
Списание Звук и светлина




 бр. 4,  2022 г.





Месечно списание на Национална асоциация на сляпо-глухите в България, 
основано през месец юни, 2003 г.










Редакционна колегия: Елена Атанасова и Илия Кърджанов 
Предпечат, графичен дизайн: Илия Кърджанов
Адрес на редакцията:
4006, Пловдив, пощенска кутия №3, тел./факс: 032/65 36 02; тел. 032/62 52 87
eл. поща: zvukisvetlina@gmail.com; Skype: zvukisvetlina.sg
Интернет-страница: http://www.zvuk-i-svetlina.eu
Интернет-страница на НАСГБ: http://www.nasgb.org
Адрес за посещения: Пловдив, ул. „Преспа ” № 6, НАСГБ

Съдържание

Приоритети
Обръщение от Председателя на НАСГБ по случай Великден 	4

Делници и празници
Отпразнувахме осми март в Харманли	5
Слепотата ни откъсва от предметите, глухотата ни откъсва от хората	7

Традиции
Магията на Великден	9

Щрихи от родината
Фарът на Шабла пази послание към бъдещето	11

Хоризонти
Интересни талисмани за късмет от цял свят	13

Любопитно
Защо 23 април се превърна в световен ден на книгата?	15

Полезни съвети
Грижите ли се правилно за своя слухов апарат?	16
Как да създадем лесен за поддържане дом? –  II част	17

Кулинарни рецепти 	19

Здраве
Хиподинамия: как липсата на  движение се отразява на тялото ни?	22

Усмивки
Какво е демокрация или 10 души на необитаем остров?	24

Поздрав
Великденски поздрав от редакцията 	25

Цитат на броя	 26

Притурка на сп. "Звук и светлина"
Медальонът/с продължение/	 27


Приоритети 

ОБРЪЩЕНИЕ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАСГБ
 ПО СЛУЧАЙ ВЕЛИКДЕН
Уважаеми читатели на сп. „Звук и светлина“,
	Скъпи приятели,
	В навечерието на един от най-светлите християнски празници – Възкресение Христово, се обръщам към вас с пожелание за много здраве, благодат и доброта за Вас и вашите семейства!
	От името на Управителния съвет на НАСГБ и от мое име Ви пожелавам незабравими Великденски празници с най-близките Ви хора. Нека в тези светли дни от годината, да се съберем отново със семействата си и със смирение, любов и вярност към Бога, да се помолим за повече радостни мигове и нови надежди за благополучие. Нека бъдат благословени  добрите ни намерения и светлината да озари живота на всички ни!
Честито Възкресение Христово!
Величка Драганова
Председател на НАСГБ
 




Делници и празници

ОТПРАЗНУВАХМЕ ОСМИ МАРТ В ХАРМАНЛИ
 
	Есента и зимата изминаха в условия на пандемия. За всички това бяха дълги, тягостни и изключително трудни месеци. Мнозина изгубихме свои близки.
	С настъпването на пролетта, обаче, желанието за живот се събуди у хората. Все по-често започнаха да питат няма ли да се съберем и да се поразведрим. 
	На 04 март решихме да отпразнуваме деня на жената и майката. Събрахме се около 20 човека слепи и сляпо-глухи и посетихме заведение в града ни. Председателката на слепите Калина Стайкова поздрави всички жени с предстоящия празник и им пожела много здраве, щастие и дълъг живот, заобиколени от близки и обичащи ги хора. Председателката на сляпо-глухите Диана Делчева пък поздрави и мъжете, но тия мъже, които обичат жените си, ьуважават ги, отнасят се с нежност и привързаност към тях. Тя подчерта, че зад всеки успял мъж стои една силна жена. Отбеляза, че не само на осми март трябва да се засвидетелства внимание към жените, а и през цялата година. Накрая тя рецитира  стихове за жената от  незабравимата българска поетеса Станка Пенчева. Нека с тези неостаряващи стихове поздравим и всички жени от нашата Асоциация като им пожелаем да бъдат винаги красиви, нежни и усмихнати и да носят с гордост името Жена!
 
Колко трудно е да си жена,
Красота и усмивка да бъдеш
сред всекидневната сивота,
вечност срещу изменчивия вятър,
нежност в изгубения свят!
 
Аз съм тая, дето вярата си не дадох,
за маргарец и жълтици.
останах в това росно ливаде,
в трепетликовата горица.

В песни останах вградена,
в кукувиче кукане.
Дано има нещо от мене,
и в млякото, дето сте сукали.
 
Аз съм земята, необятната,
вечна и новородена,
с извори врящи и с извори лед студени.
Може би моето място на тая земя е твърде скромно и твърде накрая, 
Но аз го заслужих сама
И цената му зная.
Имам най-простата служба – жена.
Силата ми е в нежността, в ласката.
Като малко слънце нося в себе си светлина.
Аз съм покорната.
Аз съм властната.
Ръцете ми не се боят
от нищо, което мъжът би сторил.
И когато мъжете, капнали, спят,
аз съм будната, 
неуморната.
 
Аз съм им давала меч и щит,
шила съм знамена,
пушка съм грабвала.
Не права – върху моите тесни плещи
лежи планина от хиляди “трябва”.
Трябва да ставам в сини зори,
да съм първа на работа, всякъде;
трябва вкъщи до късно
лампата да гори –
мъжете обичат да ги чакаме търпеливо.
 
Трябва да сме готови като деца
да им се чудим и възхищаваме;
трябва да имаме такива сърца,
които само да дават:
защото често и най-силният мъж
търси нашата малка сила,
защото ний сме за жадния – дъжд,
за осъдения – помилване.
 
Ние трябва деца да родим –
и хубави, и здрави,
трябва не само в скути да ги държим,
но и  хора да ги направим.
 
Ние трябва да бъдем всичко на тоя свят:
и хляб насъщен върху трапезата,
и радващ окото пролетен цвят,
и царски жезъл.
 
Като слънцето да носим светлина,
като земята да бъдем нужни.
Такава е нашата проста служба – 
да бъдеш жена.
 
Статията подготви Диана Делчева
 


* * *
СЛЕПОТАТА НИ ОТКЪСВА ОТ ПРЕДМЕТИТЕ,  
НО ГЛУХОТАТА НИ ОТКЪСВА ОТ ХОРАТА
	Преди 25 години у нас се създаде Национална асоциация на сляпо-глухите в България, с основна цел да обединява хората със зрителни и слухови увреждания, като им помага да преодолеят стреса,  психологическата бариера, социалната изолация и по-лесно да се справят с променената жизнена ситуация.
	Изградени са 24 териториални организации в цялата страна, една от които е териториална организация гр. Габрово
Дълго време тя се помещаваше в Клуба на Съюза на слепите на ул. „Пенчо Постомпиров“ 19.
	Териториална организация на Национална асоциация на сляпо-глухите в България в гр. Габрово е единствената в областта, в която членуващите са с двойна сензорна загуба – зрително затруднени лица и със слухов дефицит. В момента в габровската организация са обхванати 30 членуващи, като има и чакащи за приемане. На 8 април 2022 г. след основен ремонт тържествено беше открит Клубът на сляпо-глухите в нашия град – дългоочакван, сбъдващ след 19 години надеждите им за свое място, където да се събират, общуват, споделят, където да реализират своите дейности и да се чувстват част от обществото. 
	Гости на откриването бяха: 
	Г-жа Невена Минева – Заместник-кмет „Образование, социални дейности, култура и туризъм“ към Община - Габрово
	г-жа Севдалина Ненкова – Заместник - кмет, „Директор дирекция Образование и социални дейности“ към Община – Габрово
	Г-жа Павлинка Цвяткова – представител на „Център за социална рехабилитация и интеграция за зрително затруднени лица“. 
	Г-н Васил Найденов – представител на Община Дряново
	Г-жа Величка Драганова - председател на Сдружение „Национална асоциация на сляпо-глухите в България“. 
	Г-жа Марияна Рачева, г-жа Росица Димитрова, г-жа Габриела Йосифова – представители на НПО. 
	Представители на фирми-спонсори, съпричастни към дейностите на членуващите в организацията. 
	Биляна Бонева – ученичка от Основно училище „В. Левски” гр. Габрово и Илиана Йоневска - СОУ „Максим Райкович” гр. Дряново с български носии и прекрасни усмивки придържаха трикольорната лента от двете страни. Символичната лента за откриването на клуба бе прерязана от Г-жа Невена Минева – Заместник-кмет „Образование, социални дейности, култура и туризъм“ към Община – Габрово и Г-жа Величка Драганова-председател на НАСГБ, под звуците на Химна на България, което  предизвика празнично вълнение у присъстващите. 
	Г-жа Величка Драганова – председател на НАСГБ обяви за официално открит Клуба на сляпо-глухите ТО – Габрово, структура към Национална асоциация на сляпо-глухите в България – гр. Пловдив. С поздравителните си думи тя подчерта, че основната дейност на този клуб е насочена към интеграция на хората със сляпо-глухота с пожелание за много здраве, много успехи и много сбъднати мечти. 
	Отец Руслан от Храм „Успение на Св.Богородица” отслужи тържествен водосвет и освещаване, като благослови новооткрития клуб и дари „Осветена икона на Исус Христос“.
	Биляна и Илиана, по стара българска традиция посрещнаха гостите с питка и шарена сол.
	По предложение на ТУС—Габрово  и решение на УС на НАСГБ, взето на заседанието му, от 08.03.2022 г., бяха поднесени юбилейни плакети и грамоти на спонсори и дарители, от Г-жа Величка Драганова - председател на Сдружение "Национална асоциация на сляпо-глухите в България", по случай 25 години от основаването на НАСГБ:
	1.1. Ярослав Дончев – Собственик и Изпълнителен директор на „Идеал Стандарт - Видима” АД – юбилеен плакет.
	1.2. г-н Валентин Ганев - изпълнителен директор на „Идеал Стандарт - Видима”  АД – юбилеен плакет.
	1.3. г-жа Хина Лешке - ръководител отдел „Административни дейности и вътрешни комуникации“ на „Идеал Стандарт - Видима”  АД – юбилеен плакет.
	1.4. г-н Станимир Ангелов - ръководител отдел „Капитално строителство“ на „Идеал Стандарт - Видима”  АД – юбилейна грамота.
	1.5 Моника Костадинова – Мениджър "Връзки с обществеността и комуникации" на „Идеал Стандарт - Видима”  АД - юбилейна грамота.
	Връчвайки ги, г-жа Драганова благодари на спонсорите и дарителите с думите: „Свято дело осъществиха „Идеал Стандарт-Видима“-АД, като осигуриха всичко необходимо за клуба. Плакетите и грамотите да ви напомнят за зрящите сърца на сляпо-глухите хора“. 
	Юбилеен плакет бе поднесен и на г-жа Таня Христова – Кмет на Община гр. Габрово 
	Председателят на Териториална организация – Габрово, г-жа Маринка Илиева поздрави присъстващите по повод 19-годишнината  от основаването на ТО -Габрово и благодари на представителите от Община Габрово, „Идеал Стандарт—Видима“ - АД, на всички, участвали във ремонта, възстановяването и оборудването на клуба с  пожелание той да се превърне в привлекателно място за разгърната социална дейност на сляпо-глухите хора на територията на габровска област, защото организацията е тази, която трябва да осигурява подкрепа и закрила, на членуващите и техните придружители. 
	Г-н Мишо Ангелов от ТУС - Габрово благодари на всички за усилията, за работата, за организацията по откриването, благодари на г-жа Величка Драганова и г-н Светлозар Парапанов за тяхното съдействие и подкрепа, като обеща клубът да се дооборудва с техника, шах,  табла, домино и други пособия и устройства. Бяха поднесени приветствия, цветя и подаръци от Община Габрово, НПО и фирмите-дарители.
	Присъстващите на официалното откриване на Клуба на сляпо-глухите в гр. Габрово бяха зарадвани с напитки и кулинарни изкушения. 
	Всички присъстващи се присъединиха към пожеланието на г-жа Драганова: „Цветето вечно да е между вас, да е символ на доброта, човечност  и спътник на успехите ви“. 
	За многая лета!
Галинка Попова
член на ТО - Габрово
 


