ГЛОБУС Как живеят слепите хора в Германия

Да си сляп е тежък удар на съдбата. Но в Германия, където живеят над половин милион слепи и
полуслепи хора, незрящите имат шанс да водят съвсем пълноценен живот.
На пръв поглед работното място на журналиста от ДВ Ескандар Абади не се отличава по нищо от
обичайните. Но редом със стандартната клавиатура към компютъра е включена и клавиатура с
релефно-точковата брайлова азбука, както и екранен "четец" (Screen Reader), който изчита на глас
печатни текстове и електронни съобщения. Работното място на Абади е оборудвано и с принтер с
релефен шрифт. Без всички тези помощни средства журналистът не би могъл да работи, защото е
незрящ по рождение. Още като малък той научава брайловата азбука - в училище за незрящи, основано
от германска благотворителна организация в родината му Иран.
Какво е да си незрящ в Германия
Няма точни данни за броя на незрящите и слабовиждащите хора, които работят в германски фирми
или учат във висшите учебни заведения на страната. Но Ескандар Абади ни разказва, че за фирмите и
учрежденията с над 40 служители важат специални квоти - 5% от персонала трябва да са хора с недъзи.
Ако по някакви причини фирмата не спазва въпросната квота, тя е длъжна да внася определена
парична "неустойка" в специален фонд, финансиращ интеграцията на хора с увреждания.
Ескандар Абади е политолог, завършил е още немска филология и лингвистика. Преди да постъпи на
работа в ДВ, журналистът е преподавал в Марбургския университет, където е защитил докторската си
дисертация. Но далеч не всички незрящи хора в Германия могат да се похвалят с толкова успешна
интеграция на трудовия пазар, казва Хайнц Бах, съпредседател на германския Съюз на незрящите. И
наистина - работа имат едва около 25% от слепите хора на възраст от 18 до 65 години.
Хайнц Бах признава, че далеч не всички германски работодатели охотно взимат на работа хора с
увредено зрение. "Но онези, които се решават на тази стъпка, винаги са във възторг от ангажираността,
трудолюбието и мотивацията на незрящите хора", казва Бах. В рамките на няколко години - докато
незрящият свикне с новото си работно място - фирмата, която го е назначила, получава финансов
бонус от Агенцията по труда. Разходите по специалното оборудване на работното място също се
покриват от държавата. Заплащат се и разноските по назначаването на асистент, който в началото
помага на незрящия служител.
Как е в университетите?
В Германия незрящите хора постъпват в университет на общо основание. И са длъжни сами да си
осигурят необходимите помощни средства. По правило тези средства не са никак евтини, но
студентите могат да разчитат на помощ от държавата. Много висши учебни заведения отделят от
собствения си бюджет за подпомагането на незрящи студенти с ограничени финансови възможности,
като освен това предлагат цяла палитра от мероприятия по интеграция в учебния процес.

ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ Добрич

20 години "ХобиСклуб"
Съвсем аналогично, съвсем на място за 20-те изминали години на "ХобиСклуб". Нито са много, нито
са малко. Знаем само, че всеки миг е изпълнен със съдържание, че всеки миг от живота на
организацията е осмислен, важен за обществено значимите процеси. Всички ние, които преживяхме
тези мигове и тези 20 години, се чувстваме щастливи. Началото бе сложено от Иван Тодоров,
Кристина Димитрова, Митко Симеонов - първия управителен съвет. По-късно след общо събрание
управителният съвет е съставен от Иван Тодоров, Светла Стоева, Ивелина Романова.
На рождения ни ден на 27 юни дойдоха да ни поздравят много приятели, гости и членове на
"ХобиСклуб", които не бяха идвали отдавна. Зарадваха ни с присъствието си председателят на
общинския съвет Мая Димитрова, екскмета и настоящ общински съветник Детелина Николова,
Радослав Петков от "Лайънс клуб". Имаше поздравителен адрес и огромен букет от г-н Йордан
Йорданов - кмет на град Добрич. Поздравиха ни народните представители Даниела Димитрова и
Пламен Манушев. Прекрасният летен ден в Градски парк "Свети Георги" бе изпълнен с радостни
емоции и усмивки под музиката на Клайдерман, а юбилейната торта бе срязана от Детелина Николова,
Светла Стоева и председателя на клуба Иван Тодоров на фона на "Многая лета" в изпълнение на Борис
Христов. Последваха бурни аплодисменти, много поздравления, снимки, спомени, споделяния на
хубави мигове през годините, приятелски разговори. Незабравими ще останат думите и пожеланията
на Веселина Малчева, Светла Стоева, Тодорка Стоянова, Радка Великова, Добра Колева, Радка Цонева,
Михаил Панчев и други.
Изказвам огромната си благодарност на всички членове на "ХобиСклуб", които със своя ентусиазъм
положиха началото на това сдружение, което даде толкова топлина, живот и много любов на хората в
неравностойно положение.
Благодаря на медиите, които ни поздравиха и бяха сто процента съпричастни с нашата кауза!
В края на празничния ден всеки получи книжка за създаването на "ХобиСклуб" с автограф.
Още веднъж благодаря с цялото си сърце!
Иван ТОДОРОВ

Силистра

Екскурзия до Шипково
От 17 до 24 юни 2020 г. Регионалната организация на ССБ - Силистра проведе екскурзия до почивна
станция "Релакс" – Шипковски минерални бани.
Група от 27 човека отпътува с предварително изготвена програма.
По време на престоя бяха посетени Троян, Троянския манастир и най-посещаваните местни
забележителности. Бяха проведени излети сред красивата природа на Шипково. Организираха се
спортно-развлекателни игри за незрящи - шахмат, домино, карти и други. Мероприятието бе
реализирано с любезното съдействие на ПП "ГЕРБ" - Силистра в лицето на зам.-председателя на
общинския съвет в Силистра г-н Ивелин Неделчев, както и на областния управител г-н Ивелин Статев,
д-р Юлиян Найденов - кмет на община Силистра, и Регионалната организация на ССБ - Силистра.
Ръководството на РО Силистра благодари на спонсорите на мероприятието, на г-н Велизар Хинков управител на почивна станция "Релакс", и на екипа в хотела, който работи за топлото ни посрещане и

обгрижването през целия престой. Участниците в мероприятието споделиха, че са останали доволни от
много добрата организация и запознанствата с приятели от групата на РО Бургас с ръководител г-жа
Бинка Монева.
Пeтранка СТОЯНОВА

НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ Една чудесна инициатива

Представяме на вашето внимание една интересна възможност - инициативата "Ръка за ръка"!
Началото
В разговорите ни с много незрящи колеги и хора разбрахме, че затрудненията, свързани с пазаруването
и излизането извън дома, съществуват и извън извънредната ситуация в момента. Затова решихме да
реализираме нова инициатива, надграждаща досегашната ни работа. Създадохме платформата "Ръка за
ръка", която осигурява логистична помощ при пазаруване, закупуване на лекарства, посещение при
лекар или друга помощ в ежедневието на незрящите.
Как работим накратко:
• За голяма част от възрастните незрящи хора използването на онлайн платформи, ако изобщо е
възможно, представлява затруднение. Ние ще предложим телефонен номер, чрез който да правят
своите поръчки и заявки. Приемането на поръчките ще се осъществява от незрящите колеги, даващи
дежурства, които са част от екипа на Тенебрис. По този начин се осигурява заетост на незрящи,
останали без работа в следствие на обявеното извънредно положение.
• Всеки незрящ човек в София може да се обади на телефона и да заяви помощ. Тя може да се изразява
в доставка на продукти, лекарства, в съпровождане до магазин или друг важен обект, придружаване до
лекарски кабинет, както и помощ при избор на дрехи и други стоки от първа необходимост.
• Доброволец, който да осигури помощта, ще бъде изпратен в уречения ден и час. Самата услуга е
напълно безплатна, а цените на пазаруваните стоки не се увеличават.
Кои са доброволците?
Доброволците са преминали обучение за работа с незрящи. Освен това са членове на университетския
аварийно-спасителен отряд, който съществува вече над 20 години. Всички те са хора с изключително
висок морал и принципи. Гарантираме ви, че ще се отнесат към вас с внимание и разбиране.
Кои сме ние?
Фондация "Сърцето на Йелена" наскоро завърши успешно инициативата "Невидима вечеря".
Съществува от 2016 година и е в обществена полза, без право на печалба. Тъмен ресторант Тенебрис –
първият тъмен ресторант на Балканите, е основен партньор в проекта, както е и в сегашната ни
инициатива. В екипа на ресторанта има 4 напълно незрящи колеги и един с 5% остатъчно зрение.
Ако имате въпроси или желаете да се възползвате от предлаганите услуги, можете да се обадите на
тел. 0893 007 896.
Екип на Фондация "Сърцето на Йелена"

Присъединете се!!!

