европейските Велики сили сме точно толкова безправна и безлика рая, колкото и за турците. Ние сме тестото, от което месят хляба си, ние сме тревата, с която угояват овцете си, ние сме прахът по лъскавите обувки на англичанина или по скъсаните кундури [Бележка под линия:  5. Кундур – груба кожена обувка (гр.-тур.), (б. а.).] на турчина – и за едните, и за другите сме само прах! – В този момент той почувства какво значи да си мъртъв, да си се превърнал в пепел, да те няма изобщо на този свят.– Накъде съм тръгнал? Какво ще правя в Ангора? Ще се перча с красивата си униформа ли? Ще служа на персийския шах? Защо?”
	Напредваха бавно към Измир. Щяха да пренощуват там, посланикът да даде прием за местните първенци, но за първи път такова събитие не изпълваше младия българин с обичайното радостно очакване. За първи път сред сърдечните персийци се почувства не на мястото си. Тяхната дружелюбна прегръдка, макар загрижена и искрена, го стягаше. Будеше болка в душата му като в душата на сираче, прибрано по милост в дома на богат родственик.
	“Не ми е бил хвърлен пъпът, изглежда, нито в златарски магазин, нито в персийски палат... Къде ли ми е хвърлил пъпа баща ми? Къде, боже, да ида и с какво да се захвана, че да настане мир в душата ми?”
	Консулството в Измир блестеше от позлатата на геометричните орнаменти по стените, в които се отразяваше светлината на стотиците газени лампи. Вечерта след горещия ден беше прохладна и гостите идваха, облечени в европейски или в ориенталски тоалети. Чалми, шалвари и елеци се смесваха с фракове, цилиндри и прави панталони, но все от коприна и лен, все тънки и изящни платове, бродерии и дантели. Дамите бяха или забулени с прозирни тюлове, или в рокли с деколтета, по които блестяха златни колиета, обсипани с перли и диаманти. Гаврил стоеше близо до посланика и тъжно наблюдаваше шествието на благополучието в тази зала, за първи път чужд на всичко това.
	Между присъстващите съвсем неочаквано съзря Гроник Куюмджиян. Но защо неочаквано? Той беше от най-богатите в арменската общност в града и бе съвсем естествено да го поканят. Освен него имаше и други арменци, гърци и евреи сред преобладаващото множество турци.
	Гаврил вече два пъти за кратко беше идвал по работа до Измир като представител на посланика. Обикалял бе около дома му, но не успя да види годеницата си. А после младежи – приятели измежду арменците, му обясниха, че баща ѝ я пратил неизвестно къде при някакви роднини, вероятно за да я омъжи за някой богат арменец.
	Това много го наскърби. Беше се провалил наистина, но сам златарят го бе извадил от тъмницата! Гаврил си мислеше, че ще има възможност да се докаже, да се вдигне за две години на крака и отново да заслужи правото да поиска ръката на дъщеря му. Не беше поглеждал друга жена. Не си бе помечтавал дори. Споменът за синьо-зелените очи го изгаряше и покриваше с пепел въглените в младата му душа. Но ето че баща ѝ не беше мислил така.
	Когато разбра, че е заминала и никога вече няма да я види, Гаврил плака като дете за нея, за себе си, за това, че завинаги изгуби половината от душата си – тази половина, която го теглеше напред да мечтае, да побеждава, да обича истински. Денят, в който научи, беше един обикновен летен ден, но той изпита смразяващото усещане, че е последният в живота му.
	И ето го сега Гроник насреща.
	Гаврил направи крачка към него, за да му зададе един въпрос. Искаше да го попита не с укор, но беше важно да чуе неговия отговор:
	“Нали сам ми даде надежда, защо ми я отне?”
	Това, което прочете в погледа на арменеца, го спря и го разтърси чак до сълзи в очите. Гроник го погледна с омраза, с болезнена омраза, която го предупреди да не приближава. Възрастният и достолепен арменец смръщи вежди и мина покрай младия мъж, все едно не го познава. Още по-лошо – все едно изобщо не го вижда.
	Гаврил наведе глава. Постоя така, помисли, а после се обърна и напусна залата. Повече никой от свитата на персийския посланик не го видя.
 
 
 
 
ЕДИН ОБИКНОВЕН ЛЕТЕН ДЕН, 1870 г., юли
	Макар да беше средата на лятото, сутрините в прочутия курорт Бад Емс бяха свежи и изключително приятни за разходка. Високите, но заоблени хълмове ограждаха широкия разлив на река Лан със своята обилна зеленина и дори самата красота на това място имаше лечебен ефект. А за стар човек като краля на Прусия Вилхелм І минералната вода носеше допълнително облекчение и за дишането, и за ревматичните му болки. На своите седемдесет и три години той отдавна почти не се занимаваше с държавните дела и през лятото обичаше да се оттегля в резиденцията си тук. Всичко бе оставил в ръцете на енергичния граф Бисмарк и почти нямаше причини да е недоволен от него. Освен някои малки неудобства. Ето като това например. Някой да смути разходката му в парка с някакви въпроси от европейската политика.