Традиции

МАГИЯТА НА ВЕЛИКДЕН
	На един от най-големите християнски празници всички заедно отбелязваме новото начало, силата на вярата, доброто и любовта
	В навечерието на Великден седмицата,  наричана Страстна, е наситена с различни вярвания и обредности. В първите дни се прави почистване на домовете в очакване на празника. Обичаят повелява на Велики четвъртък да се боядисват яйца, като първото трябва да е червено, символизиращо възкресението и кръвта на Исус. По традиция най-възрастната жена в семейството го оцветява и прави кръстен знак на челата първо на децата, а после и на останалите членове на фамилията за здраве. След това яйцето се слага пред иконата на Дева Мария и се пази до следващия Великден. В някои краища това яйце или друго червено се заравя в нивата, за берекет и да пази реколтата. На Велика събота също се боядисват яйца. В миналото за багрила се използвали естествени оцветители като отвари от билки и растения - риган за червен цвят, коприва за зелен, орех за жълт, смрадлика за оранжев; както и кори от ябълка или отвара от кромид лук, ядки. Днес яйцата се изписват с восък, украсяват се с различни листенца, ваденки и памук... Яйце се дарява на всеки гост, прекрачил прага. Според поверието този, чието яйце остане здраво след чукането (борец), ще е най-здрав през годината.
	На Велики четвъртък се замесва и подготвя тестото за обредните хлябове, които се правят в петък или събота. Питите имат богата украса, в която задължително присъства едно или няколко червени яйца.
	На Велики петък, деня, в който е бил разпънат Исус Христос, не се работи. Смята се, че работата на този ден ще донесе само беди. Вярващите ходят на черква, за да се преклонят пред плащеницата, символизираща плата, с който е бил завит и погребан Христос, и минават под нея за здраве и за да се пречистят. Петък е денят с най-строг пост - от Разпети петък до Велика събота включително не се яде и пие нищо!
	На следващия ден се отдава почит на мъртвите, почистват се гробовете, раздават се яйца и обредни хлябове за мир на душите на починалите.
	Вечерта в събота, в полунощ, с камбанен звън и запалени свещи вярващите посрещат Великден, поздравяват се с "Христос Воскресе!" и "Воистина Воскресе!". Вярва се, че ако човек успее да занесе запалената свещ до дома си, ще има късмет и здраве. Ще е пречистен и щастлив, а в дома му ще цари благоденствие. Всички се чукат с червени и шарени яйца - за здраве и слука!
	В следващите дни от Великден близките си гостуват и се даряват с яйца и козунаци, младите ходят при по-възрастните, при кумове и родители. Всички заедно отбелязват новото начало, силата на вярата, доброто и любовта.
 
	Какво символизират боядисаните яйца?
	Не е известно откога за първи път са започнали да се боядисват яйца. Има исторически данни, че те се багрят и даряват още в древен Египет, Персия, Рим, Китай и Гърция. Ритуалите, свързани с тях, символизират началото на живота. Като християнски религиозен символ яйцето първоначално олицетворява гробницата на Христос и камъка, който е отместил. По-късно асоциацията се променя заради наложилия се обичай яйцата да се боядисват в червено - кръвта на Христос.
	От древни времена много култури свързват яйцето с Вселената. Персите например вярвали, че Земята се излюпва от гигантско яйце. През IV век консумирането на яйца по време на постите е забранено. През пролетта обаче кокошките снасят най-много. Тогава хората започват да варят яйцата, за да ги запазят по-дълго. Много народи виждат в тях символ на прераждането през пролетта. След възникването на християнството яйцето започва да се възприема като символ на раждането на човека от природата. В Германия зелени яйца се консумират в четвъртъка преди Великден. В Гърция първоначално яйцата са боядисвани само в червено. В православния свят се използват като великденско поздравление.
	В католическия свят шарените яйца се крият от децата, които трябва да ги намерят по Великден. Това дава началото на "лова" за изписани яйца. Във втория ден според западноевропейската традиция се търкалят. Децата във Великобритания и Германия ги пускат едно срещу друго или по хълм. От 1878 г. малчугани във Вашингтон са канени да търкалят яйца на моравата пред Белия дом.
	Яйцето на Фаберже е най-известното сред декорираните. През 1883 г. руският цар наредил на Петер Фаберже да изработи специално яйце за жена му и той създал уникално, инкрустирано със скъпоценни камъни.
	Защо християните го празнуват на различни дати?
	Никейският събор на 25 август 325 г. определя ясно правило за изчисляване на датата на Великден в християнската църква, която по онова време е единна. То е общовалидно дори и след настъпване на Голямата схизма през 1054 г., когато след разкола църквата се разделя на западна Римокатолическа и източна Православна.
	Формулата за определяне на датата на Великден  е общовалидна и гласи: Страстната седмица е от понеделник до неделята след първото пролетно пълнолуние, а Великден е в неделния ден на Страстната седмица. Църковното пролетно равноденствие е на 21 март.
	Разликата е, че православната църква определя датата за празнуване на Великден според Юлианския календар, а католическата църква - според Григорианския. Юлианският е по-неточен и изостава с тринадесет дни спрямо астрономическото време. Така, когато по старостилния календар настъпи 21 март, по светския вече е 3 април. На двете дати луната има различно положение. 13 дни  представляват приблизително половин месец и шансът да има пълнолуние в този период е около 50%. Затова все пак в половината от случаите западният и източноправославният Великден съвпадат, а в останалите източноправославният е по-късно, обикновено около десетина дни. 
 
По материали от Интернет
 


Щрихи от родината

ФАРЪТ НА ШАБЛА ПАЗИ ПОСЛАНИЕ КЪМ БЪДЕЩЕТО
 
	Има едно място по българското Черноморие, което се радва на повишено внимание от страна на туристите доьри и през зимата. Това е община Шабла. На територията й са разположени три влажни зони, превърнали се в зимно убежище на десетки застрашени видове птици, в т.ч. и на цялата световна популация на червеногушата гъска. През студените месеци, когато в крайморските ни курорти настъпва призрачно затишие, община Шабла посреща автобуси с чуждестранни орнитолози и природолюбители, въоръжени с „тежък арсенал” от фотоапарати, видеокамери, бинокли и пр. Но преди да се отправят към влажните зони, зимните посетители се отбиват в едно романтично кътче, вдадено навътре в морето, където времето сякаш е спряло. Там, обвеян от ветрове и легенди, увенчан от кръжащи във въздуха гларуси, ги очаква фарът на Шабла.
	Най-старият фар по българското Черноморие се намира на най-източната 
точка на България.
	Астрономическата Нова година на нос Шабла настъпва по-рано, отколкото в останалата част на страната. Тук тя идва с цели 19 минути по-рано от София, която отстои на около 550 км. западно от него. Навигационният ориентир, боядисан в тъмночервени и бели хоризонтални ивици, е една от най-любопитните забележителности по северното ни крайбрежие.
	Твърди се, че фарът на Шабла е бил построен по модела на едно от Седемте чудеса на света – прословутия Александрийски фар, който бил разрушен от земетресение през средновековието. За разлика от него обаче нашият фар е успял да оцелее през превратностите на времето и природните стихии. Наричат го още „пясъчния фар”, защото предпазва корабите от затъване в измамните морски плитчини, простиращи се между нос Шабла и близкото рибарско селце Тюленово. Светлинките, които се излъчват от върха на 32 метровата му кула, мигат на всеки 25 секунди, изпращайки сигнали на 17 морски мили навътре в морето.
	В сегашния си вид фарът съществува от 1856 г. Тогава е бил възстановен и пуснат в експлоатация на мястото на по-старо навигационно съоръжение, издигнато около стотина години по-рано. Но има сведения, че от нос Шабла са били излъчвани светлинни сигнали още от дълбока древност, когато Черноморието ни било кръстопът на мореплаватели и търговци от целия регион.
	Днес, въпреки развитието на навигационните технологии, не всички плавателни съдове разполагат с GPS – системи, а и районът е опасен, заради подводните рифове. Така че фарът не е просто сантиментален спомен, а необходимост, твърдят стопаните му. 
	Подобно на повечето морски фарове у нас и фарът на Шабла е пуснат в експлоатация и впоследствие стопанисван от френското дружество „Compagnie des Phares de
 l’Empire Ottoman” в средата на XIX век, когато България е все още под османско владичество.
	В кулата на Шабленския фар има вграден монограм на Абдул Меджит – султанът , който управлявал Османската империя по това време. Такива монограми са се вграждали в постройки с изключително важно значение за империята! 
	Любопитното е, че въпреки че е най-високият светлинен ориентир по нашите брегове, фарът на Шабла  е бил построен лесно и бързо. А разходите по издигането му са били многократно по-малки в сравнение с останалите ни морски фарове. Това е така, защото буквално на няколко метра от  фара през IV-VI век са се издигали стените на късноримска крепост, която е послужила като източник на строителен материал за изграждането му.
	Нос Шабла е бил населяван още от древността. Според исторически източници, тук в непосредствена близост до фара преди повече от 2 хилядолетия е имало пристанищен град на име Кария. От него до наши дни е останало единствено името, с което е наречена местността. Както и изникналото преди години малко рибарско селище с ниски постройки и колоритна кръчма, предлагаща вкусни специалитети от прясно уловена риба. На юг от фара попадаме сред девствени, недокоснати от човешка ръка морски пейзажи. Причудливите скали край село Тюленово таят безброй пещери, които допреди 15-ина години приютяваха колония от тюлени. Наблизо като на длан се разгръща един от най-дивите и красиви плажове по нашето Черноморие.
	В района на нос Шабла често се извиват страховити и изключително живописни морски бури – за радост на художници и фотографи, които не се уморяват да рисуват и запечатват на лента гигантските вълни, разбиващи се с чудовищен грохот в отвесния бряг.
	Тайното послание на Шабленския фар
	В далечната 1901 г. разрушително земетресение разтърсва района, нанасяйки сериозни щети на близките населени места. Фарът обаче остава почти невредим. Единствено кулата му се напуква и е стегната с метални обръчи, които стоят и до днес. Фарът на Шабла си има и своя тайна. През 1996 г., когато отбелязват 140-годишнината му, хората, които стопанисват съоръжението, заровили в основата му послание. То е адресирано към бъдещите поколения и ще  бъде отворено чак през 2056 г., когато фарът ще навърши 200 години.
Венета Николова
Източник: www.pateshestvia.net
 


Хоризонти
ИНТЕРЕСНИ ТАЛИСМАНИ ЗА КЪСМЕТ ОТ ЦЯЛ СВЯТ
	Замисляли ли сте се, къде по света, какво символизира късмета и защо? Въпреки, че късмета е строго непонятно понятие, то всички ние вярваме в него, даже и тайничко. Затова предположихме, че ще ви бъде забавно да научите, какво хората по света ползват, като амулети, талисмани и предмети, за да им донесе късмет! Ами да започваме!
	Да започнем с Древен Египет, където има пирамиди, фараони, мистерии, книги на мъртвите и много холивудски продукции направени по темите. Там талисмана за късмет е скарабея. Този малък бръмбар според египтяните символизира слънцето, което изгрява всяка сутрин и ги пази от злите сили. Скарабея освен късмет символизира и самото прераждане, в което египтяните така горещо вярват. Той е символ на трансформиращият се живот и ако посетите Египет, вземете си един скарабей за късмет!
	Освен бръмбар, египтяните считат за символ на късмета и стълбата. Традицията тръгва от древни времена, когато в гробниците на мъртвите си, египетските хора поставяли стълба, за да могат те да достигнат до отвъдното. Само не минавайте под стълба, това определено носи лош късмет. 
	Посетите ли Швеция, вземете си от там малкото червено и старателно украсено конче Дала. То символизира късмета за шведите и освен това е символ на достойнство, сила, вярност и мъдрост. И как иначе? Конят е благородно животно.
	Интересните талисмани за късмет продължават с немското прасе.
Да, точно така – в Германия прасето е символ на късмета и ако се случи по Нова Година да сте там, ще получите малко сладко прасе от марципан. То е символ на добра воля, на просперитет и благосъстояние. 
Докато прасето остава символ на късмета за немците, то жабата е късметлийския сувенир на австралийците. Тя според коренните жители на Австралия, аборигените е символ на изобилие, на благоденствие и е донесла необходимия дъжд, когато е имало нужда от него.
	В Англия пък сушените жълъди са символ на късмета, колкото и да не ви се вярва. Това води началото си от времето на нашествията на Нормандците. Именно тогава англичаните се спасяват благодарение на тези сушени жълъди, които и до днес са символ на силата и късмета. Англичаните имат и още един странен талисман за късмет – това е не друго, а яйцето! Ако ви подарят яйце в Англия, значи ще имате късмет, ако то е бяло. Ако ви дадат пък кафяво яйце, освен късмет ще ви застигне и щастие. 
	Бразилците имат един странен талисман за късмет на име „Кукиш“. Той е свит юмрук и палеца е проврян между показалеца и средния пръст (неприличен жест у нас). За бразилците обаче това е символ на неизползвания ни до момента късмет и ако бъде счупен или изгубен (защото е керамичен), късметът тотално ще ви избяга!
	Интересните талисмани за късмет се пренасят в Япония, където котето – Манеки Неко е талисман носещ късмет и богатство. Фигурката на котето е с вдигната дясна лапа, която символизира късмета и щастието, а лявата лапа държи богатството и клиентите (на търговците). 
От Япония направо се отправяме към САЩ, където щурецът е късметът, който така желаете. Той според индианците, както и „капанът за сънища“ символизира добрият късмет. Капана за сънища е висулка, която има пера, мъниста и коноп. Тя улавя лошите сънища, влияния и духове. Затова символизира добрите сънища и късмета на по-късен етап.
	В Китай пък сред интересните талисмани за късмет се отличава червения прилеп. Затова китайците си изработват амулети с червени прилепи, които гонят лошият късмет и поличби, като носят добрият късмет. Освен червения прилеп, китайците смятат за късметлийско числото осем.  Затова се съобразяват стриктно с него, когато правят нещо в живота си. Бамбукът също символизира късмет за китайците. Според изкуството Фън Шуй – поставянето на бамбук на югоизток в дома ни, ще ни донесе късмет.
	Така познатото ни синьо око от стъкло се нарича „назар“ и е късметлийския символ на турците. Този символ може да е под формата на мънисто, на стъклен сувенир, ключодържател или дори пластика. Окото на Назар отблъсква лошата енергия от човека, който го носи и му носи късмет в живота. 
В Полша, за да си предизвикате късмета ви е нужно не друго, а люспа от шаран. Традиционно, както ние по Никулден, поляците хапват шаран за Коледа. Именно тогава си запазват люспа от рибата и я слагат в портфейла си, за да им донесе благосъстояние и късмет. 
Отправяме се към далечно Перу – земята на инките. Там за късмет се ползва брадва от злато с кръгло острие – половин слънце. Тя е талисман, използван ритуално в жертвоприношенията на инките и се нарича Туми. Перуанците днес закачат брадвата на входната си врата и смятат, че пази дома им от зли сили и им носи късмет.
	Продължаваме със страната на слоновете Индия, където талисманът за късмет е самият слон. За индийците техния Бог Ганеша е носител на късмет, пазител на човека и носи благоденствие. Той се изобразява от индийците със слонска глава, защото слонът е символ на дълголетие, мъдрост и късмет. Освен слона индийците смятат и камъкът ‚котешко око“ за носител на късмета. Той ви защитава от неприятности и ви носи несметни печалби. 
	За гърците символа „кадуцей“ изразява късмета. Той е символичен меч с увити змии и крила най-отгоре. Символизира медицината и ни пази от болести.
Интересни талисмани за късмет от Северна Африка и Близкия Изток разпознаваме в лицето на Ръката на Фатима (Хамса). Талисмана освен да ви носи късмет, ви защитава от лоши влияния. Представлява стилизирана ръка със златен обков, стилизирани риби, око и прочие. 
Разбира се, няма как да пропуснем и подковата, както и четирилистната детелина, чийто произход според мнозина е Ирландски. Те са най-популярните символи на късмета по цял свят.
	Е, това беше. Пожелаваме Ви да обиколите всички изброени места и да се сдобиете с разнообразните им и интересни талисмани за късмет.
 