Срещи с приятели на чаша кафе – страхотно. А какво по-хубаво от това да прочетете менюто на брайл
или да го чуете на звуков файл.
БГАсист стартира инициатива "Чаша любов" – да помогнем на все повече кафета и ресторанти да
предложат алтернатива на хартиените менюта за незрящите си клиенти.
Разкажете ни за любимото си кафе или ресторант, там, където ходите с удоволствие, и ние ще се
свържем с тях, за да им предложим да направят менюто си на брайл.
Не е нужно да имате зрително увреждане, за да сте част от нашата инициатива. Споделете за любимото
си място, независимо къде в България се намира, и помогнете то да стане по-достъпно за хората без
зрение.
Пишете ни на лично съобщение във фейсбук, на имейл r.sokolova@bgassist.com или ни се обадете на
0899 187 084.
Станете част от една смислена идея. Споделете публикацията и ни помогнете да "заразим" и други
хора.
Екип на "БГАсист" ООД

ОБЩЕСТВО Кой с каквото е богат или новите дрехи на царя

Спомняте ли си тази мъдра Андерсенова приказка за новите дрехи на царя и за раболепното
лицемерие на свитата му, а после и на събралия се на площада народ, който не признаваше
очевидното, възхищавайки се на несъществуващата нова дреха на царя? А запитвали ли сте се
откъде и защо е породено лицемерието?
Наскоро се бях замислила коя човешка черта е най-омерзителна за мен и знаете ли до какъв извод
достигнах? От всички отрицателни проявления на човеците, такива като жестокостта, арогантността,
безочието, подлостта, доносничеството и лицемерието, може би последното е най-отвратително.
Жестоките, арогантни и безпардонни личности поне са много очевидни и трудно биха ви въвели в
заблуждение относно добрите си намерения. Те, макар и да изумяват с директността си, трудно биха
ви подвели и разочаровали. Общуването с тях е въпрос на ясно осъзнат личен избор, а следователно и
подлите удари в гръб са почти изключени. Обикновено винаги се знае на какво са способни и какво
може да се очаква от тях.
Подлите и галантни лицемери и доносници обаче са много по-лошия вариант, защото действията им са
скрити и гърбът ни никога не е защитен от всякакъв вид изненадващо сервирани гадости.
Неприкритият враг е винаги по-малко опасен от подлия ласкател лицемер, наричащ себе си твой
приятел. Двуличието е особен талант, който не на всеки е дадено да притежава, но в същото време си
мисля, че то не е достойно за човека.
Мъчно ми е, че напоследък лицемерието се котира все повече, превръщайки се в опасен обществен

порок, а интелигентността – в подъл предател, който те лишава от възможността да отвърнеш със
същото. Адски труден и изнервящ е животът в атмосфера на подлост, двуличие, интригантщина,
подмазвачество, тотално опростачване и ширеща се посредственост, въздигната до добродетел.
Разсъждавайки си за тези неща, установих, че най-много мразя лицемерите, подмазвачите и
комплексарите, които на всичкото отгоре понякога се опитват да ми държат сметка.
Всичко жалко, мазно и гадно в човешките взаимоотношения е плод на страхливостта и двуличието, а
подмазвачеството се оказва всъщност най-безобидното им проявление.
Лицемерието е плашещо, защото то е изнасилвачът и омърсителят на най-съкровеното ни притежание
– душата. Убийствено е, когато си отворил душата си към някого, да установиш, че той най-брутално
се е изплюл в нея. Няма по-гадно нещо от фалшивите приятели – ласкатели и подмазвачи, на които сме
си позволили лукса да се доверим. За мен хора, изградили се като подмазвачи, нагаждачи и лицемери,
са спирачка в развитието на която и да било от градивните човешки дейности, защото те винаги хвалят
висшестоящите, та дори и за най-погрешните им решения, разчитайки да получат някоя троха от
господарската трапеза, но заплащайки за това висока, от моя гледна точка, цена. И тази цена е
достойнството им.
Хората, станали жертва на човешката подлост и лицемерие, се чувстват освен жестоко излъгани и
страшно омърсени и зашлевени. Да, ще кажете, ама пък би трябвало те да имат по-вярна интуиция и
преценка за хората…
Не винаги интуицията е в състояние да посочи неискрените колеги и приятели, защото много често те
се оказват достатъчно хитри, за да заблудят и най-наблюдателните.
Никак не е лесно да разграничим истинските от фалшивите хора, защото някои от тях се прикриват
изненадващо добре. Те обикновено се обграждат с "приятели", които разполагат с власт, пари и големи
възможности. Опитват се да се възползват от тях за лични цели и се представят за коренно различни
хора.
Тъй като са сладкодумни, лесно приспиват бдителността на околните и ги манипулират много фино и
умело. Често говорят зад гърба им, а пред тях лицемерничат.
Нужно е време, а и ситуация, за да разберем истинската им същност. И в повечето случаи това се
случва, когато не получат това, което искат. Тогава "червеите" в тях излизат на повърхността и
показват грозното им лице.
Нашата цел е да се предпазим от фалшивите хора и да не се опитваме насила да ги превръщаме в
приятели.
Лицемерите и прикритите ни врагове винаги ще използват слабите ни моменти, за да ни нанесат удар.
Въпросът е да знаем кои са те, какво да очакваме и да вярваме в себе си.
Аз винаги съм се придържала към максимата: "Никога не дружи с човек, когото не можеш да
уважаваш!".
Лицемерието е най-безнадеждното, но и най-страшното престъпление спрямо човешката доброта и
доверчивост. Именно двуличните хора са автори на доноси, дори не винаги анонимни, защото
подлостта и лицемерието се проявяват в най-различни форми, което впрочем не ги прави по-малко
отвратителни. Световната история изобилства от хиляди примери, когато прогресивни, благородни и
чисти хора са ставали негови жертви, като започнем от Римската империя, преминем през целувката на
Юда и стигнем чак до наши дни.
Особено любими са ми подмазвачите, които с плебейски лакейската си психология дори не се стараят
да се прикрият, а напротив - самоопияняват се от собствените си ласкателства, което ги прави
смешно-гротескни в очите на околните. Те не се ползват с уважението на приятелите и колегите си, а
висшестоящите често дори се дразнят от неискреността им. В желанието си да се харесат и натегнат
подмазвачите не посочват на окръжаващите ги, а най-вече на висшестоящите, всякакви очевидни
техни грешки и фаулове и с това си съучастие те са не просто безполезни и досадни, но и вредят.
Вредят, защото в своята мазня те рискуват да поставят обекта на "обожанието" си във възможно
най-неизгодна и смешна позиция, с което окончателно да загубят мястото си на предани лакеи в
свитата.
За може би наивен човек като мен думата "лицемер" е силно обидна, а твърдението, че понякога хората
са принудени да бъдат лицемери е напълно погрешно. Убедена съм, че всеки избира съзнателно
определен тип поведение и стига да направи верния избор - би могъл да е истински, откровен и честен,

точно като онова малкото, наивно и чистосърдечно дете от приказката, което извика сред събралото се
множество, че царят всъщност е гол.
За огромно съжаление и лично мой ужас обаче занапред все по-често ще се срещаме с подлостта,
лицемерието и подмазвачеството, защото по всичко изглежда, че това са очертаващите се реалии на
новата "нормалност".
И в заключение на размислите си ще си позволя да споделя една малка, но много вярна притча.
ЕДИН ЧОВЕК ЖИВЕЕЛ В КРАСИВА КЪЩА със спретнат, подреден двор. Имал разкошна цветна
градина и няколко ябълкови дървета, за които се грижел с радост. Човекът бил позитивен и винаги
усмихнат. Умеел да се наслаждава на всеки нов ден, на красотата на цветята и на отрупаните с плод
ябълкови дървета. Случило се така, че човекът този имал съсед – злобен, завистлив и мрачен, който
толкова му завиждал за прекрасната градина и за ведрото му настроение, че всеки ден се опитвал да му
вгорчи деня. Един път си изхвърлял боклука пред вратата на двора му, друг път влизал тайно и
изпомачквал най-хубавите му цветя. Но никога не успявал да го разгневи и да развали настроението
му.
Един ден завистливият човек сложил под прозореца на къщата на своя съсед едно ведро, пълно с
помия и всякакви нечистотии, и зачакал... Вече бил сигурен, че този път ще го извади от равновесие. В
това време човекът се събудил, отворил широко прозореца си и видял ведрото с помия. Взел го той,
изхвърлил помията, измил го и го лъснал до блясък. После го напълнил с най-хубавите ябълки от
своята градина и се запътил към дома на своя съсед.
"Най-после успях да го ядосам!" – злорадо помислил съседът, когато се почукало на вратата и отишъл
да отвори, готов за предстоящия скандал. Какво било учудването му, като видял съседа си, отново
усмихнат - да му подава излъсканото до блясък ведро, пълно с дъхави, сочни ябълки.
- Заповядай, връщам ти ведрото – казал човекът. - Кой с каквото е богат, това споделя с другите…
Марина ПЕТКОВА

Млади, нахални, мързеливи и необразовани, но винаги с големи претенции

Психологията "ми не ми се учи, не ме влече просто, но как ли няма да им работя за 400 лева" е
притеснително широко разпространена.
Но нека почнем от по-далеч.
Много често в такива ситуации са младежи от семейства, в които родителите също са нископлатени и
са завършили максимум средно образование. Родители обезверени, чудещи се как да вържат месеца,
псуващи системата и държавата. И по-притеснителното – родители, неосъзнаващи, че изходът от този
порочен кръг е САМО И ЕДИНСТВЕНО образованието.
В такива семейства обаче то често не е на почит. Хора, които не смятат образованието за ценност и
най-важен приоритет, няма как да възпитат този дух у децата си. Съответно - из градове и села растат
едни младежи, които с нетърпение "избутват" училище, без да се и замислят да продължат обучението
си. Просто защото тях ученето "не ги влече".
Животът обаче е труден и те са принудени да започнат да работят. С нулевата си квалификация и
познания обаче те просто допълват армията от бармани, сервитьорки, продавачки, бензинджии,
зидаро-мазачи и изобщо нискоквалифициран персонал.
България обаче не е Германия. На нискоквалифицирания персонал тук се плаща малко.
Така, ядосани, същите тези младежи започват, както родителите си, да псуват държавата – как можело