	Негово величество с неудоволствие забеляза идващата насреща му фигура по Курсалее и въздъхна отегчено:
	– О, този Ото! Защо поне през лятото не си почине малко и не ме остави на мира?
	Крачещият до него помощник на Ото фон Бисмарк, младият Хайнрих Абкен, го погледна учудено, защото идващият насреща им човек съвсем не беше министър-председателят, а френският посланик Винсент Бенедети.
	– Кажете ми, Абкен – попита кралят, – докога моят канцлер ще разиграва този безсмислен цирк с испанската корона, който изправя французите на нокти? Нямам мира от посланика им! Той ме преследва! Нали следобед има назначена аудиенция при мен? Трябва ли още от сутринта да ме дебне в храстите?
	– Той просто бърза, ваше величество – обясни Хайнрих учтиво.– Утре е националният празник на Франция и той иска колкото може по-рано да зарадва с телеграма император Наполеон, че няма да настояваме за своя претендент.
	– Да, бях забравил, националният им празник. Превземането на Бастилията от тълпите, Френската революция... Как може това да е национален празник на една монархия?
	– Не ме питайте, ваше величество. Не се и опитвам да го проумея.
	В това време посланик Бенедети ги наближи и учтиво се поклони, снемайки цилиндъра си:
	– Добро утро, ваше величество! Каква приятна среща. Радвам се да ви видя.
	Пруският крал също учтиво го поздрави, надявайки се, че ще може след това да продължи разходката си. Но мургавият корсиканец имаше съвсем друго намерение.
	– Ваше величество – подхвана той, – мога ли да се възползвам от случайната ни среща, за да ви помоля да изясним една малка подробност.
	– Ако смятате, че е толкова наложително, скъпи графе – въздъхна кралят.
	Французинът продължи окуражен:
	– Зная, че не настоявате вече на испанския трон да седне вашият принц Леополд фон Хохенцолерн. Но бихте ли заявили съвсем категорично, че няма да подкрепите никой друг Хохенцолерн никога в бъдеще като претендент за короната?
	– Скъпи ми господин Бенедети, знаете, че макар да са германци, те са католици и са съвсем приемливи като кандидатура за трона на една католическа Испания.
	– Не ме огорчавайте, ваше величество, точно преди празника ни. Ще бъде хубав държавнически жест от вашата страна към Франция, ако към доброто си съседство прибавим и пълно разбирателство по този въпрос. Все пак тронът по право принадлежи на Бурбоните и на техния законен наследник, сина на кралица Изабела и Франциско де Бурбон.
	– Макар че май има съмнения дали е негов син – вметна кралят.
	– Нека не се занимаваме със слухове, ваше величество. Добре би било, ако, вместо слухове и за вашата позиция, дадете израз на твърдото си становище по въпроса.
	– Господин посланик – усмихна се старецът, – аз нямам твърдо становище какво смятам да ям днес на обяд, а вие искате да направя пред вас официална декларация, че се отказваме от нещо завинаги. Нима мога да обещая това?
	Французинът беше ужасно разочарован, но направи последен опит да спаси каузата си:
	– Моля да ме извините, че смутих разходката ви. Желая ви приятен ден. Надявам се следобед по време на аудиенцията разговорът ни да бъде по-ползотворен.
	– Скъпи графе, едва ли ще мога да ви кажа нещо по-различно, така че това обезсмисля напълно следобедната ни среща. Тъй като сега достатъчно обстойно обсъдихме въпроса, тя просто става излишна. Желая ви приятна разходка – И Вилхелм І с леко кимване отмина напред, придружен от придворните.
	Посланикът въздъхна и се отдалечи в обратна посока с твърдото намерение следобед да се яви все пак в резиденцията в уговорения час. Пруският крал нямаше да си позволи да не го приеме. Разговорът съвсем не бе приключил. Щеше да се постарае да убеди стареца. На всяка цена!
	Крал Вилхелм продължи бавната си разходка, но младият Хайнрих Абкен помоли за извинение, че се налага да напусне свитата му, и забърза обратно към резиденцията. Беше длъжен да информира с телеграма министър-председателя Ото фон Бисмарк за всеки разговор на краля с официални лица. Рутинна процедура. Той седна на бюрото си и описа подробно срещата с френския посланик.
* * *
	Този обикновен ден точно в средата на лятото се очертаваше да бъде съвсем като вчерашния или като утрешния. Ото фон Бисмарк отегчено обмисляше с каква нова претенция да раздразни френския император, след като заяждането за испанската корона вече се изтърка. Чувстваше се по-силен от всякога и вече беше време да смачка на бойното поле високомерния нос на Наполеон ІІІ, но той му се изплъзваше. Обаче Бисмарк бе сигурен, че южният му темперамент все някога нямаше да издържи на предизвикателствата. Затова упорито продължаваше да дърпа петела за опашката. Утре беше националният им празник. Може би да им изпрати някаква поздравителна телеграма, но изпълнена с много високомерие и студенина? Натопи писалката в мастилото и се замисли за текста. Безполезно. Нищо достатъчно хапливо не му идваше наум.