Източник: www.sharenacherga.com
 


Любопитно
ЗАЩО 23 АПРИЛ СЕ ПРЕВЪРНА 
В СВЕТОВЕН ДЕН НА КНИГАТА?
	На 23 април честваме световния ден на книгата и авторското право. Денят е избран като символична почит към двама от най-големите колоси на световната литература – на 23 април в една и съща година (1616 г.) са починали Мигел де Сервантес и Уилям Шекспир.
	Любопитен факт е, че първоначалната идея за отбелязване на този ден произхожда от Каталуня. През 1926 г. крал Алфонс XIII подписва декрет за честване на Ден на испанската книга, за който след известно обсъждане се предлага датата на смъртта на Сервантес. И тъй като този ден съвпада с празника в чест на Свети Георги Победоносец – покровител на Каталуня – в Барселона търговците на книги устройвали грандиозен панаир на книгата. От 1931 година там се появява обичаят да се подарява роза на всеки, който си купува книга.
	Години по-късно, на 15 ноември 1995 г., на 28-та сесия на ЮНЕСКО, 23 април е провъзгласен за Световен ден на книгата и авторското право. С отбелязването на този ден светът отдава почит на просвещението и културните традиции, на книгите, като най-важното и значимо средство за съхранение и разпространение на знанието.
	Както казва английският философ и писател Франсис Бейкън: „Книгите са кораби на мисълта, които странстват по вълните на времето и грижливо пренасят своя безценен товар от поколение на поколение“.
	Трудно е да осмислим огромното значение на книгите – те ни дават отговори на много въпроси, помагат ни да намерим своите житейски ориентири, предлагат ни знание и мъдри съвети, дават ни уникалната възможност да се докоснем до света на други хора.
	„Четенето на книги е разговор с най-добрите умове на отминалите времена, и то разговор, в който те ни споделят своите най-добри мисли.“ - Декарт.
 
Четете, приятели!
 


Полезни съвети
ГРИЖИТЕ ЛИ СЕ ПРАВИЛНО ЗА СВОЯ СЛУХОВ АПАРАТ?
	Ако страдате от загуба на слуха, то слуховият апарат е нещо много ценно за вас. Той ви помага да общувате с хората, които обичате и ви свързва със случващото се по света и у нас. Ето защо е толкова важно да се грижите правилно за слуховото апаратче, за да продължава да ви служи добре и колкото се може по-дълго.
	Как да се грижите за слуховият апарат? Ето няколко полезни съвети:
	Всекидневно:
	■ В края на всеки ден, почиствайте апарата със салфетка или кърпа.
	■ Не го оставяйте в банята, докато сте под душа и се къпете, защото често високата влажност води до повреда на слуховия апарат.
	■ Като цяло избягвайте влагата. Не забравяйте да свалите слуховия си апарат преди да влезете да плувате или да отидете под душа.
	■ Избягвайте и прекалените горещини, например не оставяйте слухов апарат в колата през лятото.
	■ Проверявайте слуховият апарат за ушна кал всеки ден. Използвайте подходящ комплект с инструменти за почистване на слухови апарати.
	На всеки 3 до 6 месеца:
	Сменяйте тръбичката на слуховия апарат на всеки 3 до 6 месеца. Обърнете се за помощ към специалист по слухопротезиране, който ще го направи най-правилно.
	Грижа за батериите на слуховото апаратче:
	■ Преди да смените батериите, измийте и подсушете ръцете си. Почистете внимателно с четка прахът, който се е събрал в апарата.
	■ Ако не използвате апарата, оставете капачето на батериите отворено, за да избегнете събирането на влага и да удължите живота на батериите.
	Правилната грижа за слуховия апарат ще подобри удобството ви, докато го използвате. С нейна помощ ще запазите функционалностите му, ще удължите живота му, ще спестите пари и време от ремонти.
Статията подготви Елена Атанасова



КАК ДА СЪЗДАДЕМ ЛЕСЕН ЗА ПОДДЪРЖАНЕ ДОМ? – II ЧАСТ
	А сега, след като в миналия брой ви представихме най-добрите интериорни материали за лесна поддръжка на дома, ще продължим с практични идеи за организация на обзавеждането и аксесоарите вкъщи.
	Уплътнете пространството
	Помислете колко прах се събира върху гардероба и горния ред кухненски шкафове и колко е досадно почистването му. Спестете си излишните усилия, като заложите на мебели с височина от пода до тавана. Така ще си спечелите и допълнително място за съхранение на вещи, което също ще ви е от помощ в битката с безпорядъка вкъщи.
	Друга полезна идея за лесна поддръжка на дома е да сведете до минимум малките подвижни мебели в дизайна – шкафчета, скринове, помощни масички… Свободните пространства под и между тях често са труднодостъпни при почистване. 
	Изберете още легла и диван, които стъпват плътно върху пода – така ще намалите натрупването на прах под тях и ще улесните почистването. Също така, не забравяйте да заложите на вградена техника в кухнята, а за по-малките спомагателни уреди може да намерите удобно място на скрито в някой шкаф.
	Предвидете достатъчно място за прибиране на вещи
	Не се впускайте в обзавеждане, без да имате ясна идея как точно ще организирате съхранението на вещи. Помислете от какво имате нужда във вашето ежедневие и предвидете достатъчно възможности с удобен достъп за подреждане на вашите принадлежности. Не забравяйте да осигурите богата селекция от шкафове, чекмеджета и рафтове с разнообразни размери, съобразени с тяхното предназначение и честота на употреба.
	Проучете и възможностите за специални механизми и аксесоари, с които може допълнително да улесните съхранението на вещи. Особено полезни са системите за вътрешна организация в кухненските шкафове и чекмеджета, както и решенията за дрешници и гардероби. Може да добавите и повече функционалност при леглата и диваните, като изберете модел с повдигащ механизъм и възможност за съхранение на по-рядко използвани вещи и извънсезонни дрехи.
	Ограничете отворените рафтове
	Колкото повече открити лавици има в пространството, толкова повече се усложнява почистването. Рафтовете могат да имат изразително въздействие в интериора, особено с подходяща аранжировка върху тях, но бързо се запрашават. За по-лесна поддръжка на дома бихте могли да ги замените със затворени шкафове или стъклени витрини. Така пак ще можете да изложите вашите любими вещи, но те ще са защитени от външни замърсявания.
	Преди всичко обаче заложете на шкафове с плътни врати. Те имат допълнителното предимство, че дори да крият пълен безпорядък, интериорът ще изглежда чист и подреден. Все пак бихте могли да разнообразите дизайна, включвайки в него ограничен брой открити отделения. В тях можете да подредите плетени кошове и декоративни кутии за красиво съхранение на дребни вещи.
	Освободете равнината на пода
	Всяка мебел или аксесоар, стъпил на пода, пречи на почистването с прахосмукачка или моп. Ясно е, че няма как да не разположим по-голямата част от обзавеждането точно там, но има елементи, за които спокойно може да се намери алтернативно местенце.
Така например лесно бихте могли да фиксирате към стената конзолни бюра, шкафчета и етажерки. Не пропускайте да помислите и за по-лесното почистване на банята – изберете висяща тоалетна чиния с вградено казанче и окачен умивалник със смесител за стена.
	Освободете повърхностите
	Колкото повече аксесоари има върху шкафчетата и масите, толкова по-досадно ще е поддържането на чистота и ред, затова всички дребни декорации може да подредите в затворени витрини. В хола и спалните може да монтирате телевизора към стената, за да улесните почистването на шкафа под него. Помислете още дали да не изберете допълнително осветление с аплици вместо с лампиони и настолни лампи.
	За кухнята пък може да потърсите мивка за монтаж под плот и да освободите допълнително работната повърхнина, като приберете всички кухненски пособия и малки електроуреди на леснодостъпно място в някой шкаф. В банята обикновено е добре да изберете помощни аксесоари като сапуниерки, дозатори и чашки с възможност за монтаж към стена.
	Изберете подходящо осветление!
	Осветителните тела често биват пропускани в ежеседмичното почистване, но те също задържат прах, който с времето се наслоява и става по-труден за премахване. Особено сложно е почистването на кристални полилеи с множество съставни елементи, които изискват индивидуална грижа. Трудни за отстраняване са и наслоените замърсявания по абажурите от текстил, ратан или хартия.
	За по-лесна поддръжка на дома е препоръчително да изберете осветление със семпъл дизайн, изпълнен от гладко стъкло или метал, а може да заложите и на изцяло вградено осветление с лунички. Не забравяйте още предимствата на идеята да замените настолните и стоящи лампи със стенни аплици или висящи модели.
Източник: www.kreatelier.bg


Кулинарни рецепти

ПЪРЛЕНКИ С КАШКАВАЛ НА ФУРНА
(Предложение на Ивелина Стефанова от Силистра)
	Продукти: 4 ч.ч. брашно, 2 и 1/2 ч.ч.топла вода, 3 с.л. зехтин, 1 с.л. суха мая, 1 с.л. захар, 1 с.л. сол, около 200 г настърган кашкавал, мазнина, по желание шарена сол за поръсване.
	Начин на приготвяне: В купа разтворете маята във водата и добавете захарта. Изчакайте да се активизира и прибавете солта, брашното и зехтина. Разбъркайте добре с дървена лъжица, докато всичко се хомогенизира.
	Покрийте купата с капак и оставете на топло за 20 минути, след което разбъркайте и отново оставете да втаса покрито на топло към 40 минути. Сместа трябва да утрой обема си.
	Фурната загрейте на 250 градуса и сложете вътре тавата да се нагорещи. Извадете и я намажете с мазнина. Сипете част от тестото. Помогнете си с мокри ръце, за да разстелите тънка питка.
	Сложете я да се изпече до лек загар, бързо поръсете с малко настърган кашкавал и върнете да се доопече. Изпечените пърленки може да поръсите с шарена сол или др. подправки на вкус.
ддд
ГЪСТА СВИНСКА СУПА С ФИДЕ И КАРТОФИ
(Предложение на Ивелина Стефанова от Силистра)
	Продукти: 500 г свинско месо, 1 домат, 1 глава кромид лук, 2-3 големи картофа, 1 шепа фиде, 3-4 с.л. брашно, червен пипер, черен пипер, чубрица, олио, сол.
	Начин на приготвяне: Наситнете лука и го запържете в сгорещената мазнина.
	Прибавете наситнените домати и брашното заедно с червения пипер. Разбъркайте и налейте гореща вода.
	Добавете картофите на кубчета, фидето и предварително запърженото свинско месо.
	Овкусете с подправките свинската супа. Варете около 30 минути или до готовност на продуктите.
ддд

СТУДЕНО ПРЕДЯСТИЕ С ДОМАТИ И ЧЕСЪН 
(Предложение на Ивелина Стефанова от Силистра)
	Продукти: 800 г домати, 1 плочка сирене, 100 г лук, 100 г орехови ядки, 100 мл растително масло, 20 г чесън, ½ връзка магданоз, сол - на вкус, черен пипер - на вкус. 
 