да се бъхтят по цял ден за някакви мижави 400 лв. заплата!
Изобщо няма да им седят и да им работят. Съгласни са на работа, но нищо под 1000 лв.! Иначе това си
е жива подигравка.
Само че милите хиляди неоправдани и експлоатирани млади българи трябва да разберат едно нещо. За
да ти дадат 1000 лв. заплата, трябва да представиш нещо в замяна – знания, умения, опит. А това може
да стане, само ако си образован. Ако си избутал училище с 300 зора, няма как да взимаш 1000 лв.
просто ей така, щото си голям тарикат и ги разбираш нещата. В България мързелът е нископлатен. Ако
не искаш да си нископлатен, седни си на задните седалищни части и запиши нещо перспективно.
Наблягам на "перспективно", защото да учиш 4 години космонавтика, а после да ревеш, че нямаш
работа, е същата глупост. България няма въпиюща нужда от космонавти. Въпрос на елементарна
адекватност е да не си губиш времето с глупости.
Държавата на никого не е длъжна. Сами правим избори и си носим последствията за това.
Ако изберем да си останем прости, държавата не е длъжна да ни спасява от собствената ни глупост.
Същото важи и ако направим тъп избор.
Същото между впрочем е валидно и ако изберем да учим до самозабрава, а после да изискваме
астрономическа заплата, като че ли някой ни е длъжен да ни позлати, само защото сме избрали да учим
10 години.
Така например има хора, които завършват бакалавърска степен по нещо. После обаче решават да
завършат и магистратура. Лошо няма. Само че това не им е достатъчно. Следва друга магистратура в
чужбина, трета, пета, докторантура… И така неусетно се изтърколват едни 10 години в учене, които
обаче са си абсолютен личен избор. След това въпросните хора осъзнават, че евентуално им е дошло
време да се върнат в реалността и да започнат да работят. С първото пуснато CV обаче те отсичат, че
нищо под заплата 2500 – 3000 лв. не ги интересува, защото, видиш ли, те са инвестирали толкова
много в своето образование, имат 5 висши и не могат да приемат нищо по-малко от максимума. Това
са същите неадекватници като тези, избрали да не учат.
Ами кой ви е карал да завършвате 5 висши? Да си бяхте събрали акъла и да изберете едно. Количество
изобщо не означава качество. Умните хора взимат решения внимателно и адекватно. И при тях е
достатъчно да вземат умно решение веднъж. Няма нужда да се преквалифицират 6 пъти и да имат 10
похабени години в учене. Никой не ви е карал да сте вечен студент. Затова и вие не принуждавайте
никого да ви се възхищава и да се чувства длъжен да ви плаща по презумпция президентска заплата.
Адекватността е ключовият момент в качественото образование. Както са неадекватни тези, които си
мислят, че ще печелят луди пари без да са образовани, така са неадекватни и тези, които са
"прекалено" образовани – разхвърляли се между 5 неща и после претендиращи за автоматично
почитание.
Така че, нека бъдем адекватни! На който не му достигне мозък, за да вземе правилно решение, да не се
сърди на държавата.
Да, пазарът на труда у нас не е такъв, какъвто би трябвало. Нито заплатите, нито бизнесът. Но
мързелът и нереалистичните очаквания нямат нищо общо с държавата.
За тях сме си виновни сами.
Десислава ЛЮБОМИРОВА

Кой е истинският убиец?

Димо РАЙКОВ
В първия миг не повярвах. Гледах кадрите и не можех да проумея случващото се.
Централна новина в централната новинарска емисия на централна телевизия.
90-годишни старци убили, после се разбра, че не се знае дали са го убили точно, едно коте.
Едни беззащитни старци са наранили едно беззащитно животинче.
Гледам кадри как стара жена, от пръв поглед си личи, дори и да е в гръб, че не е добре жената - в
анцуг, сред мизерна домашна обстановка, налага с пръчка животно.
После камерата дава полицейска кола, синият й буркан святка... Полицаи, двама мъжаги,
безкомпромисни блюстители на българския закон, избутват двамата старци, слагат ръка на главите им
и ги натикват в колата... Белезници щракват. Звънът им ме пробожда. Старците мълчат. Двама
български старци, събрали в себе си цялата безпомощност на света.
Чуват се млади викове - убийци, убийци...
Търкам очи...
Не вярвам на това, което става пред тях...
Не вярвам и на ушите си.
Не, не може да има в този свят и то след времето, след уроците на короната, толкова жестокост!
После камерата дава улицата пред дома на арестуваните. Няколко млади хора, млад мъж, две млади
жени...
Те разпалено искат възмездие!
Особено едно младо и красиво момиче, почти дете. Може би на възрастта на правнучките, ако имат
такива, на арестуваните...
Направи ми впечатление нейната добре поддържана фризура. За разлика от обезумялата прическа на
възрастната "убийца".
Тя, красивата млада българка, иска наказание.
Наказание искат и останалите с нея! Затвор!
И дикторът пояснява - три години затвор се полага по закон за това престъпление...
Старците се люлеят безпомощно...
Какво е това?
Публичен трибунал ли?
Публичен разстрел ли?
Дъхът ми спира.
Пак "превъртам" лентата...
Пак проследявам хронологията на събитието...
90-годишни старци...
Арестувани зрелищно.
С белезници... С викове "Убийци!".
Били убили коте.
Младо момиче иска с ярост тежко наказание пред камерата на БТВ.
Млад мъж иска затвор!
90-годишни старци...
Най-главните свидетели са момче и майка му, които са снимали. Били се опитали да предупредят
старицата, но после продължили да снимат... Вероятно ги е било страх, тях, младите и здравите, от
немощните 90-годишни болни старци...
"Престъпниците", в кадъра видях една едва куцукаща баба в анцуг как бие с пръчка и то доста неумело
нещо пред себе си. Това, изглежда, е котето.
После виждам на другото видео как налитат репортерите!
Как тикат в устата на явно неадекватната възрастна жена микрофона - убихте ли котето?
Един репортаж, втори, трети... Само в рамките на един ден. Централна новина в централни новинарски
емисии на централна телевизия…
Убийците на България трябва да бъдат заклеймени!
И никаква реакция от страна на българите!
Гледат сеир!

А всъщност гледат едно убийство.
Срам!
90-годишни старци...
Във времето на короната, която убиваше поголовно тези "изпразнени черупки", както млади българи
наричаха родителите и дядовците си и се радваха, че короната била "умна" и избирала за свои жертви
предимно старците…
И за слепия става ясно, че тези възрастни хора са със старчески проблеми.
Става ясно и това, че няма други хора като българите, които така да мразят родителите си.
Короната е пощадила тези 90-годишни немощни старци, но техните внуци и правнуци ги убиха!
Да отидеш с полицейска кола, да арестуваш публично двама старци, да им сложиш белезници, да им
викаш убийци...
Настръхнах.
Защото имам един грях. Когато един лош съсед, който цял живот тормозеше мама и татко, започнал да
ги заплашва без причина, че ще им отреже главата, аз ги посъветвах да отидат в полицията и да се
оплачат. Така е във всяка една нормална държава.
И тук вече става нещо, което аз научих дни преди смъртта на татко, крили от мен милите, да не би да
се притесня...
Полицията предупредили съседа. Но той, поучен от приятел следовател, с когото си пиели ракията,
заявил, че не той, младият и здрав, а моите старци на 80 години го заплашвали, че ще му отрежат
главата...
И дошла полицейската кола на градчето Малко Търново пред къщата ни.
Майка припаднала, татко не бил на себе си!
- Сърцето ми спря, Диме, та аз никога през живота си и карфица не съм откраднал, мравка не съм
стъпкал, а сега убиец ме нарочиха, в полицията ме вкарват... плачеше татко по телефона...
През целия си мъчен живот на пчелички те нито веднъж не били посегнали на човек, не били ходели в
милицията и после полицията…
А сега дошла полицейската кола...
След кратко време мама починала. Пукнало се сърцето й. От раз!
Гледам...
И кръв капе в сърцето ми...
Каквото и да са направили тези хора, тези старци, нима така трябва да се отнасят с тях?
И никой и с дума да не ги защити часове наред.
А колко малко е трябвало?
Да отидеш при тях като съсед, да ги попиташ как са изкарали карантината, да им видиш мизерията,
хляб да им занесеш, локумче...
Да ги погалиш…
Та тези хора са на 90-години!
Вместо това млади, охранени, пращящи от здраве и хубост мъже и жени шестват по телевизиите и с
комсомолски плам в очите искат смъртта на тези старци, които вече и по природните закони отлитат...
Проклето и загубено безвъзвратно е това общество, което подлага на "справедлив" гняв двама
възрастни човека, вместо да прати при тях медицински екип, психолог...
Човек да прати, Човек, разбирате ли...
Какви хора сте? Нищо ли нямате в сърцето?
Не виждате ли, че тези хора не са добре, не виждате ли мизерията, в която живеят, нима и вие не сте
преживели карантината, не усетихте ли как тя ви разбалансира, вас, младите, здравите?
А какво остава за 90-годишни хора! Които надали са имали какво да ядат и може би котето е разляло
последното бурканче със спасително мляко... Те как са преживели тези черни дни?
Как са се справили с мизерията, със скромните си геноцидни пенсийки?
Защо не отидохте, защо не ги попитахте, преди да искате смъртта им?
Защо ги убихте?
Вашата жестокост на "справедливи" защитници е стократно по-тежка и наказуема от тази на тези клети
и болни старци. Защото вие, за разлика от тях, съзнавате какво вършите! Защото вие убивате не с