	Секретарят му почука и сложи на бюрото някаква телеграма.
	– От Хайнрих е. Нищо особено – каза и излезе.
	Граф Бисмарк я мина по диагонал. Размърда моржовските си мустаци и още веднъж внимателно прочете всяка дума.
	– Така, така... – промърмори, като стискаше юмруци, за да задържи обзелото го вълнение. – Ето как ще дръпнем петела за опашката! Скъпи ми Винсент, лисица си ти, но този път сам падна в капана!
	Във вечерното си издание берлинските вестници публикуваха кратка и твърде умело редактирана версия на Емската телеграма. От нея французите трябваше да научат, че кралят на Прусия днес в Бад Емс грубо е отказал да приеме на предварително насрочена аудиенция френския посланик Винсент Бенедети.
	В международния печат телеграмата се появи на следващия ден – точно на празника им.
	Френската общественост се разгневи. Немците трябваше да платят за нанесената обида и след пет дни Наполеон ІІІ обяви война на Прусия, въпреки че нямаше истинска наложителна причина за това, но обществото настояваше за разплата.
	Беше като безразсъдно обявяване на дуел. Единият хвърля ръкавицата си в лицето на другия и после размахват саби. Хлапашки, нафукан, самоубийствен жест. Бисмарк се смя с глас, когато войната бе обявена. Най-после успя да предизвика французите да го нападнат, и то така, че да станат смешни в очите на цяла Европа.
	Сега беше моментът да простре ръце за помощ към южните германски графства и херцогства: “Подкрепете ни, братя, срещу агресора! Елате да се съюзим за общ отпор!”
	А след това, изцапани с кръвта на общия враг, те завинаги щяха да останат в здравата му прегръдка, в обединената Германска империя.
	Най-после бе ударил часът да изпълни грандиозния си план, който старателно подготвяше вече осем години! Сега трябваше окончателно да изобличи французите.
	И ето че няколко дни след обявяването на войната той разказа, отново чрез вестниците, как френският посланик е настоявал Прусия да ги подкрепи в завладяването на Валония и Белгия, как Франция се е домогвала да купи и Люксембург от Холандия [Бележка под линия:  6. През 1815 г. на Виенския конгрес Люксембург е провъзгласен за Велико херцогство под покровителството и в персонална уния с Холандия. Холандският крал е и велик херцог на Люксембург до 1890 г. (б. а.).]! Само с няколко щриха той я представи като ненаситния хищник на Европа. Всички бяха отвратени. Оставаше своята дума да кажат оръдията.
	И те я казаха.
	Ето така по време на една среща в един парк в слънчевия ден на тринайсти юли се случи нещо на пръв поглед незначително, което промени картата на Европа завинаги.
	Кралят се беше върнал в Берлин и разглеждаше заедно със своя незаменим министър-председател отбелязаните линии на сраженията.
	– Те всички бяха забравили за мен – усмихна се граф Ото фон Бисмарк. – Опитаха се да ме заобиколят, да ви притиснат насаме, ваше величество.
	– Опитаха се, Ото. Кой можеше да предположи, че за такава глупост ще ни обявят война?
	– Никой – излъга Бисмарк.
	Удаваше му се с лекота. Самата съдба го бе белязала със знака си. Нали беше роден на първи април. Интересно, че всички знаеха този факт, а все се хващаха в капаните му.
	– Дали ще има полза от всичко това? – попита кралят.
	– Нима се съмнявате, ваше величество?
	– Никак, Ото! Ти не се хвърляш слепешката в авантюри като този глупав дуел на честта. Убеден  съм, че отдавна си пресметнал всичко. Скучен си като мен. Сигурно си се родил старец.
	Граф Ото фон Бисмарк разроши с пръст мустаците си и се усмихна. Чудеше се дали кралят случайно спомена за дуелите. В студентските му години те бяха много модерно средство за себедоказване. Какво ли би казал, ако знаеше, че младият Ото беше най-големият хаймана и гуляйджия, винаги готов да приеме всяко безразсъдно предизвикателство. Но човек помъдрява с времето. Всяка отминала секунда ни отдалечава от безразсъдствата на младостта. И часовникът на стената в кабинета му отброяваше секундите с равномерна самовлюбеност, безразличен към дребните човешки вълнения на двамата мъже, самодоволно вгледани в картата на Европа.
	– Двайсет и осем – каза Бисмарк на глас. – Този ми е двайсет и деветият.
	– Какво? – не разбра кралят.
	– Докато бях студент, за осемнайсет месеца се бих двайсет и осем пъти на дуел.
 