	Начин на приготвяне: Измитите и почистени домати се нарязват на филийки и се подреждат в чиния. Поръсват се с дребно нарязания кромид лук и се покриват със смес от счуканите с малко сол, чесън и орехови ядки, растително масло, дребно нарязания магданоз и черен пипер.
	Поднасят се като студено предястие с плочка сирене. 

СВИНСКО С ОРИЗ И ЛАПАД НА ФУРНА
(Предложение на Василка Кичукова от Дряново)
 
	Продукти: 600 г свинско месо, 1 глава лук, 1 морков, 200 г лапад, чаша и половина ориз, 1 домат, сол, 6 с.л. олио, 1 ч.л. червен пипер, 1/2 каф.л. черен пипер.
 	Начин на приготвяне: Свинското месо се нарязва на хапки и направо в тавата се задушава в равни количества олио и вода. Разбърква се периодично за около десет минути, след което към него се прибавят нарязаните на дребно лук и морков.
	Лападът се измива, почиства от дебелите жилки, нарязва и прибавя в тавата. Когато се попари и промени цвета си, се добавя измитият ориз, заедно с чаша вода.
	Свинското с ориз се овкусява със сол, червен и черен пипер. Разбърква се и когато оризът поеме водата, се добавя настърган един средно голям домат.
	В тавата се наливат още две чаени чаши вода, след което се поставя във фурната. Свинското с ориз и лапад на фурна се пече на 200 градуса за около 50 минути
ддд

СТРАХОТНА ДОМАШНА ПИЦА 
(Предложение на Василка Кичукова от Дряново)
 
	Продукти:  За тестото: 250 мл топла вода, 1 пакетче суха мая, 50 мл зехтин, 1 ч.л. сол, 1 каф.л. захар, брашно - за средно меко, нелепнещо тесто.
	За плънката: 300 мл доматен сос, 100 г бекон, 3-4 нарязани на ивици гъби, 50 г моцарела, 50 г настърган кашкавал, риган, маслини, чери домати - за декорация.
 
	Начин на приготвяне: Маята се разтваря във водата, със зехтина, захарта и няколко лъжици брашно, след което се оставя да шупне за 15 минути.
	Добавя се брашното със солта и се омесва меко, нелепнещо тесто. Оставя се да удвои обема си. Върху хартия за печене се разточва тестото в кръг и се подрежда плънката за пицата.
	Намазва се доматеният сос, подреждат се гъбите, филийките бекон, маслините и моцарелата.
	Овкусява се с риган и се пече в загрята на 180 градуса фурна до готовност.
	Преди да се извади се поръсва с настъргания кашкавал. Украсява се с чери домати и босилек. 
ддд
БЪРКАНА ШОКОЛАДОВА ТОРТА 
(Предложение на Василка Кичукова от Дряново)
 
	Продукти: 2 опаковки какаови чаени бисквити, 125 г масло, 1 ябълка, 60 г натурален шоколад, 200 г заквасена сметана.
 
	За глазурата: 100 г натурален шоколад, 100 г заквасена сметана.
 
	Начин на приготвяне: Бисквитите се смилат, да останат на по-едри парченца.
	Маслото и шоколадът се стопяват на водна баня, смесват се с настърганата ябълка и заквасената сметана.
	Сместа се сипва при бисквитите и се разбърква много добре. Прехвърля се във форма за торта, притиска се и се заглажда.
	Натуралният шоколад се разтопява на водна баня. Смесва се със заквасената сметана, разбърква се да се хомогенизира и шоколадовата торта се покрива с шоколадовата глазура.
	Оставя се в хладилник за 5 - 6 часа.
	Бърканата шоколадова торта е готова.


Здраве

ХИПОДИНАМИЯ: КАК ЛИПСАТА НА 
ДВИЖЕНИЕ СЕ ОТРАЗЯВА НА ТЯЛОТО НИ?
	При липса на движение тялото бавно се разболява, а болестите, които се появяват заради това, в повечето случаи са хронични и животозастрашаващи.
	Нека разберем какво е мнението на професор Вера Ларина за липсата на движение и вредите от обездвижването.
	Защо и как липсата на движение нарушава баланса на тялото?
	Доста често се чува фразата, че физическото бездействие е опасно за човешкото здраве. Не всеки обаче разбира механиката на процеса.
„Връзката между физическото бездействие и развитието на много заболявания е многофакторна. Дисбалансът между консумацията на енергия (хранене) и ниско ниво на физическа активност допринася за образуването на наднормено тегло и затлъстяване, които увеличават риска от развитие на заболявания на сърдечно-съдовата система, опорно-двигателния апарат, захарен диабет, неалкохолно омазняване на черния дроб, нарушения на липидния обмен и други “, казва Вера Ларина, професор, доктор на медицинските науки, ръководител на катедрата по поликлинична терапия към Руския национален научноизследователски медицински университет „Н. И. Пирогов“.
	При недостатъчна физическа активност се нарушава функцията на ендотела, невроендокринен орган, така наречената „вътрешна обвивка“ на съдовата стена, в която се произвежда огромно количество биологично активни вещества. При хиподинамия се нарушава „разширяването“ на съдовото легло, кръвоснабдяването на органите и развитието на допълнителни кръвоносни съдове, обяснява Вера Ларина.
	В резултат на хиподинамията, отбелязва специалистката, използването на глюкоза намалява, след това нейната концентрация в кръвта се увеличава, телесното тегло, кръвното налягане и нивата на триглицеридите в кръвта се увеличават. Развиват се инсулинова резистентност и захарен диабет.
	„При заседнал начин на живот вероятността от тромбоза се увеличава в резултат на дисбаланс в производството на коагулационни фактори, и фактори които гарантират нейната„ течливост “. Недостатъчната физическа активност провокира синтеза на маркери на системно възпаление и насърчава развитието на провъзпалителни състояния с възрастта на тялото”, казва професор Ларина.
	Също така, при ниска физическа активност, броят на остеобластите (клетки, участващи в образуването на кости) намалява, подреденото им разположение се нарушава и масата на костната тъкан намалява. Заради това рискът от остеопороза и свързаните с нея фрактури се увеличава. Освен това, при физическо бездействие, мускулна маса и сила, функционалната активност, координацията на движенията се нарушава и се развива склонност към падане, особено при възрастните хора, отбелязва специалистката.
	Норми и стойности
	За да се разбере дали движението е достатъчно в живота на човек, си струва да се обърне внимание на определени „стандарти“.
	„Ниска физическа активност се счита, ако човек ходи с умерено или бързо темпо по-малко от 30 минути на ден, през свободното време или на работа, включително и при извършването на нормални ежедневни дейности“, казва Вера Ларина.
	Специалистката отбелязва, че абсолютно всеки вид физическа активност е полезен за здравето. Затова всички възрастни са съветвани да избягват заседналия начин на живот. Важно е да се знае, че повечето хора не се нуждаят от интензивни упражнения, а от редовно умерено натоварване.
	„Минималното ниво на физическа активност, което има благоприятен ефект върху здравето, съответства на аеробна умерена физическа активност от най -малко 150 мин. седмично (30 мин. на ден, 5 дни в седмицата) или интензивна физическа активност най-малко 75 мин. на седмица (15 мин. на ден, 5 дни в седмицата) или комбинация от двете “, казва професор Ларина.
	За физически неактивни здрави възрастни първоначалната минимална продължителност на физическата активност трябва да бъде 10 минути на ден, с постепенно увеличаване.
	„Например, възможно е да се разшири дейността чрез промяна на начина на ежедневие (в някои ситуации отказвайте транспорт и ходете пеша част от пътя, не използвайте асансьора, ако е възможно и т.н.)“, отбелязва Вера Ларина.
	Видове занимания
	За здрави индивиди на възраст между 18 и 64 г., здравословната физическа активност може да включва туризъм, скандинавско ходене, колоездене, свободно плуване, професионални дейности, домакински задължения, всякакви ежедневни дейности, казва експертката.
	За хора на възраст 65 и повече години здравословните упражнения, редовното ходене, професионалните дейности, ако има такива, домакинските задължения, активните занимания през свободното време, като се вземат предвид възможностите на тялото и здравословното състояние, са полезни за здравето.
	„За хората от тази възрастова група също се препоръчва невромоторна физическа активност, чиято цел е да предотврати падането чрез упражнения, насочени към подобряване баланса, координацията на движенията и походката“, отбелязва Вера Ларина.
	Специални условия
	Много хора се интересуват от това как да се изгради активност за хора със сериозни заболявания, например сърдечно-съдови.
	„На първо място, независимо от вида на заболяването, пациентите трябва стриктно да спазват препоръките на лекуващия лекар за физическа активност. Второ, ако на пациента е предписана програма за физическа рехабилитация, тогава преди нейното изпълнение се извършва оценка на клиничното състояние и тест с физическа активност, за да се определи праговата сърдечна честота, при която има признаци на недостатъчно кръвоснабдяване на миокарда“, предупреждава Вера Ларина.
	Началото на часовете в рамките на всяка физическа рехабилитация трябва да бъде постепенно, съобразено с клиничното състояние на човека и възможностите на опорно -двигателния апарат.
	„Разбира се, ако има обостряне на някое заболяване, тогава упражненията са противопоказни“, казва професор Ларина.
Източник: www.dunavmost.com
 


Усмивки
 
КАКВО Е ДЕМОКРАЦИЯ ИЛИ 
10 ДУШИ НА НЕОБИТАЕМ ОСТРОВ?
 
	Какво е деспотизъм?
	10 души попадат на необитаем остров. Един, по-умен и по-силен, се обявява за Върховен Вожд, след което изяжда всички останали по график. Останалите не смеят да гъкнат – страх ги е, но се надяват, че спасителният кораб ще дойде преди да дойде техния ред.
J J J 
	Какво е абсолютна монархия?
	10 души попадат на необитаем остров. Един, по-умен и по-силен, се обявява за Цар на Всички на Необитаемия остров, назначава си няколко велможи, по-силни и по-глупави. После изяжда всички по ред, като дава малко и на велможите.
J J J 
 
	Какво е конституционна монархия?
	10 души попадат на необитаем остров. Един, по-умен, убеждава другите да го изберат за Крал на Всички на Необитаемия остров. А един се договаря с краля, за да бъде назначен за премиер. После двамата изяждат всички останали, взимайки лъвския пай за себе си, макар всички да си мислят, че това е тяхно собствено решение.
J J J 
	Какво е република?
	10 души попадат на необитаем остров и го разделят на неравни части. Всеки седи на своята територия, внимателно гледайки никой да не пристъпи. От време на време някой напада друг и го изяжда, което се осъжда от всички, с които не е споделено.
J J J 
	Какво е комунизъм?
	10 души попадат на необитаем остров. Един, по-умен и по-силен, се обявява за Генерален Секретар на Всички на острова, при това постоянно дудне, че това е общо решение. Който се пробва да се възмути, бива изяден.
	Генсекът всеки ден свиква общо събрание, на което се казва, че съвсем скоро ще започне търсене на съседни острови с Вражески Империалисти, които ще бъдат изядени. Но всъщност изяждат някои от своите, наричайки ги врагове на народа.
J J J 
	Какво е демокрация?
	10 души попадат на необитаем остров. Устройват си гласуване и избират Президент на Всички на Райския остров. Президентът заема най-хубавото място под палмата и започва да изготвя конституция, провъзгласяваща правата на човека, обявява независимостта на острова и т.н. След това всички умират от глад, защото трудно се изгражда демокрация в страни с малко население и без природни ресурси.