тояга, а със злоба! И то съзнателно, публично!
Тук съм потресен и от ролята на телевизията, лично на Хекимян, както и от тази на държавните
органи.
Искам да ги попитам - нима не видяхте от пръв поглед, че тези хора са болни, нима не усетихте
тяхната безпомощност, нима не ви трепна сърцето?
Всъщност аз знаех, че ще се стигне, рано или късно, дотук.
Та България е сред първите страни в света по случаи на домашно насилие, на убийства на жени, да не
говорим за убийствата по пътищата, екзекуциите...
България е единствена в света с контролирана мизерия, която продължава вече поколения наред.
България е страната, в която синовете живеят с десетки хиляди на месец, а майките им с двеста лева, а
за 130 000 българи и толкова няма, те живеят с пенсия от 70 евро на месец, която тези дни им бе
увеличена с 4-5 лева!
И случилото се по повод на котето е следствие, една метафора на това, което става в българското
общество.
Ние се самоизтребваме. С омраза, която няма равна в света!
Първо започваме с най-беззащитните! С "изпразнените черупки", със "сухите клонки"…
Тоест с най-беззащитните.
С 90-годишните, които в България се броят на пръсти...
С тях е най-лесно! Те нямат нито Бойко, нито партия, нито асоциация, нито пари, нито "връзчица"
дори, те са сами.
Те са идеалната мишена за "справедлив" гняв, за обект за възмущение на обществото. После тръгваме
надолу по веригата на контролираната бедност.
Но винаги с беззащитните.
Защото я си се захванал с истинските убийци, ония на Милен, на Христо Марков от Пловдив, на ..., ще
ти се случи случка!
Най-малкото ще ти скочат техните покровители.
А колко лесно е да насочиш "справедливия" си гняв към едни 90-годишни старци… Към едни
беззащитни същества, вече докосващи небето!
Короната ги пощади! Но не и вие, хората, българските хора...
Всъщност кои са убийците?
Едно мъртво общество. В което дни наред не се намери един човек, който да погали двама старци.
Да, такова общество, в което единственият виновник за мизерния му живот са двама 90-годишни
старци, е вече е мъртво.
Излишно.
Да, това са престъпниците на България! Това са виновниците!
Вие сте невинните!
Вие сте справедливо възмутените! Вие сте търсещите правдата...
Два дни гледам и слушам.
И разбирам, че това подобие на общество, в което нито един не се осмели да погали тези старци, вече е
излишно.
Писатели с огромни награди, журналисти, политолози, социолози, лекари, депутати, министри,
психиатри, защитници на човешките права, медии, сайтове, фейсбукаджии, синове и дъщери, внуци и
правнуци, къде сте?
Защо никой и с дума не реагира?
Нима не виждате, че това е публична екзекуция над двама 90-годишни болни и мизерно живеещи
старци?
Те ли са убийците на България?
Срам!
Колко са вашите заплати?
Колко са техните пенсии?
Какво са вашите къщи, апартаменти, колко са, как ги взехте?
И вижте в какви условия живеят тези "най-големи престъпници" на България!
Телевизия, народен гняв, полиция, прокуратура.

Всенароден линч.
Срещу двама немощни старци...
Господи, кой и защо превърна моята България в това, което сега виждам?
Човешка нищета.
Безсърдечие, което никъде другаде не може в такъв вид да съществува.
Мълчите!
Всички мълчите.
И сочите с пръст.
Тях, старците.
Те трябва да изкупят всичките грехове на България.
Но сами много добре знаете, че посоката е погрешна.
Посоката е натам. Да, обратно. Навътре. Към вас. Към сърцето ви.
Ако все още имате такова, разбира се.
И съвсем накрая.
Написах този текст с огромна и изпепеляваща болка.
Защото видях, че вече нищо не може да се направи.
Защото аз съм авторът на романа "Анхедония", книгата, с която исках да стресна моите сънародници,
да им покажа, че вършат грях с отношението си към своите майки и бащи.
Защото аз така съм научен от своята майка чистачка и своя баща миньор чрез техните песни, морал и
страдание - да уважавам възрастния човек, да му помагам, да зная, че едно общество е толкова силно,
колкото е силна обичта му към родителите.
Това днес, което е моята страна, не е моето общество.
Не искам да ставам с мълчанието си съучастник в едно убийство.
Всъщност то вече отдавна е извършено.
Когато човек гледа телевизионните кадри, когато вижда изкривените лица на млади хора, викащи
"Убийци!" на едни вече болни и съсипани от българския живот 90-годишни хора, млади хора, които не
смеят и да гъкнат пред ония, силните на деня, които ги крадат и мачкат като за световно, разбирам, че
наистина няма нужда от нищо.
Злобата, завистта, разделението, опростачването вече са сътворили своето.
А когато един човек започва да не понася и себе си, наистина няма спасение.
Няма нужда и от думи.
Няма.
Престъплението, истинското, вече е извършено.
И в България виновен няма.
Виновна се оказва единствено жертвата.
Беззащитният.
И авторът, който нарушава мълчанието.
Обществото е цялото в бяло.
Както винаги.
Фанфари!
Зная, че мнозина тук ще бъдат ядосани.
Но аз не можех да не напиша този текст.
Това бе мой дълг.
Пред мама, татко, пред едно цяло жертвено поколение, което погуби живота си заради нас, децата му.
И сега децата погубват родителите си.
Тези, които са създали живот биват негови жертви.
Българският закон.
Безмилостен.
Безчовечен.
***

ПРОЩАВАМ ВИ ЗА ВСИЧКО, ГОСПОДА!

За хубавата просешка тояга.
За дрипавата просешка торба –
която тъй красиво ми приляга!
Прощавам ви за нощите без сън –
нали очите гладни не заспиват.
Прощавам ви за хаоса навън,
където ни насилват, и убиват!
Прощавам ви за лудите сред нас,
които са щастливи без причина...
Усмихват се. Говорят си на глас.
Прощавам ви това. От тяхно име!
Прощавам ви за тия, дето с вик
политат от високите етажи!
Те от глада спасяват се за миг –
размазвайки се долу, на паважа!
Прощавам ви за скъпите коли.
И за откраднатите милиони.
За пищните ви мраморни дворци.
Дори за наглостта - да сте спокойни!
От името на вашия народ –
одрипавял и гладен - ви прощавам!
Ала дали ще ви прости и Бог?
Съмнявам се...
Ужасно се съмнявам!
Гълъбина МИТЕВА,
из "Време за Разпятие" - 2008 г. (стихът е писан 1997)

За благото на неблагодарните

Къде е по-вероятно да намериш иглата – в купата сено или забодена на макарата!? Години, че и
десетилетия наред търсим истината. Търсим я в големия, шумен и лицемерен град сред коктейли от
безсмислени спорове и глупави егоцентризми. Търсим я в телевизията, интернет и вестника. Търсим я
в паркове и градинки, кафенета и ресторанти. Търсим я! И не я намираме. Защото тя, истината, кротко
си седи в Левочево и весело ни маха с ръка! Къде е по-вероятно да намериш иглата – в купата сено или
забодена на макарата!?
Левочево е селце, скътано в безкрайната красота на Родопа планина. Намира се на десетина километра
от Смолян и 2 000 от Брюксел. Я има 100 души жители, я – не. Забравено от хората, но не и от Бога –
невероятна природа, къщички като в приказка, уютни параклиси и пътища, ама от тези истинските.
Единият е Пътят на Познанието, а другият е Пътят на Вярата. Идеята за тези пътища е на Анастас
Барбов – първата къща след завоя, вдясно. На нея пък има табела – "Храм на познанието в царството
на невежеството". И още една – с мисъл на Константин Иречек – "…Ние, можещите, водени от
незнаещите, вършим невъзможното за благото на неблагодарните. И сме направили толкова много с
толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо". Самият

Анастас Барбов е типичният широкоскроен, любопитен към света, наблюдателен, демократично
настроен и позитивен възрожденец, който освен с обществена дейност и прокарване на пътища, се
занимава и с реставрация на параклиси. Последният е наречен на Светите братя Кирил и Методий и е
крайната точка на Пътя на Познанието. От друга страна – може би началната. Мисълта в Левочево не
тече бавно и стереотипно като в големия и мръсен град. От чистия въздух и красотата на Родопа тя
започва да се върти и фантазира, да се гъне като малко змийче и да прониква през тесните дупки, да
открива тайни и да преоткрива истини.
"…Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за благото на неблагодарните. И сме
направили толкова много с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да
правим всичко от нищо." Заби ми се тая мисъл на бай Иречек в тимберицата и не може да излезе. Не
помагат нито благостта на Анастас Барбов, нито красотата на Родопа. Заби ми се и туйто. Сън не ме
лови. Колко пропилени години и десетилетия! За мен, за тебе, за България! Пропилени в очакване на
поредната догма от соца, която с магическа пръчица ще "оправи положението", в очакване на
поредната "здрава ръка", която ще "хване здраво юздите", в очакване на чудото отгоре, което всъщност
е в нас самите и се нарича с прекрасното име Познание. Ако само веднъж в тия загубени години, бяхме
потърсили него, бяхме му дали шанс да се прояви чрез силата на разума и мисълта, бяхме положили
усилие по неговия път, едва ли щяхме да се оплакваме като преследвани от тулупи злобни мисирки.
Петър КАЛИНОВ

Робство в ХХІ век

Димо РАЙКОВ
Париж в елитен бутик за луксозни стоки. Гледам блузка, мъничка, нежна, цената ме стряска - 180 евро!
Ама то много дребно бе, много мъничко, как толкова ще струва... Продавачката е любезна, то в Париж
всички продавачки са любезни. Харесва ли Ви, господине. Е, да, отговарям, ама много скъпо! Скъпо,
защото е луксозно, направено е от супер специални шивачки, най-добрите в света...
Шивачки ли, стряскам се пак. И питам напосоки - откъде са тези специалистки!
От България! Усмивката на младата жена е ослепителна.
А..., сподавям вика си, аз също съм българин...
Така ли... И дамата ми казва, че тя е собственик на бутика, много е доволна от България, тоест от
шивачките ни, там, в една планина, казва ми тя, много красива планина, бърчи чело - но не помня
името ?, един път съм ходила само, много е далече...
Родопите, подсказвам ?...
А, да, Родопите...
А знаете ли колко получава една шивачка, сега питам аз. По две Ваши блузки...
Парижанката ме гледа стреснато. Вече не е толкова любезна. И поглежда към изхода на бутика, да,
парижки знак, че трябва да приключваме...
Тръгвам си.
И чувам като че ли виновния й глас - аз не зная колко получават, това си е работа на техния шеф, аз си
върша моята...
180 евро, значи 360 лева за една блузка... А колко ли още блузки на ден шие една родопска майчица? С
колко ли пари пълни тя джобовете на шефа си и на тази иначе любезна и красива парижанка...

Този епизод възкръсна у мен току-що. Чета статия в "Ел. вестник" за пламнало огнище на короната.
Причината била, според кмета на Доспат, че работничките в цеха за играчки вземали аспирин да не ги
улавя машинката за температура и да не ги връщат от работа...
"За заплата 510 лв. при чуждия инвестиор "Ролман"...
Плюс 80 лв., ако не отсъстваш нито един ден. И трябва да изпълниш всички норми, определени от
работодателя.
Затова и работничките в Доспат не отсъстват от работа, дори като са болни."
Робите на 21-ви век.
А някои българи и българки с огромни къщи, вили и луксозни автомобили казват, че нямало едно
време робство... Едно време... А сега?
Държава на бездушието.
Колко точно го казва Ваня Григорова от "Подкрепа":
"Очевидно като общество обичаме да бием слабите и да се подмазваме на силните...".
Да, очевидно.
Ама много... очевадно!
Но на кого ли му пука?
Да, дами и господа, сега виждате ли откъде са тези палати и богатство на робовладелците, които
наричат тези майчици-мушици "прости"?
Виждате ли кой изстрадва бездушието на едно общество?
А иначе всички сме граждани на... Европейския съюз!
И парижанката, и шефът на женичките, и кметът на Доспат, и тези с издутите джобове и огромните
палати... И родопските майки, разбира се. Всички сме европейци!
***

ВСЯКА СУТРИН ГИ БУДИ АЛАРМАТА. Точно във седем.
Точно в осем са вече по свойте работни места.
И повеждат онази борба... За живота си беден.
Една толкова, толкова тежка и толкова срамна борба!
Те пътуват - пешА. И с трамвая, с тролея, с колата...
Уморени, и нервни. С изопнати, бледи лица.
Те не виждат ни слънце, ни черната твърд на земята.
Виждат само глада... Във очите на свойте деца.
И пристигат на работа. Блъскат! От тъмно - до тъмно.
За единия, сухия, черния... залъка хляб!
Даже Господ не питат смирено - кога ще се съмне...
Те живеят в лъжата - че Господ отдавна е сляп.
Съществуват така - от заплата до друга заплата.
Те (поне за разтуха) не псуват - ни Бог, нито цар...
Те не могат с труда си - дори да си хранят децата!
И... дори не сънуват! Те просто живеят! - в кошмар.
И си пият кафето по пътя. В пластмасови чаши.
И работят, работят... От майчино мляко - до трап!
Нямат време за нищо! Дори да целунат жена си.
Те воюват войната! Онази - за залъка хляб!
Нямат време за нищо! За обич, за сън, за цигара...
Нямат време да звъннат на своите майки, дори!
Да си видят децата, или да се видят с другари...
Нямат време за нищо! Защото им трябват пари.
Но пари - също нямат. За хляба е битката тежка!
От умора – преглъщат едва най-горчивия хляб!
И се давят в големия сън. И в голямата грешка –

че животът е гаден. А Господ - отдавна е сляп.
Някой ден, някой ден... Ще приключи безумната схватка!
Въртележката луда - все някога трябва да спре.
Ще си спомни човекът - защо е дошъл на земята.
И ще счупи свободния Дух този смешен ярем.
Гълъбина МИТЕВА,
из "Висока Пътека" 2019 г.

Разказ от Родопите

"Пиши, че съм умряла и го прати на сина ми да дойде да го видя още веднъж"
Един поет е казал, че най-голямата катастрофа е едновременно да си стар, болен и беден. Именно този
инцидент засяга българското село.
Тази истинска случка разкрива всичко, което се случва в нашата мила родина.
"Един уикенд бях отишъл в Звъника, че ми е в района, който обслужвам и отдавна не бях ходил. От
селото ме посрещна една жена, която изглеждаше страшно - полусляпа, стара, цялата изпокъсана,
цялата надраскана от тръните, оръфана. Приближи се съвсем близо с несигурни стъпки, опирайки се на
своята крива пръчка, загледа ме дълго, без да каже дума, като че ли не може да повярва дали ме вижда
наистина, изведнъж пита: "Ти добър човек ли си?".
Казах й кой съм. "Заклевам те в Бог, напиши в едно писмо, че съм умряла!" Не разбирах какво ми
казва, все си мислех, че погрешно се е изразила, че е искала да каже нещо друго и питам: "Искаш да
пиша, че си болна?". "Не бе, сине! Напиши, че съм умряла, моля те от все сърце!" "Бабо, мога само да
пиша, че си болна,
друго нямам право да пиша" "Нищо, моля, пиши, че съм умряла и го прати на сина ми да дойде да го
видя още веднъж, преди да умра."
Разбрах, че е пропътувала пеша четири километра около тръни, полусляпа, и стигнала до
обезлюденото селце от съседната махала да дири помощ някой да напише писмо на сина й. Лицето и
ръцете й кървяха. Разбирам теглото й, нейната молба бе последното й смъртно желание! Стресиращо
ми действаше нейният външен вид, а молбата й ме вледени! Разбирах я, но не можех да помогна.
"Бабо, ще пиша, че си тежко болна, на умиране, изпрати на сина си, той със сигурност ще дойде!"
"Нищо няма да помогне, само напиши, че съм умряла, моля те и се помоли!" Обяснявам, че няма да
мога да го напиша. Тръгна си… Плачеше без глас, не съм
сигурен, че се е върнала у дома…
Дълго време не съм бил по тези места. Нищо по-тъжно не съм преживявал. Аз съм бил и на
погребения. Те са тържество в сравнение с безкрайната тъга на немощната, стара и сляпа майка. Ще
минете през цели села, а няма да чуете джафкания на кучета. Никой не пази с кучета, защото нямат
какво да пазят, а и нямат с какво да ги хранят. Или в селото вече няма хора, или кучета. Често има само
пилета. Лисиците и вълците посред бял ден се разхождат из селото и без страх наблюдават старците,
като че проверяват колко им е останало от живота. И през деня лисиците взимат пилета. Сърните
почти са се опитомили, можете да ги видите как всеки ден пасат край нечия къща. Ето, това е само
част от трагедията на българското село.
Тази трагедия никой не я вижда и на никого не му пука за нея. Някой ще каже, че прекалявам.
Напротив, това е само малка част от истината, а огромната част от нея не се вижда. Българското село е
сцена на лични трагедии. Който спаси българското село, ще спаси и България.

***
10 безлюдни села изчезнаха от картата на България. Това съобщи Националният статистически
институт, който в средата на юни оповести данните за административно-териториалното деление на
България към 31 декември 2019 г.
Най-малката по територия област и най-голямата по население е София (столица). В нито една друга
област не живеят над 1 000 000 души.
Най-малка по население е област Видин с 82 835 жители. В област Смолян няма нито един град с
население над 30 000 души.
По материали от Интернет