Великденски поздрав от редакцията
Скъпи читатели,
Честито Възкресение Христово! 
Редакцията на сп. „Звук и светлина“
Ви пожелава отлично здраве, 
много радост,
 споделено щастие и топлина в душите! 
Бъдете благословени!
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Притурка на сп. Звук и светлина

МЕДАЛЬОНЪТ
/с продължение/ 
 
СКУКА, 1866 Г., НАЧАЛОТО НА ЛЯТОТО
	И тази сутрин, както цялата седмица вече, започна с песента на славеите в клоните на дърветата, с подвикванията на хлапетата, които тичаха към училището, с тропота на някоя каруца по каменния копривщенски калдъръм или чаткането на копитата на дребните магарета. Изглежда проливните дъждове наистина вече бяха отминали, но още не можеше да се разбере пролет ли е или лято. Сутрин бе твърде хладно, а по обед наставаше истински пек. Но така беше в това планинско градче и мюдюринът Мустафа ага отдавна му бе свикнал.
	Той седеше на конашкия чардак и лениво опъваше от наргилето. Нямаше нищо особено за вършене, както и вчера, както и онзи ден. Беше благодарен на Аллах, че всичко в повереното му градче си вървеше кротко и спокойно. Като речицата, която течеше през него от единия до другия му край. От двете ѝ страни минаваха калдъръмени улици, свързани тук-там с някое гърбаво каменно мостче като това пред самия конак. Из въздуха се носеше уханието на нацъфтелите люляци и прекрасният им аромат сякаш правеше още по-изразително усещането за спокойствие и безвремие. Така, както се бе отпуснал, мюдюринът леко се унасяше в дрямка и сигурно щеше даже да заспи, но тъкмо тогава едно от заптиетата изтропа по стъпалата към чардака и наруши спокойствието му.
	Мюдюринът го изгледа въпросително и даже с твърде подчертано недоволство, което заптието ясно долови, затова смутолеви:
	– Ще прощаваш, Мустафа ага, ама един човек те търси. Казва, че ти бил братовчед.
	– Братовчед ли? – това вече го заинтригува и разсъни. Надигна се с пъшкане и тръгна да види кой е неочакваният посетител.
	А той вече бе стоварил дисагите си под навеса и беше дал коня си да го отведат в конюшнята на конака, за да се погрижат за него. Седеше на една пейка и си вееше с кърпа, а изпод чалмата по зачервеното му лице се стичаха капчици пот.
	Мюдюринът се засмя и разтвори ръце да го прегърне:
	– Гледай ти, гледай ти, Мехмед! – възкликна той – Не съм си и помислял, че ще ме намериш чак тука! Ха добре дошъл!
	– Добре съм те заварил – отвърна също така сърдечно новодошлият. – Брей каква жега е тука. По нас в планината още си е доста студено.
	Въпреки чалмите и мюсюлманските имена разговорът се водеше на чист български, защото както копривщенският мюдюрин, така и гостът му бяха помаци от Родопите и това си беше родният им език. Новодошлият бе висок и кльощав за разлика от пълничкия си братовчед, което беше белег за доброто благосъстояние на домакина.
	Скоро и двамата се бяха излегнали удобно по миндерите на чардака, гощаваха се с пържени яйца със сирене, пиеха айран и разговаряха. Мустафа ага питаше за жена си и децата, за роднините. Половината село му беше рода, така че разговорът се очертаваше да бъде дълъг. Пък и Мехмед като че ли за никъде не бързаше.
	– Жена ти е добре – отговаряше той на въпросите. – Момчетата я слушат, но момичето ти е малко разглезено.
	– Е, нали ми е само едно и е най-малкото – усмихна се великодушно градоначалникът. – Ами мама и татко как са? Здрави ли са?
	Братовчедът отговори, че са здрави, баща му само зъби го болели, ама минал през селото хекимин1 и му извадил два зъба, та сега не се оплаква, но по-трудно дъвче. Разказа за лели и вуйчовци, за своите родители и останалите братовчеди.
	– Ами баба как е, още ли е жива? – попита Мустафа ага.
	– Тя всички ни ще надживее – засмя се Мехмед. – Като скакалец е, по двора, на нивата, всекиму казва кое как да направи, всекиму ум дава – той уж се пошегува, но веждите му се свъсиха.
	– Какво има, Мехмед? – внимателно го погледна мюдюринът.
	Братовчед му помълча, пък се огледа и тихичко подхвана:
	– Не знам дали да ти кажа, ама нейсе! Като разбра, че ще идвам насам, повика ме баба настрани и ми даде една парa. “Там – казва – онова село е християнско. Има черква в него. Да влезеш и да запалиш една свещица пред иконата на Дева Мария.” Аз се дръпнах. “Как – викам, – ще влизам в черква да паля свещ? Нали съм мюсюлманин!”. Пък тя ми тика паричката и отвръща – “Ти всеки ден, сине, влизаш в черква, ама не си разбрал. Джамията в наше село преди е била черква. Аз и тука бих запалила свещ, ама икони няма и образи няма по стените. Тъй че изпълнѝ тая молба на баба си, запалѝ една свещ пред иконата на светата божия майка.”
	Мехмед, макар и притеснен, словоохотливо разказваше случката, защото докато беше пътувал насам, тя бе тревожила правоверната му душа и имаше нужда да я сподели с някой много свой човек.
	“Ма, бабо – викам, – ти луда ли си! Каква Дева Мария? Каква божия майка? Аллах акбар! Бог е един и Иса е само негов пророк, а Мириям е просто майката на пророка! Такава е нашата вяра!” “Майка му е тя, ама девица! – отвръща ми баба. – Какво знаеш ти за вярата ни! Турска е нашата вяра, а ние не сме турци. От майка ми знам, а тя от нейната майка, че сме били християни нявга и сме се молели на Иса и майка му да ни закрилят. Те и сега ни закрилят, ама вие, момчетата, нищо не знаете, защото имамът от малки ви пълни главите! Добре, че ние, жените, се молим и заради вас. Ама... малко останахме...”
	Мехмед замълча. Като разказа случката, той отново преживя онова стъписване, което беше изпитал тогава. Сякаш изведнъж очите му се бяха отворили, а е бил слепец, живеел си е спокойно, уверен в своята вяра сред единоверци. Обаче изведнъж бе открил подлост и измама у най-близките си. Със страх се запита дали и майка му тайно не се кръсти и кои от роднините му са истински мюсюлмани. Изведнъж се беше почувствал сам и гол сред тръни и целият бе настръхнал. Беше се уплашил. А баба му го погледна в ококорените очи и съвсем иначе си изтълкува оцъклянето му.
	“Тъй, тъй – каза му, – сега разбра ли каква е истината!” Тикна паричката в ръцете му и се врътна да си гледа работата.
	– Ето я – завърши Мехмед, бръкна в пояса си и сложи един грош на ниската масичка.
	Мустафа ага се пресегна, взе го и го повъртя между пръстите си. После извади кесията си и го прибра, а братовчед му почувства облекчение, че той така просто го освободи от тоя непосилен товар.
	– Да не ти е грижа – усмихна се Мустафа. – Баба и на мен така поръчва, като си идвам в село. Аз съм все тук на служба, рядко се случва, но като си затръгвам насам, ми дава по някое грошче за Дева Мария. Ами я кажи тебе кой вятър те довя? По каква работа си тръгнал?
	Новата посока на разговора окончателно освободи братовчед му от тревогата и той завинаги забрави случката с баба си. Отвори уста и заобяснява колко дълго е гледал как Мустафа ага си идва в селото веднъж, дваж годишно с хубавите си дрехи, на хубавия си кон, как добре живее семейството му с парите, които им носи от заплатата, а как той, Мехмед, години наред превива гръб по бедните планински нивици на баща си и едва връзват двата края, та се замислил веднъж и решил да дойде при добрия си братовчед и да го помоли и него да уреди на държавна служба. Всичко това той изля в един многословен поток и замълча притеснено, сякаш сега щеше да чуе присъда.
	Мустафа ага се замисли. Не бе очаквал това, но не се изненада. От деца заедно бяха израснали с Мехмед и той от малък си беше злоблив. Не се бе замогнал, не се бе оженил и завистта му към другите, които вече си бяха подредили живота и домочадието, с времето само беше нараствала. Можеше ли да го назначи при себе си като заптие? Можеше, но не искаше. Мехмед щеше да получи и униформа, и заплата, но никога нямаше да стане нещо повече от заптие и винаги щеше да завижда за по-горното положение на братовчед си.
	“Няма да е добре! – размисляше Мустафа ага. – Хубаво е човекът, на когото помагаш, да ти е благодарен, а не все повече да те намразва. Но той е братовчед! Трябва да направя нещо за него, да го уредя някак, само че по-далече от Копривщица.”
	Той се надвеси от чардака и подвикна на един от подчинените си, който премиташе двора поради липса на друга работа:
	– Я изтичай да ми доведеш някой даскал!
	После се обърна към братовчед си и обясни:
	– Като дойде даскалът, ще напише едно писмо до един мой стар приятел от войската. Нямам при мен свободно място, но него го виждах скоро в Пловдив и разбрах, че е получил служба в едно градче Тетевен, оттатък Балкана. При него все ще се намери някое място. Навремето в Кримската война му спасих живота, та ми е длъжник.
	Мюдюринът се усмихна доволен. Това решение беше добро.
	И Мехмед се засмя. Олекна му на душата. Животът му най-после започваше да се подрежда. Щеше да стане заптие, после мюдюрин като братовчед си, пък после – кой знае! Може и каймакамин, и паша! Какво като е неграмотен? И Мустафа не знае нито да пише, нито да чете, пък ей го нa как се е издигнал! А като трябва нещо да му се напише, вика гяурския учител и той припка послушно.
	Така се размечта Мехмед, защото никак не беше запознат с работите на братовчед си. Не знаеше, че той съвсем случайно получи преди десетина години този пост, въпреки че не можеше да чете и пише, въпреки че не беше турчин. Или може би именно защото не беше турчин! Но тази странна административна аномалия, която не можеше да се случи в цялата Османска империя, се бе случила точно тук, в това планинско християнско градче. Не просто се беше случила, а бе възникнала като специална необходимост.
	Преди петнайсетина години Кримската война с Русия наложи доста мирни селяни мюсюлмани да бъдат мобилизирани във войската. Та и Мустафа, тогава съвсем юноша, попадна на фронта. Раниха го още на втората седмица. Един руски куршум му прободе крака над коляното, когато тъкмо измъкваше някакъв ранен войник изпод вражеския обстрел. Мустафа попадна в болницата с превързан крак, а на съседното легло пъшкаше и стенеше един офицер, турчин, когото здравата бяха надупчили – и в гърдите, и в двата крака. Само “мъжкото му достойнство” бе останало непокътнато, та от това после беше много горд и, като се ожени, натвори една сюрия дечурлига. Но тогава изглеждаше, че няма да оцелее. Мяташе се, бълнуваше. А Мустафа си беше здрав, само дето не можеше да стъпи на левия си крак. И понеже по цял ден нямаше какво да прави, седеше до леглото на офицера, бършеше му челото с оцет, куцукаше да му донесе вода, хранеше го с лъжичка в устата като бебе.
	И човекът взе, че оцеля. Стъпи си на нозете и беше дълбоко убеден, че дължи избавлението си не толкова на доктора, колкото на Мустафа. Затова, като се върна на поста си, то войната вече беше свършила, извика помака на служба при себе си. Мустафа остави жената и децата на село като всички гурбетчии и отиде. Щеше да взема заплата и да им праща достатъчно пари. Турчинът пък бе станал началник в Пловдив и назначи неграмотния помак за заптие. Така Мустафа изкара пет-шест години. Един ден най-неочаквано офицерът го повика в кабинета си и го попита:
	– Мустафа, ти нали говориш български?
	– Да, ефенди, но съм истински правоверен мюсюлманин! – побърза да се защити помакът.
	– И жена ти с децата си живее в твойто село, нали? – продължи да пита началникът.
	– Там си е.
	– И там нека да си остане! А тебе решихме да пратим мюдюрин в едно планинско градче. Може и да си го чувал. Копривщица. Хората му са кротки, но доста заможни и затова си вирят понякога носа. Ти гледай да не ти се качат на главата! Сега върви си събери багажа и ела да ти дам документите.
	Мустафа стоеше стъписан и не можеше да повярва на ушите си. Така си остана като вкопан насред стаята и не помръдна.
	– Хайде, върви – подкани го офицерът. – Избери си пет заптиета от моите, понеже те познават и ще те слушат. Като идеш, настаняваш се в конака и всички, които са там, ми ги прати тука. То само заптиета са останали. Предишният мюдюрин вече си замина.
	Ей тъй му се отблагодари турчинът, задето му бе спасил живота. Добра служба му даде и на добро място.
	Чак месеци по-късно Мустафа ага разбра каква беше истинската причина за внезапното му издигане.
	Истинската причина бяха същите тези копривщенци – кротки и работливи, ама своенравни. Все занаятчии, търговци, бегликчии2 и животновъди. Бяха хора със самочувствие. Лесно беше да ги управляваш, стига да знаеш как. Подчиняваха се за всяко нещо, ако просто го поискаш с уважение, а не им заповядваш високомерно, както го правеха турците. Трябваше да ги насочваш с юздите, а не да размахваш камшик над главите им.
	Неочаквано за себе си той се озова в твърде голямо чисто българско градче с над десет хиляди жители, а нито един турчин не живееше в него и те всячески се стараеха да не допуснат такова заселване.
	Много време трябваше да мине и да спечели Мустафа доверието на местните, за да му споделят едно свое старо суеверие. Всички копривщенци били дълбоко убедени, че ако се случи туркиня да роди в селото им, това ще е началото на заселването му с турци и тогава – край на тяхното благоденствие! Та като назначили предишния управител, той бил трийсетина годишен и дошъл с младата си жена. Пък тя била бременна. И тогава настанало такова брожение, такова безпокойство – като да разровиш мравуняк с пръчка. Заможните копривщенци, които довчера си пиели кафето с мюдюрина, започнали да проявяват към него открита враждебност, да го съветват съвсем направо да си потърси служба на друго място, писали молби и протестни писма до началниците му в Пловдив, заплашвали дори, че има на кого да се оплачат и в Цариград, ако тоя мюдюрин не бъде сменен...
	И постигнали своето.
	Та ето, от десет години насам мюдюринът им хем не беше турчин, хем и жена му си живееше с цялата му челяд някъде далече. Хем и Мустафа се издигна, макар и съвсем неграмотен. Но той завинаги си остана благодарен на своя началник, че се беше сетил тъкмо за него. И сам на свой ред се сети и си избра за заптиета все помаци като себе си. Така че дори в конака на Копривщица не се чуваше турска реч. Но братовчед му нямаше да остане сред отбраните му хора.
	В Тетевен градоначалник бе станал един друг турчин, който по време на същата оная Кримска война си беше прост войник, но взел че се издигнал. Тогава го бяха ранили тежко и тъкмо него Мустафа измъкна на гърба си изпод вражеския обстрел. Спаси му живота и човекът неведнъж му казваше:
	“Как да ти се отплатя, Мустафа ага, за доброто, което ми стори? Каквото поискаш, ще направя за теб, стига да е по силите ми!”.
	Ето, дошъл беше моментът да поиска.
	– А ти как я караш тука? – попита братовчедът Мехмед, защото на свой ред трябваше да прояви внимание към своя домакин.
	– Как ли? – откъсна се Мустафа от спомените.
	Огледа от чардака спокойните копривщенски улици с пъстро боядисаните къщи, лениво течащата река между тях и отвърна:
	– Скука. Всичко си е спокойно. Нищо особено не се случва. Хората не ми създават никакви проблеми. Няма нито с какво да се похваля, нито от какво да се оплача. Скука ти казвам. Да даде Аллах всекиму такава служба. И на теб ти пожелавам.
	– Да, да – съгласи се привидно братовчед му, макар че ръцете го сърбяха да се залови за бъдещата си работа и никак даже да не лентяйства, а напротив, да се покаже пред началството колко добре може да се справя. Само така щеше да се издигне.
	В това време едно заптие донесе хартия и мастилница с перо и въведе бившия учител Найден Геров, когото случайно бе срещнал на улицата. Той беше дошъл от Пловдив да навести роднини. Облечен бе с дрехи по европейската мода – риза с папийонка, панталони и сако.
	Братовчедът Мехмед погледна овехтелите си потури и си каза наум: “Гледай го ти, гяурина! Как се е издокарал!”
	Найден Геров поздрави учтиво и когато Мустафа ага му обясни, че иска да му напише едно писмо, той седна с кръстосани крака пред ниската им масичка и се зае да превежда думите му първо на глас по турски, а след това да ги изписва с върволици от арабски букви отдясно наляво в дългата и учтива молба до добрия приятел на мюдюрина в Тетевен.
	Като свършиха, поканиха го да изпие с тях едно кафе и той с благодарност прие. Засърбаха шумно горещото добре подсладено кафе и Мустафа ага учтиво попита:
	– Как върви школото, даскале? – той продължаваше да го нарича така, въпреки че Найден от десет години вече не беше учител в Копривщица.
	– Наближава ли годишният изпит на учениците?
	– Скоро е, в края на месеца, ага. Ще те поканят да идеш.
	– А твоите работи в Пловдив как вървят? Много ли работа имаш?
	– Е, царска служба, затрупан съм – усмихна се Найден.
	Братовчедът от село хем го гледаше накриво, хем реши да не стои настрани от разговора:
	– Царската служба е голяма чест и отговорност – заяви той. – Полезна е на държавата ни! – А в същото време завистливо си мислеше: “Виж, ти! Да не повярваш, гяурин на царска служба!”
	Колкото и да беше прост, той добре знаеше, че държавните длъжности са само за правоверните мюсюлмани. Така си мислеше, защото българите, че и той самият, наричаха “царско” всичко, свързано с държавната власт. Дори столицата Истанбул наричаха Цариград. Той въздържа любопитството си, но си каза с пренебрежение, че сигурно са го назначили писар в конака или нещо такова.
	Найден Геров се досещаше какви мисли се въртят в главата на простия помак, но не взе да му обяснява, че един образован българин прави достатъчно ясно разграничение между царска и султанска служба. И когато каже “цар”, има предвид единствения носител на тази титла, а именно руския цар. Предпочете да остави госта на мюдюрина в блажено неведение. Мюдюринът също си замълча. Като гледаше завистта на Мехмед и киселата му физиономия, реши, че няма защо да го дразни допълнително.
	“Ще замине към Тетевен, то е далече от Пловдив, и злобата му ще угасне. А иначе все ще го е яд, че българин християнин може толкова много да се издигне.”
	Мюдюринът Мустафа ага не беше завистлив човек. Дори се радваше на успехите на другите и уважаваше вицеконсула на Русия, нищо че беше бивш даскал от това градче. Той искаше да си живее спокойно и колкото може да избягва лошотията у хората. След малко българинът се надигна да си върви, сподирян от благодарностите му.
	Найден Геров излезе от конака, премина реката по първото мостче и пое из стръмната улица. Видя отдалече двама младежи, които добре познаваше – Гаврил Хлътев и Тодор Филипов. И двамата вече бяха станали търговци, но ги знаеше от основното училище, та затова и те го поздравиха с полагащото му се уважение.
	Когато бившият учител отмина, Гаврил попита приятеля си:
	– И какво толкова е станало, че ще се събира лонджата на еснафа3? И защо ще се занимават с теб? Ти си честен търговец! Да не би някой да те е наклеветил?
	– Ох, Гавриле, не става дума за търговски работи, а за съвсем друго. Голяма беля! Така затънах, че не знам има ли отърваване!
	– Като не е за работата ти, защо да се събират? – недоумяваше Гаврил.
	Майсторите от ръководството на абаджийския еснаф свикваха събрание, само ако възникнеха професионални проблеми. Те даже се готвеха да обсъждат на такова събрание новия му начин да изкупува аба от тъкачите, но така и не се наканиха, а Гаврил вече свърши парите. Преди няколко дни даже изпрати натоварения керван с калфите и чираците си към Цариград. Сега обаче щяха да съдят Тодор, а той дори не беше чул с какво толкова ги е ядосал приятелят му.
	– Ох, не ме питай, Гавриле! Тръгнал съм при вуйчо си, нали е в лонджата, да се посъветвам с него. Ще го моля да ме защити някак.
	Тодор безнадеждно махна с ръка и тръгна забързано.
	– И аз ще те защитя! – подвикна младият търговец подире му.– Ще дойда и ще се закълна, че никога не си мамил! Чу ли?
	Той изпрати с поглед Тодор, после се обърна и пое към къщи. Влезе в двора, опразнен вече от камaрите денкове, и подвикна:
	– Мале, върнах се.
	Майка му седеше под големия люляк и както винаги плетеше чорап.
	– Какво каза сестра ти? – попита тя, без да вдига глава от куките.– Ще идва ли утре на аязмото4 или ще ми прати само Михаил аз да го заведа?
	– Няма да идва, че много работа имала. Ще го изпрати сутринта. Да знаеш само как ми се накара! Така ме насоли, така ми се навика! Ако бях по-малък, щеше и да ме напердаши!
	– Че за какво ти е викала? С какво я ядоса толкова?
	– Да не повярваш! Като се върнах от Цариград, донесох едно пищовче на Михаил. То е играчка, не стреля с куршум, ама така е направено, че издава гръм като истинско. Нали е момче, нали търговец ще става, трябва да свиква да борави с оръжие. Той много му се зарадва. Другите момчета нямат такива. Извадил го вчера да им се похвали и гръмнал няколко пъти. Леле-леле, кака какви ми ги наприказва! Щял да се простреля и да се осакати, щял да се убие, щял съм в гроба да го вкарам! Разбойник съм искал да направя от сина ѝ! По затворите да изгние... Не ти е работа! Не мога да ти повторя всичко.
	– Тая Василя! – поклати глава майка му. – Нищо де, ще ѝ мине. Ти утре ще дойдеш ли на аязмото?
	– Наумили сме да се съберем една дружина, затова не ме чакай. Като дойде Михаил, тръгвайте. Ще ви настигнем с конете по пътя.
	Гаврил постоя, помълча и отново се обърна към дворната врата:
	– Аз пак ще изляза. Ще ида да се наговоря с другите къде да се съберем утре. Пък и да попитам каква попара е забъркал Тодор, та ще го съдят на еснафския съвет довечера.
	Тъкмо щеше да тръгне, когато чу тихите думи на майка си:
	– Аз мога да ти кажа за попарата му.
	Гаврил се обърна и внимателно я погледна. Тя беше отпуснала плетката в скута си и също го гледаше в очите.
	Тези негови очи – упорити и насмешливи едновременно, големи и добри. Като на непрежалимия му баща. Той винаги щеше да я гледа от отвъдното през очите на сина си.
	“Толкова му прилича!” – сви се от сладостна болка сърцето ѝ.
	– Какво си чула? – върна се Гаврил и приседна до нея.
	– Сутринта пред черквата жените си приказваха, та затова знам. Ама дали е вярно...
	Явно женската агенция беше разпространила прясната новина.
	– Е, казвай де! – нетърпеливо настоя той.
	– Ами какво да ти кажа? Не е седял мирен твоят приятел! Не си е държал гащите вързани, та една мома е непразна. Подлъгал я, а не ще да се ожени. Такова поведение не е за един честен търговец, та сега лонджата се вижда принудена да се занимава с него!
	– Това ли било? – възкликна Гаврил смаян и развеселен.
	– Това я! – натърти майка му. – Тъй че и ти си опичай ума! Дръж си потурите здраво вързани, че да не ме срамиш пред целия град!
	– Добре, мале – засмя се Гаврил и скочи да изтича при приятелите си, за да им съобщи какво е станало.
	Привечер Гаврил си облече обшитите с гайтан дрехи, препаса широкия, украсен пояс, накриви фесчето на главата и попита майка си:
	– Как е, добре ли изглеждам?
	– Добре, добре... – промърмори тя.
	Не беше от тия, които ахкат и хвалят децата си шумно, но хубавият ѝ син изпълваше с гордост нейното майчино сърце.
	Гаврил подви нагоре контешките си мустачки и излезе. До бояджийницата под долната махала не беше далече. Там се боядисваха абите на всички от еснафа след изтъкаването им. Там беше и голямата зала, където се събираха майсторите на лонджата, когато станеше нужда. По един, по двама те идваха, без да бързат, и влизаха вътре. Облечени в чепкени5 от фина вълна, обточени с кожа, с градски фесове на главите и кехлибарени божигробски броеници в ръце, защото повечето бяха хаджии. Говореха си важно и без да въртят любопитно очи насам-натам. Цялото им поведение изразяваше достолепие.
	Дървената врата поскърцваше след всеки от тях и двете жени отвън се опитваха, вглеждайки се в това или онова лице, да привлекат вниманието му, но по нищо не личеше някой да ги е забелязал.
	Гаврил отдалече видя жените, а като приближи, ги огледа. Бяха очевидно майка и дъщеря. Младата беше доста хубавка, въпреки зачервените от плач очи. Той отвори вратата и също влезе. Беше още млад търговец, затова пристъпи по-назад между връстниците си, които стояха прави, а първомайсторите, двайсетина души, бяха насядали на столове в средата на залата и образуваха полукръг. Приказваха си тихо на групички и от общия ромон на говора им нищо конкретно не можеше да се чуе. Няколко газени лампи хвърляха призрачна светлина в помещението, а ъглите му тънеха в мрак. По едно време предводителят на еснафа Ненчо Ослеков плесна с ръце няколко пъти, за да въдвори тишина, и каза да поканят двете жени.