ПОЛИТИЧЕСКИ КОМЕНТАР Джипокрация

"За жалост, долните начини на мислене ще ви прозвучат до болка познати.
Не вярвам на разни интелектуалци, пишещи се за всезнаещ елит. Предпочитам да гласувам за човек
като мен, отколкото за някого, действително квалифициран да бъде президент (и въобще лидер на
дадена държава, м. б.).
Само с подобен манталитет може да се обясни популярността на Доналд Тръмп, Сара Пейлин, Джордж
У. Буш (за нашите това се отнася в пълна степен, м. б.) – политици, които парадират с невежеството си
като добродетел за печелене на гласове. Вие искате пилотът на самолета, с който летите, да е обучен в
аеронавтика и навигация. Хирургът, който ви оперира, да е вещ в анатомията. Но в същото време,
отивайки да гласувате за президента на една огромна страна (или за нашенски премиер, м. б.),
предпочитате той да е невеж и да се гордее с това? Да е човек, с когото бихте пийнали в местната
кръчма, вместо да е квалифициран за високия пост? Ако сте такъв избирател, мястото ви не е на
Митинга на разума."
Скъпи читателю, виждаш колко прекрасно е казано и колко много истина се съдържа в горното. Ти би
ли отишъл на лекар, за когото знаеш, че не е добър в професията си? Би ли ангажирал майстор да
извърши ремонт у дома, за когото знаеш, че не е добър в майсторлъка? Би ли се качил на автобус,
чийто шофьор е пиян или неумеещ да шофира? Да, ще кажеш, че това са риторични въпроси и ще
бъдеш напълно прав. Тогава защо избираме хора, които са политически и управленски негодни? Не
всички, разбира се. Но за процент-два няма да спорим. Ричард Докинс - авторът на началните редове,
го е синтезирал с убийствена точност, краткост и истинност. Виждаме, че в световен мащаб има
тенденция, за която смятахме, че е нашенски патент - на най-високите постове да бъдат избирани
такива, които са, меко казано, неуравновесени в достатъчна степен. Хора, които по начина си на
държане, предизвикват недоумението на мислещите. Това е опасна тенденция, няма спор, защото в
ръцете си тези небалансирани типове държат огромни ресурси, включително и оръжия за масово
поразяване. От така наречените демократични лидери само Ангела Меркел като че ли остана политик
от оная стара генерация, която е вече на изчезване. Путин също е изключително умерен и балансиран.
Но всички твърдят, че е диктатор, за което съм склонен да се съглася. А според някои конспиративни
теории оригиналът отдавна не е наличен. Но от друга страна Тръмп не бил диктатор, което не го прави
умерен и балансиран.
На фона на света нашето дередже изглежда миниатюрно и незначително. Но само за тези, които не са
част от това дередже. Ние, които сме си тук, усещаме постоянно неговите проявления. Преди да
продължа с размишленията си, бързам да кажа, че за себе си открих онзи преход от тоталитаризъм към

какво е. Към герберизъм. С други думи - преходът е в историята, така че чакаме нов. Та като казах
чакаме, се сетих, че ние все си чакаме. Чакаме някой да ни освободи. Чакаме някой да ни оправи.
Чакаме. Чакаме. Вероятно никой няма съмнение вече, че сме трудно способни със собствени сили да
променим начина си на живот, начина на управление на държавата си, начина на всичко, случващо се в
нашата си родина. А и никога не сме били инициативни и въодушевени да променяме собствената си
съдба. Кажете ми само една революция, която сме направили. Или опитали що-годе сносно.
Всички виждаме разбойническата постановка, разиграваща се по нашите и извън нашите земи. Казвам
извън, понеже някои от знаковите богаташи на държавата, като Цветан Василев и Васил Божков, са в
чужбина. Божков е далече, някъде в Обединените арабски емирства, което не му пречи да е
изключително активен във Фейсбук. Там публикува, според властимащите, компромати, а според него
- истини. Истини, с които сам се обвинява в извършване на престъпления. Но какво му пука, така или
иначе вече има цели 18 обвинения, повдигнати му от прокуратурата, та дали ще има още 5 - 10 няма
никакво значение. Смущаващото е друго. Дори то не е смущаващо, то е скандално. Прокуратурата
първоначално отказа въобще да проверява пуснатите от Божков чатове с финансовия ни министър
Влади Горанов, както галено го наричат както прекият му шеф, така и бившият му очевидно приятел
Васил Божков. Министър-председателят на България първоначално отказа да коментира чатовете,
после заяви, че неговият телефон не може да изпраща съобщения на кирилица, за да се стигне до
признанието му, че действително чатовете са истински, а съобщенията на кирилица ги е препратил,
след като ги е получил. Много объркано звучи на първо четене, но истината е, че Божков е решил
сериозно да си отмъсти и кликата около Бойко Борисов, ако не в кръгова, то се намира в доста сгъстена
отбрана, на моменти издаваща панически сигнали. Започнаха да се оплитат като пиле в калчища.
Божков извади най-мръсното бельо, а вероятно има и още по-гнусни неща за показване. Той разкри
пред всички, че мафията на практика е окупирала всичко. Че корупцията е повсеместна. И колкото си
на по-високо място, толкова повече пари прибираш под масата, включително най-висшите от
изпълнителната власт. А всъщност те са и с най-огромните дялове, както се подразбира. Божков си
търси над 60 милиона, за които твърди, че ги е дал като рушвет на премиера и неговия финансист. Това
е кошмарно. Взе футболния "Левски" през 2018 г. очевидно по уговорка, за да си спаси бизнеса. Но
по-късно стана ясно, че е недостатъчно. "Левски" се оказа, че е бил разменна монета през всички тези
години. Да, този клуб, с който се изгавриха, пострада, а неговите фенове бяха унижени. Морално го
фалираха от мафията, а финансово дали за пореден път ще го спасят, за да продължат да го ползват
като средство, тепърва ще видим. Но нека дебело да подчертая, че в тази мутренско-мафиотска разпра
нямам фаворит, защото една мафиотска групировка воюва срещу друга. Разликата е, че едната ползва
целия инструментариум и мощ на бедната ни държава. За разлика от Цветан Василев, който беше
банкер, макар и злополучен, опитал се да играе на едро и да участва в мафиотско-политическата
конюнктура, Васил Божков е част от подземния свят. Тоест, Цветан Василев, който не е бил гангстер,
не представляваше особена трудност за мафията, която безапелационно го елиминира. Но... При
Черепа мисля, че нещата стоят на коренно различна плоскост. Разбира се, има и такива, които застават
зад Божков и зад смехотворните му, според мен, намерения да създаде партия. Та като споменах
партия, иска ми се да кажа, че към този момент в българския парламент всички или почти всички са
част от управлението. Формалната коалиция е между ГЕРБ и Обединените патриоти, които са по-скоро
разпилените патриоти, но така са се кръстили. ВОЛЯ е изцяло прогербаджийска или по-скоро
проуправленска партия. Независимите депутати - само прилагателното им е независимо, иначе и те са
част от мнозинството. За ДПС... Каквото и да се каже, ще бъде малко. Те са си бизнес партия, която
при всяко управление е добре и е част от него, макар и задкулисно. Нещо повече - мисля, че ДПС е
основна движеща сила понастоящем. Зад Бойко Борисов много ярко прозират силуетите на двама,
които дано никога да не дойдат явно на власт. Единия го изобразяват като прасе, а другия като сокол.
Направи ли ви впечатление как по време на коронакризата медиите или поне тези, които са част от
статуквото, а това е почти цялото медийно покритие, ни заливаха ежедневно с даренията на депутата
от ДПС г-н Делян Пеевски? Случайност? Не мисля. Благородство? Още по-малко го мисля. А дали
готвят г-н Пеевски за премиер в едно експертно правителство, например, ще се види на по-късен етап.
Но да довърша с парламента. Останаха социалистите. Тъжно е да виждаш как най-голямата
опозиционна партия бива разбивана и буквално напазарувана. Единствената реална опозиция е
Корнелия Нинова и депутатите, гравитиращи около нея. Защото другите депутати от БСП фактически

са на страната на статуквото. И въобще не искам да кажа, че г-жа Нинова се ползва с моите симпатии,
но това са фактите. Лесно е човек да се ориентира, достатъчно е да види и чуе яростните атаки срещу
нея от проправителствените медийни глашатаи, за да разбере, че тя е последният парламентарен
опозиционен стълб. През септември в БСП ще се проведат избори за председател. Новото е, че за
първи път този избор ще се осъществи пряко от членовете. Борбата е между това дали БСП ще остане
опозиция, или ще стане съпридружна на ГЕРБ. Много силни уж социалисти работят за събарянето на
настоящата лидерка и на нейно място да дойдат другите, които на хартия са социалисти, а на практика
- мултимилионери с десетки фирми, получаващи щедри обществени поръчки от същото това статукво,
срещу което уж са опозиция.
Толкова за парламента. Пак да се върнем на нашия вожд. Атаките срещу него зачестиха и се
брутализираха. Вероятно всички вече са чули онзи аудио запис, в който говори за председателя на
народното събрание като за "проста кърджалийска пИтка". Е, "И"-то в "питка" е "У". Там също се чува
как размазва физиономии на частни фирми, като ползва мощта на държавните институции. И защо!?
Защото не се съобразявали с него. Размазва опозиционен евродепутат и въобще - говори като мутра от
зората на демокрацията. Но това се харесва, очевидно се харесва, иначе нямам обяснение, че приемаме
спокойно изказа на нашия държавен лидер. После се появиха и снимки, които отново не са
смущаващи, а скандални. Премиерът ни спи с пистолет наблизо, с пълни чекмеджета с пачки евро,
както и кюлчета злато. Достойно за мафиотски сценарий. И отново нищо. Да кажа само, че след
първоначалния шок и увъртанията премиерът фактически призна и за аудиозаписа, и за снимките, че
са истински. Макар че за аудиозаписа каза, че бил сглобен от различни негови изказвания, което
означава, че въпреки всичко е използвал "пИтка" по адрес на г-жа Цвета Караянчева - председател на
НС. Премиерът толкова залитна, че чак обвини президента Радев, че го следи с дрона си, което само по
себе си е смешката на годината. После се появиха и още аудиозаписи, в които се твърди, че говори
съвсем дружески с Валентин Златев, наричайки го Валентин Василиевич, очевидна проруска алюзия. В
същата порция аудиозаписи говори или поне се твърди, че говори с министър, на когото набива
канчето как да се изразява пред медиите и да го венцеслави като държавник и мъдрец, а президентът
трябва да се изкарва смешен.
Прокуратурата, ако беше истинска и обективна, щеше вече усилено да разследва както аудиозаписите,
така и снимките, така и безбройните изцепки на "хунтата" (по Божков). Но няма как да стане. Та нали
главните прокурори от известно време се определят от властимащите, а не по закон. Законът се ползва
само за перде, което се спуска пред нас, будалите. Прокуратурата продължава да разсипва бизнеси,
както го стори с много други - като Арабаджиеви, Стайкови, Баневи и още, и още. Читателю, ако не
вярваш все още, потърси в интернет разследването на журналиста Николай Стайков "Осемте
джуджета" и ще се ужасиш от разбойничеството, вихрещо се в твоята родина. Понастоящем се
унищожава бизнесът на братя Бобокови, за които въобще не бях чувал. Оказа се, че тия хора са
бизнесмени, индустриалци, както те самите се определят. Те имали заводи в редица други държави и
не произлизат, както досега се вижда, от подземния свят. Вероятно и те не се съобразяват с вожда, така
че ще им бъде размазана физиономията. В телефона на единия от братята прокуратурата намира чат
със секретаря по правните въпроси и антикорупция на президента. Помните ли преди месеци как
прокуратурата си позволи да разпространи аудиозапис от специални разузнавателни средства с гласа
на президента и един друг генерал, затова че президентът, преди да стане такъв, като шеф на ВВС бил
позволил втори трудов договор на сегашната му жена Десислава Радева, която тогава не му е била все
още такава. По същество няма нищо незаконно или укоримо, обаче простият човек доволно потри ръце
и си каза: "Ето бе, ето и тоя е маскара. А ще говори против нашия любим Бойко. Давай, Бойко, смажи
го!".
И това беше целта на прокуратурата - да удари единствения остров на демократичност, който не е
завзет от мутро-мафията. Сега пуска някакви чатове между единия брат Бобоков и Пламен Узунов,
който все още е секретар на президента. Казвам все още, защото статията ще излезе по-късно и тогава
не знам какви компромати ще пусне прокуратурата. Засега са повече от смешни, но за простоватия
член на обществото ни са като мехлем за изтерзаната му, но не особено широка душичка. Какво излиза
от всичко казано дотук? Излиза, че българската прокуратура съвсем открито играе ролята на бухалка и
съсипва човешки кариери, бизнеси и съдби. Защото по закон всеки е невинен до доказване на
противното. Но внушенията на прокуратурата вече издават присъда в очите на обществото. Да не