	Те пристъпиха мълчаливо сред това мъжко сборище, но съвсем не изглеждаха плахи. Вярно, че по-младата сведе очи към земята, както го изискваше приличието, но майка ѝ огледа дръзко присъстващите и зачака да чуе какво ще последва.
	– Тодоре, застани и ти пред нас – обърна се първомайсторът към младежа, който до този момент се спотайваше по-далече от средата на залата и по-близо до своите приятели.
	Той пристъпи и застана в образувания полукръг, но на подчертано разстояние от майката и дъщерята.
	– Кажете сега – подхвана пак майстор Ненчо, – в какво обвинявате този абаджия, Тодор Филипов.
	– Обвинявам го, че се отмята от обещанието си и не иска да се ожени за дъщеря ми – уверено подхвана майката. – Всеки млад мъж, като се хареса с някоя девойка, редно е да прати сватовници и да я вземе за жена, а не да я подлъгва само и после да се отказва от думата си!
	– Така ли е, Тодоре?
	– Никаква дума не съм давал – отвърна Тодор.
	– Даде ми дума – обади се девойката. – Каза, че ще се ожениш за мен!
	– Кой може да потвърди? Имаш ли свидетел? – попита я първомайсторът.
	– Свидетелят ми е тука – отвърна тя без никакво колебание и посочи корема си.
	Това със сигурност можеше и да е вярно. Но тази липса на всякакъв срам стъписа почтеното мъжко общество. Повечето от тия достолепни търговци бяха женени, имаха по няколко деца, но никога по такъв безочлив начин не бяха предизвестявани. Те неволно смръщиха вежди и ако до тоя момент бяха готови да упрекнат публично младия Тодор, сега тяхната увереност във вината му силно се разколеба.
	Настъпилата мъртвешка тишина твърде се проточи и майстор Ненчо, поставен в ролята на съдник, който трябва да бъде безпристрастен, се видя принуден отново да попита:
	– Така ли е, Тодоре?
	Тодор пристъпи от крак на крак. Усещаше как нагазва в гъсто лепкаво блато. Започна да го обзема паника като човек, който потъва, гълта вода и безпомощно осъзнава, че ей сега ще се удави!
	– Не е вярно. Никой път не съм обещавал, че ще се оженя за нея!– извика той и паниката прозвуча в гласа му.
	– Обаче си идвал у дома по нощѝте, нали? – извиси глас майката.– Аз съм почтена вдовица и никой досега не е посрамвал честта ми. И няма да позволя да посрамиш честта на дъщеря ми! Никой не те е теглил насила у дома! Сам си идвал, а сега се отмяташ!
	– Така ли е, Тодоре? – попита пак първомайсторът.
	Тодор погледна умолително вуйчо си, седящ сред съдниците му, но той не бързаше да се обади.
	– Така ли е? – отново прозвуча въпросът. – Ходил ли си нощем в дома им?
	– Ходил съм – смутолеви младежът, наведе очи и почувства как му причернява, как ушите му пищят от напрежение и главата му кънти.
	“За кой дявол ти трябваше? – крещеше някой в ума му и сякаш го биеше с юмруци по черепа отвътре. – Нямало страшно, тя не отказвала. Къде са сега приятелите, които те заведоха?”
	– Харесваш ли това момиче? – намеси се Динчо Попадиин.
	Тодор замълча. Трябваше много да внимава какво отговаря. Така каза вуйчо му. Харесва ли това момиче?
	– Не я харесвам – заяви той решително, а ушите му пламнаха от лъжата. Добре, че осветлението от газените лампи беше мъждиво и това не се видя.
	Не я харесваше ли? А през вечер тичаше до къщата ѝ и хвърляше ситни камъчета по прозорчето. Не я харесваше, а се хлъзваше през открехнатата портичка, промъкваше се в нейната стая, бързаше да пъхне жадно ръце в пазвата ѝ, да напълни шепи с облите ѝ топли гърди, да потъне между краката ѝ! Не я харесваше, а не си тръгваше, преди да обязди два или три пъти кобилката. Харесваше му! Това му харесваше! Но дали тя му харесваше? Тя ли беше жената за него до края на живота му?
	В този момент момичето изплака и вопълът му прозвуча в стихналата зала:
	– Той ми обеща, че ще се ожени за мен!
	– Не я харесвам – вече по-уверено повтори Тодор.
	– А как стана тъй, че да идеш у тях? – това беше гласът на вуйчо му. Беше преценил точно кога да се обади и какво да попита.
	– Приятели ме заведоха – вдигна глава Тодор.
	– Защо те заведоха? – продължи да подава въпроси вуйчото.
	– Защото и те бяха ходили при нея. Тях също беше пускала нощем в стаята си.
	– И други ергени ли си пускала в стаята? – продължи атаката вуйчото, обръщайки се към стъписаната претендентка.
	Тя не бе очаквала така да се обърнат нещата, погледна объркано майка си и замънка:
	– Аз... и да са идвали, нищо не е ставало... Аз само него обичам...
	– А ако повикаме ваши съседи да ги питаме дали са видели, те какво ще ни кажат? – обадиха се и други от съдниците.
	– Можеш ли да ни кажеш кои още са идвали?
	Момичето гледаше ту един, ту друг от питащите и стъписано мълчеше. Майката гневно стрелкаше с поглед майсторите.
	– Няма да обръщате така нещата! – викна тя. – Нали и той е търговец като вас, затова го защитавате, а дъщеря ми ще остане посрамена! Щом ѝ е направил дете, трябва да се ожени, да бъде баща и глава на семейство като всички! Ще си плати за стореното!
	– Ти плащаше ли ѝ? Даваше ли ѝ пари? – хвана се за думата вуйчото.
	– Давах ѝ – окопити се Тодор. – Даже, ако забравех, тя си искаше.
	Сред надигналия се ропот в залата едва се чу отчаяното оправдание на момичето:
	– Даваше ми ги като подарък... като годеник на годеница...
	– Хайде бе! – обадиха се насмешливи гласове, главно откъм правостоящите, сред които беше и Гаврил.
	Той се позасмя, защото сам бе давал така пари на жени и вдовици. Но не глупаво като Тодор! Не в Копривщица, а далече, далече по хановете към Одрин и Цариград. Трябваше да му каже как се прави това, ако сега приятелят му отървеше кожата.
	Майсторите по столовете също открито се подсмихваха.
	Майката на злочестата девойка усети, че отива към пълен провал, но още не искаше да се предаде.
	– Ти така ли ще се отречеш от детето си? – викна тя и вдигна юмруци пред лицето на току-що изплувалия удавник. – Така ли ще оставиш своя син да расте без баща и всички да го подритват? Как ще го погледнеш утре в очите?
	Тодор мигаше объркан насреща ѝ и не знаеше какво да отговори.
	– Усмири се, жено! – обади се с внушителен глас първомайсторът и внезапно всички замълчаха. – Дали след всичко това можеш да твърдиш, че точно от него е заченала разпътната ти дъщеря?
	Жената се сви като ударена и изскимтя от безсилие.
	– Така ли си я възпитала и такъв пример ли трябва да даваме на нашите дъщери? – продължи съдникът безмилостно, а после съвсем тихо добави, та само двете жени го чуха и седящите най-близо майстори: – Отскоро ли е така тя и дали да не потърсиш някоя веща знахарка? Ще ти дадем триста гроша за това.
	– Малко са – изсъска майката с блеснали от гняв очи. – Повече ми трябват, поне две хиляди. Толкова ще ви струва да го отървете!
	– Защо са ти толкова много? – наведе се напред и тихо попита Ненчо Ослеков.
	– За да се махнем от това проклето място! – отвърна тя злобно.
	Първомайсторът се облегна назад в стола си и високо обяви:
	– Споразумяхме се! Тодор Филипов да ми донесе до една седмица хиляда гроша, които аз ще предам срещу разписка на тия две жени, за да нямат повече претенции към него. Дали сам ще ги плати, или ще ги събере и от приятелите си, които също са ходили в оня дом, си е негова работа. Така ли решаваме, майстори?
	Насядалите наоколо му заклатиха утвърдително глави:
	– Така, така. Това е правилно.
	– Съгласни ли сте? – попита той двете жени.
	– Две хиляди е по-добре  – обади се майката, но като срещна твърдия му поглед, побърза да добави:  съгласни сме.
	Над селото лежеше спокойна тишина и само някое куче пролайваше, като усетеше стъпките и говора на разотиващите се по домовете си абаджии. Те се разпръсваха на групи по махалите, говорейки си приглушено за качеството на тазгодишната вълна или за утрешното отиване на аязмото и за разни други неща.
	Не коментираха току-що решения проблем, не състрадаваха на двете жени и не ликуваха за победата над тях. Но някак си им беше гузно, въпреки убедеността, че са били прави да вземат именно такова решение. Искаше им се по-бързо да забравят случката, да я изхвърлят от ума си, а това най-лесно щеше да стане, като прибягнат до изпитания и доказал своята резултатност способ – веднага, щом си идеха у дома, щяха да разкажат най-подробно на жените си за събранието, щяха да си легнат и с облекчена съвест да заспят.
	А на другия ден в черковния двор женското новинарско общество щеше със задоволство да коментира, че онези две блудници са си получили заслуженото.
	О, това не беше коравосърдечие! Нито женска примиреност пред законите на един мъжки свят. Напротив, достойните съпруги само така можеха да опазят здравината на своите семейства и мъжете си, които и без това през по-голямата част от годината бяха далече от дома, пътуваха по търговските си дела и можеха да срещнат какви ли не изкушения. Разтревоженият кошер щеше поне още една седмица тихо да бръмчи, докато майката и нейната дъщеря успееха да продадат къщата си и да напуснат градчето.
	Но това тихо и кротко предстоеше да се случи, без да се вдига шум, без да стига до ушите на турския управник. А на другия ден, когато братовчедът Мехмед си замина, мюдюринът отново зае любимото си място на чардака с любимото си наргиле, загледан към спокойните къщи на скучното градче. В прецъфтяващите люляци жужаха пчели и прекрасният аромат се носеше с всеки повей на вятъра.
	Мустафа ага обаче забеляза, че взеха да се събират хора на групи, имаше и мъже, но главно жени и деца. Струпваха се и поемаха нанякъде. Повика едно от заптиетата и го прати да види какво е това оживление.
	След малко заптието се върна и съобщи:
	– Нищо особено, ефенди. Утре щяло да бъде Спасовден.
	– А-ха – кимна управникът успокоен и продължи да си седи. Нямаше причина за тревога. Знаеше го вече. Всяка година преди Спасовден повечето копривщенци отиваха на аязмото под връх Богдан на половин ден път пеша, та, които са болни от нещо, да се измият с водата му, че тъкмо тогава била най-лековита. Щяха днес да идат и утре да се върнат. Мюдюринът не им се бъркаше в религиозните обичаи. Само бащински ги наблюдаваше.
	Но след половин час тропот на копита, изстрели, които проехтяха над покривите и весели младежки гласове го накараха силно да се намръщи. Звучеше, като че ли избухва въстание! Ама че своеволие!
	Той се огледа от чардака и видя двайсет и повече младежи на коне, че и с пушки, весело да препускат насам-натам по улицата, а после сритаха конете и изчезнаха между къщите по дирите на отиващите към аязмото поклонници. Начело им беше оня хубавец Гаврил, който през по-голямата част от годината се губеше по търговия към Истанбул, но като си дойдеше, постоянно будеше тревога в сърцето на градския управник с неспирните си лудории, стрелби в гората и надпрепусквания с момчетата. Не подхождаше на кротката рая да се държи така! Не одобряваше Мустафа ага такова поведение и едва го изтърпяваше досега. Но до днес поне не бяха гърмели насред мегдана!
	След като младежката дружина се скри от погледа му, отново настана тишина, но той повика четири заптиета и им нареди:
	– Я вървете и вие след тях да ги държите под око, че да не стане някой сакатлък! Да не стрелят и да не се ежат толкова. Така ще им кажете. Иначе да си се мият там с лековитата вода, както си знаят.
	– Добре, ага. Ние сме без коне, ама ще гледаме бързо да идем.
	Тъй беше тук. Можеше веднъж в годината да му се отвори работа, но мюдюринът трябваше да си е на мястото и да не позволява своеволия.
	Заптиетата пристигнаха чак преди здрачаване на широката леко наклонена към извора горска поляна. Копривщенци бяха напалили огньове, миришеше на печено месо, разнасяха се бъклици с вино. Свирни и песни огласяха гората. Млади и по-възрастни се хващаха на хоро, а момците прескачаха огньове. Неколцина викаха и гърмяха с пушки. Четирите заптиета застанаха стъписани в края на поляната. Брей, каква веселба! А с тия гърмежи на пияна глава щяха да утрепят някого.
	– Я да спрете! – викна най-възрастният от тях с провиснали черни мустаци и сърдита физиономия. – Дайте тука пушките, че да не нощувате в конака!
	Младежите ги забелязаха, изсмяха се и им обърнаха гръб.
	– Спрете се, бе! – викна друг от заптиетата. – Тука да съберете на купчина веднага всичкото оръжие!
	– Абе, хoра, що не си идете, ами сте се довлекли чак тука да ни разваляте веселбата? – потупа го по рамото един от младежите. Казваше се Танчо Шабанов и уж се усмихваше, но в очите му се виждаше колко е объркан.
	– Ти ли ще ми говориш така бе, гяур? – ядоса се представителят на мюдюрина, изви му ръцете на гърба и бързо ги намота с тънкото въженце, което си беше взел, защото на връщане смяташе да събере някой наръч дърва. – Арестуван си! И другите ще ви арестуваме, ако не си предадете оръжието и не мирясате!
	Танчо примигна стреснато, а младежите ги изгледаха смълчани и намусени. Може би щяха да размислят и да изпълнят нареждането.
	Тогава някъде отстрани един тих, но застрашителен глас попита:
	– Така ли ни гарантира султанът религиозните свободи?
	Заптието се обърна сърдито към питащия.
	Беше Гаврил. Пушката в ръцете му беше наведена към земята, но сега той я повдигна леко и я насочи в заптието до Танчо, което гледаше учудено и продължаваше да стиска края на въженцето.
	Младежите наоколо също повдигнаха пушките си към стъписаните пазители на реда.
	– Сега вие си дайте оръжието и го отвържете – все така кротко рече Гаврил.
	Другарите му невъздържано се разсмяха. Те не чакаха заптиетата да изпълнят заповедта. Сами ги разоръжиха и отвързаха другаря си. Скоро четиримата помаци седяха гърбом един към друг със здраво вързани ръце и крака, а веселбата продължи още по-буйна от преди и с някакъв привкус на революция. Сред народните песни екнаха и такива като “Стани, стани, юнак балкански...” и “Вятър ечи, балкан стене, сам юнак на коня...” Даже улегнали мъже, надигаха бъклиците и с блеснали от виното очи викаха “Да живее българската свобода!”. Тази нощ вързаните заптиета трепериха за живота си така, както никога не им се беше случвало. Тези кротки хора, дето на всичките им знаеха имената и си мислеха, че и на мравката път правят, изведнъж се показаха непокорни поданици и пламенни родолюбци.
	– Ще ни заколят, бе, като се напият. Ще ни заколят! – с треперлив глас каза мустакатият.
	Другите само изпъшкаха в безмълвно отчаяние.
	На сутринта ярките лъчи на слънцето разпръснаха нощните сенки и видения. В изтрезнелите глави на копривщенци се пробуди разкаяние. Младежите, начело с Гаврил, се бяха метнали на конете и вече препускаха към дома, все още весели от снощното си буйство. Другите мъже отвързаха измъчените заптиета, нахраниха ги, извиниха се, върнаха им пушките, но в очите им продължаваха да греят присмехулни пламъчета. Помаците си тръгнаха към Копривщица, а след тях с музика и песни останалите се носеха във весела тълпа. Щяха да се приберат по домовете си и пак да се заемат с обичайното си ежедневие, в което почти не чувстваха тежестта на османската власт. Но нещо се беше преобърнало в душите им, за което сами още не си даваха сметка.
	И в душите на заптиетата нещо се преобърна.
	Те отидоха да докладват на началника си като бити псета с подвити опашки. Дълго и жално му се оплакваха, а той ядосано вика по тях един час, докато целият се изпоти и на лицето му изби ярка червенина. Мъжете търпяха с наведени глави. Всичко вече можеха да изтърпят от него, нали се бяха отървали живи. Но когато чуха какво им заповяда, разбраха, че не могат да изтърпят всичко.
	– Недей, ага! – ахна мустакатият. – Не ни пращай нас да го арестуваме. Той ще ни застреля!
	– Няма да ви застреля, некадърници – ядоса се мюдюринът. – Не ви пращам да го арестувате. Доведете ми го само да си поговоря с него, да го вразумя, преди да е направил по-голяма поразѝя!
	– Някой друг да иде – прошепна мустакатият.
	– Ние не щем – добави втори, а останалите също се свиха и стояха така с наведени от срам очи, но напълно непреклонни.
	Мустафа ага ги изгони, викна подире им да не му се мяркат днес, иначе той лично ще ги застреля, и прати други двама да доведат Гаврил в конака. Те не се затрудниха никак. Младият мъж сам тръгна, защото не смяташе, че с нещо се е провинил. Мюдюринът Мустафа го посрещна, седнал зад служебната си маса в стаята на втория етаж.
	– Влез, Гавриле – каза той и отпрати с жест заптиетата. – Какви си ги вършил нощес? Мога да те арестувам и да те пратя на съд в Пловдив за бунт срещу султанската власт. Не стига, че си затварям очите за пушките ви, ами си позволявате да гърмите с тях насред площада! Позволявате си да връзвате заптиетата ми! На какво прилича това?
	– А те защо ни се бъркат на религиозните празници и идват да ни казват какво да правим и какво да не правим? – дръзко отвърна Гаврил.
	Този неграмотен помак преди пет години можеше да го уплаши, но сега Гаврил беше видял свят, бе разговарял при пътуванията си с разни хора, някои от които умни и с отворени очи за това какво става по близки и далечни земи. Чувал беше за църковните свободи, прогласени от султана. Затова му отвърна с вирната брадичка и смръщени вежди.
	– Ти на мен няма да ми държиш такъв тон! – викна Мустафа и тропна по масата. – Ти няма да правиш заптиетата ми за посмешище! Разбра ли! Ние тука сме властта! Ние представляваме държавата и не може такива пройдохи като тебе да ни се подиграват! Марш и да не съм те видял повече!
	– А ти няма да ми крещиш като на куче! – викна на свой ред Гаврил. – Аз съм уважаван търговец. Ако моят еснаф напише оплакване против тебе, няма да се видиш как ще изхвърчиш от града ни!
	Той нямаше намерение да казва такива неща. Този мюдюрин беше най-добрата власт, която бяха имали от десет години насам, и копривщенци щяха да направят пътека до Цариград, за да си го върнат обратно, ако началниците му го пратеха другаде. Но думите излетяха ей така от устата му.
	Мустафа зяпна безмълвен и стъписан насреща му от тази изумителна заплаха. А в следващия момент крещеше и тропаше с крак по дъските на пода, та заптиетата му отдолу да не се помайват излишно:
	– В кауша6! Затворете го веднага тоя разбойник! Тоя хаймана! Тоя престъпник! Да не го виждам повече днес. Долу ще стоиш в мазето, докато ти дойде умът! Ти ще ме заплашваш мене!
	Заптиетата се втурнаха, грабнаха Гаврил за ръцете, за дрехите и го повлякоха към тъмното подземие. А Мустафа ага, тоя добър човек, който никога не бе пречил на християните, който тайничко пускаше пратените от баба му грошове в дарителницата на селската черква, който отиваше заедно с тях на великденската служба и приемаше подаряваните му боядисани яйца, този веротърпим Мустафа беше до дъното на душата си обиден и огорчен, че бил погазвал религиозните им свободи. До сълзи обиден! Ще го заплашва той него! Оплаквания щял да пише!
	Хем се гневеше, хем се боеше, че това може и да стане. За разлика от него, българите всичките знаеха да пишат и да четат.
	Той дълго пухтя и размисля. На няколко пъти понечи да разпореди да освободят арестувания, но все пак се отказа. Трябваше да му имат уважението в това градче. Нямаше да навреди на лудата глава долу, ако преспи една нощ в конака!
	На другата сутрин, докато още сърбаше първото си кафе и се чудеше какво точно да направи, ето че се появи зетят на Гаврил, също търговец, женен за по-голямата му сестра.
	Иван Маджаров влезе в стаята и сговорчиво започна да го убеждава, че момчето е младо и такава лудория е разбираема. Нали никой не е пострадал. Е, вързали били заптиетата, ама добре са се държали с тях, нахранили са ги, върнали са им пушките. Та по-добре да го пусне, инак младежите в селото се събират, шушукат си, може някоя по-голяма глупост да направят, щото и оръжие имат по къщите...
	– Ще го пусна, Иване, но тука пред теб да ми се извини. И на заптиетата да се извини също! И глоба ще плати за наказание.
	Доведоха Гаврил отдолу, а той никак даже не изглеждаше смирен. Стоеше насред стаята, нищо не казваше, само очите му се смееха.
	– Много голяма глоба искаш, ага – като истински търговец започна да се пазари Иван. – Десет златни лири са много пари! Две лири мисля, че е достатъчно.
	– Не е – поклати глава мюдюринът.
	– Пет лири поне – не се отказваше Иван.
	– Осем лири – отстъпи Мустафа. – Още сега да ги донесе майка му, иначе пак ще го затворя долу!
	– Осем лири ли? – викна Гаврил и пристъпи напред. – Нали съм бил голям разбойник! Престъпник! Страшилище за държавата! Цялата работа била, за да ти дам осем лири!
	– Ти да мълчиш! – кресна агата.
	– Нищо няма да ти платя! – викна Гаврил. – Ти ако получиш една парa от мен, да я заковеш отвън на вратата на конака!
	– Млъкни, бе! – кресна Мустафа, извън себе си от гняв. – Млъкни, че ще изгниеш долу в кауша! Никога няма да излезеш оттам!
	– Успокой се, ага – намеси се сговорчиво Иван. – Аз ще ти ги дам тези осем лири, пък той после ще ми ги върне.
	– Тука пред мене документ да направите. Пoлица да подпише, че има да ти връща тия осем лири! Иначе и тебе ще арестувам! – затропа по масата Мустафа ага и измъкна от шкафа зад гърба си лист и мастилница с перодръжка.
	Навън на улицата Гаврил се нахвърли с гневни упреци върху своя зет. Не трябвало да идва. Помакът сам щял да го пусне до довечера. За нищо не можел да го обвини пред никакъв съд, само се заканвал.
	– Майка ти се измъчи, Гавриле – отвърна му Иван. – Цяла нощ плака и кърши ръце. От зори ме е заръчкала да вървя да те откупувам. Какво можех да направя?
	– Майка ми! – тросна се Гаврил. – Значи майка ми била виновна, че ти дойде да лазиш в краката му! Аз малък ли съм, че майка ми да тича да ме спасява? Осем лири ще му даваш! Ще ти ги върна, Иване, наесен, като продам стоката! До последната парa ще ти ги върна, но нищо повече не искам да правиш за мен! Никога вече! Разбра ли?
	Той се прибра ядосан вкъщи и хлопна вратата на стаята си пред лицето на тревожната си майка. Шумоля нещо вътре, тропа с вратите на шкафовете. После излезе и троснато ѝ каза, че заминава след кервана си и ще иде на черквата, за да му прочете поп Марко каквато трябва молитва за добър път, сполука и здраве.
	Нона се разплака и припна да събере роднини, че да го изпратят, както подобава.
	Гаврил се върна след час от черквата поукротен, седна да хапне и пийне с близките си, после преметна дисагите с набързо събрания си багаж на гърба на коня и го поведе по улиците към края на селото, сподирян от малката тревожна група изпращачи. Мъчно му беше за майка му, че така трябваше набързо да се разделят. Мъчно му беше за изтърпяното унижение в конака, макар младежите от селото цял ден да препускаха по улиците с конете си и да празнуваха освобождаването му като някаква голяма българска победа над османската власт.
	Вървеше бавно с поводите на коня в едната ръка и прегърнал крехките рамене на майка си с другата. Хубав, силен, гневен, разчувстван от това изпращане, скръбен, защото не така си представяше да замине тоя път и тържествуващ за проявеното непокорство, но и унизен заради платената глоба – всичко това бушуваше в душата му и пълнеше с едва сдържани сълзи очите му.
	– Сбогом, мале – каза той и понечи да се качи на коня си.
	Тя пак се вкопчи в ръката му и продължи да върви с него, безсилна да каже и дума, защото сълзи задавяха гърлото ѝ. Любимото ѝ момче! Трябваше ли така да си иде – гневно, обидено, огорчено?
	Гаврил я прегърна силно и продължително. Взе от ръцете ѝ малката китка здравец, която тя набързо беше откъснала и завързала с червен конец с нанизана на него мъничка златна паричка за късмет. Затъкна я над ухото си, целуна майка си по двете бузи и яхна коня.
	– Сбогом, мале – стисна за последно ръката ѝ и потегли напред.
	Тя повървя още малко с него, хваната за седлото отстрани и после спря. Остана така – една самотна, тънка, облечена в черно фигура насред ливадата. Гаврил се обърна още веднъж, помаха ѝ с едно последно “Сбогом, мале!”, което тя не чу, но видя устните му да го изричат.
	А после пълните ѝ със сълзи очи престанаха да виждат света наоколо, всичко плувна в тези сълзи, тя падна по лице в дъхавата, обсипана с цветя ливада, и дълго и неутешимо плака.
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