говорим, че търговия с влияние означава, че трябва да има финансова облага, за която не се споменава
и думичка от обвинението. Другото може да е най-обикновено ходатайство, което не е подсъдно.
Последното е по мнение на адвокат Татяна Дончева. Прокуратурата внимава и бяга като дявол от
тамян от това да се интересува от представители или симпатизанти на ГЕРБ или ДПС. Към това като
притурим и сериозното медийно покритие, с което разполагат властимащите, нещата стават дълбоко
бетонирани и непоклатими. "Нова телевизия" е на г-н Домусчиев - шефа на КРИБ. "Канал 3" е на г-н
Пеевски - благодетеля на нацията от последните месеци. БНТ се управлява от г-н Кошлуков. И от
ефирните телевизии остана само БТВ, която все още не се цензурира явно. По кабелните телевизии
тук-там може да се открие по някое и друго предаване, което не е част от властовото порно. Писал съм
вече за предаванията на Сашо Диков и Люба Кулезич. Предаването на Веселин Дремджиев е също
едно от малкото предавания, които не е погазено от цензурата. Започна предаването на Генка
Шикерова, което дава добри сигнали за родната журналистика. Сайтът на Веселина Томова afera.bg е
място, в което се публикуват материали, които не се съобразяват с никакви разбойнически намеси. Но
друго не ми дава мира. Когато г-н Божков, обвиняем от българската прокуратура, наричана още
Гешефтура, пуска чатове, същата тази Гешефтура се прави, че нищо не е станало. А самата тя,
Гешефтурата, пуска чатове на друг обвиняем - Бобоков. Лично на мен ми бяга логиката. И Божков, и
Бобоков са обвиняеми - защо на единия чатовете да са меродавни и да се разпространяват от
държавното обвинение, а на другия да се неглижират. Да не говорим, че прокуратурата би следвало да
е разследваща институция, а не зрелищна. Но това са мои и на още малцина претенции. Да не говорим,
че според юристи прокуратурата извършва престъпление, когато огласява данни от досъдебно
производство. Но на кого му пука! Ако някой се съмнява, че прокуратурата не е част от туморните
обраслости в държавата, ще дам още един пример. Единият от братята Бобокови, който е на свобода
срещу парична гаранция от един милион лева, показва чатове с премиера, когото нарича "бос". Веднага
след участието му при Антон Хекимян прокуратурата пуска чат на Пламен Бобоков, който е писал до
президента. Но няма нищо, което президентът да е писал. Тоест, целта е да се покаже, че тези
Бобокови, за които не бях и чувал, са близки с президента. И простовато мислещите хорица се хващат
като шарани на тези елементарни въдички, пускани от прокуратурата, наричана, струва ми се съвсем
правилно, Гешефтура. Колкото и да се мъчат да изкарат президента като тях, очевидните почитатели
на мутрополитиката, няма как да се получи. Жалко е, че мислещите хора все повече намаляват, а
другите са доволни, когато управленската клика говори просташки.
Има хора, които не разбират президента. Казват, че той само критикувал и нищо не предлагал. За
критикуването съм напълно съгласен, а и то няма как да е иначе. Да вземе да хвали мутро-мафиотските
прийоми ли? Що се отнася до това, че не бил предлагал нищо - не мога да се съглася. Предлага и то
много предлага, но въпросът е дали има интелектуален потенциал да бъде разбран, осмислен и
последван. Ето една мисъл на Елинор Рузвелт, президентша, президентска племеница, общественичка
и прочее: "Великите умове обсъждат идеи, средните умове обсъждат събития, малките умове обсъждат
хората".
Сега, след като имате на въоръжение тази гениална мисъл, може сами да си направите изводите кой
какъв ум притежава.
Продължавам да смятам, че има и по-зле да става. Но това би било възможно, ако продължим да сме
аморфната маса, в която ни превърнаха. Умни и интелигентни хора отказват да гласуват, защото са
загубили вяра в справедливостта и политическата конюнктура. Всички знаят, че фалшификациите и
покупко-продажбата на гласове по време на избори са се превърнали в нормално явление. Даже някои
чакат изборите с нетърпение, за да вземат някой лев. И ако в малките населени места страхът е
сграбчил здраво хорицата, то в големите трябва да се противодейства, за да се потърси евентуално
ефектът на доминото. В София за малко можеше да се сложи първата плочка от това домино на
местните избори, но отново властимащите оцеляха. Задават се няколко интересни политически
проекта. Мая Манолова, безспорно популярна личност, имаща своята харизма и хъс. Слави Трифонов
и неговата прясно регистрирана партия "Има такъв народ". Васил Божков-Черепа, който обяви
създаването на "Българско лято". Цветан Цветанов, довчерашният най-близък до Бойко Борисов,
напусна ГЕРБ и заяви, че създава своя партия. Вероятно ще се появят и други - било партии, било
коалиции. Десните се пънат за всеки избор, но само имената и абревиатурите променят - нищо друго.
А когато правиш едно и също, няма как и да очакваш различен резултат. Според мен съдбата на

Цветанов и партията му ще бъде същата като на Лютви Местан, който си беше повярвал, но се видя, че
без бащицата политическата врата хлопна зад гърба му, оставяйки го навън. Макар че има хипотеза,
според която Цветанов и Борисов имат договорка - първият да прибере разочарованите гербери, както
и друга критична към управлението маса, а след това в новия парламент да се коалират. Но малко съм
скептичен към тази хипотеза. Не допускам чак такава дълбока стратегичност. Мутрите са брутални,
находчиви, с невероятен инстинкт, хитрост и прочее животински качества, но им липсва широтата на
интелектуалността и дългосрочността... Що се отнася до Черепа - не е сериозно, че някой ще се
ангажира с неговата партия, макар че какво ли не сме виждали тук. И не е достатъчно да се връщаме
назад в историята, а да се съсредоточим в последното десетилетие и случилото се през него. Главният
ни проблем е, че паметта ни е адски къса. Но Слави Трифонов и Мая Манолова могат да направят
нещо интересно, особено ако решат да се коалират.
Истината е, че е все по-малко вероятно с политически средства да се промени зловредното за хората
статукво. Джипокрацията се чувства доста комфортно, въпреки смазващите атаки срещу нея.
Премиерът с джипката си обикаля разбитите ни пътища, излъчва в социалните мрежи, а мисирките го
показват по телевизията как строи, как всичко е наред и животът нов се развива. В нормалните
общества това е кризисен пиар, но при нас е джипокрация - управлява се държавата ни от джипка. И на
тази джипокрация не се вижда краят. Край, който надали би могъл да се сложи с нормални,
демократични, политически и цивилизационни средства. Простоватият човечец вижда премиерът как
говори със своите министри-лакеи, с обикновените работници и подобни и си казва, че това е човек от
народа и трябва именно такъв ръководител - стоящ близо до хората, управляващ със здрава и сигурна
ръка. Е, да де, но заради прекалено опростената маса страдат всички. Деструктивната поговорка, че
покорна главица сабя не я сече, е докарала в исторически план да сме под чужда власт 7 века от общо
13 века България. И докога така?
В настоящата статия не остана нито място, нито време да стане дума за коронавируса, за новите
тенденции и разни протести, убеждавайки ни, че расизмът е язвата на настоящето. А в същото време
същите тези протестиращи си мълчат, когато белокожите страдат. Явно се приема за нормално белите
да биват убивани, малтретирани и да страдат. Но нека да оставим нещо и за следващите броеве на сп.
"Зари", макар че започнах да чувствам все по-осезателно безсилие. Безсилие, породено от
всепоглъщащата апатия на моите сънародници. Дори на моменти, както казва и собствената ми
съпруга, изглеждам глупашки в очите на другите, когато застъпвам духовни, управленски и други
сходни ценности.
В крайна сметка - щом мнозинството иска да мизерства - духовно и материално, никой не бива да му
пречи в това му желание.
Завършвам с цитат от Стефан Хесел, а всеки да си направи своя извод и избор:
"Най-лошата позиция е безразличието, най-лошо е да си казвате: "Нищо не мога да направя, всеки да
се оправя сам". По този начин губите едно от основните качества, които правят човека човек. Едно от
най-необходимите качества - способността да се възмущавате и да заемате гражданска позиция".
д-р Иван ЯНЕВ

РАЗМИСЛИТЕ НА ВИЖДАЩИЯ ЧОВЕК Брайл - езикът природа

Език, който помага на хора, навлезли в друга материя, да обърнат внимание и на нас, обикновените
хора. Езикът дава възможност да им кажем ние сме тук, има ни, съществуваме, не сме като вас, но ни

има. Този език по-скоро работи за нас, зрящите, отколкото за незрящите. Той ни дава възможност да
разговаряме с тези хора насаме. Помага ни да ги опознаем, само ако ги спечелим, въпреки че ни делят
един милион светове. Брайлът е начин да достигнем до някаква част от техния невероятен, различен,
загадъчно необясним, неразбираем за обикновените хора перон, на който вярвам е толкова интересно,
че едва ли някой "нормален" би слезнал на гара "обикновен човек". Език, който със своята магия ни
доближава един до друг или ни разделя още повече, надявам се първото. Брайлът е създаден през 1824
от Луи Брайл. Той представлява малки правоъгълни блокове, наречени клетки, съдържащи малки
релефни точици. Броят и разположението на тези точици определя значението на символите. Силата на
брайла е в отношението на общуване.
Едва ли някакъв език би помогнал на човеците да скъсят разстоянието помежду си, ако те не са с чисти
сърца, но можем да кажем - брайлът се опитва. Мостът, който той изгражда между хората е красив и
опасен, закачен със стоманени въжета от вяра, постлан с дъски от надежда и люлян от силен вятър от
сълзи е пътят, който трябва да бъде извървян, за да събере две души, открили светлина и смисъл една в
друга. Както всяко нещо, брайлът може да бъде добър и лош в зависимост от това в чии ръце е
попаднал. Изпепеляващият брайл е вдъхващият за нов живот силует, на който се доверяваш, без да
мислиш. Ако оползотворим дадените ни възможности от този език, бихме могли да определим като
полезен труда на Луи Брайл и заедно да направим бъдещето по-ясно с идеята за сплотеност. Когато си
представям света на слепите, виждам чудо след чудо.
Благодаря ти, брайл!
Георги ГЕОРГИЕВ

РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС Рекламна тарифа на списание "Зари"

Корици:
Втора корица (1 цвят) – 150 лева.
Втора корица (4 цвята) – 230 лева.
Трета корица (1 цвят) – 150 лева.
Трета корица (4 цвята) – 230 лева.
Четвърта корица (4 цвята) – 300 лева.
Вътрешни страници:
Цяла страница (1 цвят) – 100 лева.
Цяла страница (4 цвята) – 170 лева.
Половин страница (1 цвят) – 70 лева.
Половин страница (4 цвята) – 100 лева.
Четвърт страница (1 цвят) – 40 лева.
Четвърт страница (4 цвята) – 70 лева.
1/8 страница (1 цвят) – 25 лева.
1/8 страница (4 цвята) – 30 лева.
1/16 страница (1 цвят) – 15 лева.
1/16 страница (4 цвята) – 20 лева.
За фиксирано място – плюс 10%.

Цените са без ДДС
Отстъпки:
10% за 3 поредни реклами.
15% за 6 поредни реклами.
25% за 12 поредни реклами.
* Цените са при предоставен готов файл от страна на рекламодателя. За изработване на файл от
предпечата на списание "Зари" цената е по допълнително договаряне.

РЕКЛАМНА СТРАНИЦА Представяме ви "Успех Филтър ССБ" ЕООД

СИЛНО СОЦИАЛНО Една различна баница

Обичам сирене. Ама го обичам - обичам - обичам. Но днес нещо ми приседна. Ама така безумно ми
приседна едно сирене в "Кауфланд", че се разплаках като малко дете пред една толкова вехта рокля &
пред един толкова вехт анцуг. Пред една толкова износена рокля на една Бабка & пред един толкова
износен анцуг на един Дядо. И заваля порой. И от очите ми. И в сърцето ми. Брутален, безобразен,
скандален порой... Не ме е срам от сълзите. Щото не съм скапан емоционален инвалид...
- Момче, защо си взе опаковка с шест яйчица?
Обърнах се и видях една усмихната Бабка, стискаща опаковка с десет яйца. До нея стоеше един Дядо,
подпиращ се на бастуна си. Бабката сложи яйцата в количката между двама им. В същата имаше още
едни кори за баница, един нарязан хляб, едно кисело мляко, пликче с картофи, лук, една бутилка олио
и един пакет с локум...
- Чедо, сигурно не си забелязал, но яйчицата по десет са на промоция. Много по-изгодно е да си купиш
десет яйчица, вместо шест. Даже са и от големите. Размер "L"!
- Имам поставка за яйца в хладилника. И тя е само за шест яйца. Затова така.
- Хладилникът ти малък ли е?
- Не, не е.
- Защо не поставиш тогава останалите четири в някоя купичка? - ме попита Бабката. - Така ще си имаш
четири яйчица повече за същите пари? Но ти си млад. И сигурно не ти остава време да четеш
брошурите като нас, старците.
И мигом гърлото ми се сдоби с безобразна буца. С безобразна буца, стиснала в брутална хватка
всичките ми думи... Като в безмилостно менгеме...
- Искаш ли да ти издам една тайна?
Кимнах. Просто кимнах... Нямах сили за каквито и да било думи...
- Как се казваш, чедо?
- Иван.
- Аз съм София. А това е мъжът ми Стефан - рече Бабката. - Извини го. Че не говори. Сладкодумец
беше. Голям сладкодумец беше. Но го покоси инсулт. Преди няколко години.
София бръкна в чантата си и извади смачкана брошура на "Кауфланд". Показа ми последната страница
и ми каза:
- Виж, само и единствено в събота през цялата седмица има друга промоция. Цели 800 грама
натрошено сирене "Родопско чудо" за 4,99. И ще му направя баница в събота на Стефчо. На моя
Стефчо. При това - със сирене. А не с извара. Днес ще купим корите за баницата. Те много рядко са на
промоция. Е, едно време си ги точех сама, но вече много ме боли кръстът. Но яйцата днес пък са
по-евтинки. Както и олиото "Плиска". Навремето правех баницата с масло. Но много поскъпна
оттогава. Но и с олио си става чудесна баничка. Просто трябва да е с любов... Така че ако имаш път
към магазина в събота - натрошеното сиренце "Родопско чудо" ще е само 4.99. И не че е малко... Но
пак си е нещо...
Има реплики, които парализират. Всичко в теб парализират. Само не и сълзите ти. Те потичат. Но
потичат навътре в теб. От очите към сърцето ти. И горчат. Много горчат. Ама адски много горчат... Но
част от сълзите ти, стичащи се навътре в теб - набиват спирачки, дават газ на задна и след миг
паркират в очите ти. И сълзите бликват... Твоите. Не и тези на Бабката. Тя отдавна вече не плаче. В
очите й отдавна плува само примирението. Показва ти толкова смирено брошурата Бабката, че все
едно шепне: "Извинете за безпокойството. Извинете, че със Стефчо сме още тук. Извинете, че сме още
живи!".
Примирението на Бабката контрастира скандално с яростта в теб, която искаш да натъпчеш в пълнител
на "Калашников" и да разстреляш скапаната система. И да я сринеш до основи. Не можеш да кажеш
каквото и да било... Молиш Бабката да те изчака. И спринтираш. Ама спринтираш - спринтираш -

спринтираш... Като Тасманийския Дявол спринтираш... След малко се връщаш с пакетче масло и с
буца Ненатрошено сирене. Не си проверил сутринта в нета кой празнува имен ден. Псуваш се наум. Но
и се сещаш, че вече си й споделил, че си Иван. Мамка му, няма как да я излъжеш, че си именик днес...
Решаваш да си честен. Много честен. Ама адски много честен... Разказваш на София за Баба си и Дядо
си. Как вече не са до теб. Как са те отгледали. Как са те възпитали. Твоите две най-ярки Звездички
горе... Горе в Небесата... Как навремето Баба ти е правила баница. Баница за трима. За теб, за Нея, за
Дядо. Как само твоята третинка е била със сиренце. И как техните са били с извара. Как са те лъгали
Двамата, че чичо доктор уж не им е давал да ядат соленко... по дяволите и кинтите, по дяволите...
Молиш Бабката да приеме една банкнота. Ей така. Нищо че нямаш имен ден. Нито рожден ден. Едвам
я убеждаваш да приеме... Прегръща те. Ти пък плачеш. Плачеш на 40... Не те е срам от сълзите. Не си
скапан емоционален инвалид... Стефчо не разбира какво става. И по-добре, че не разбира... София и
Стефчо поемат към касите. Бабката се обръща. И ти маха. Мах - мах - мах... И ти й махаш. За сбогом...
После слагаш в количката си едни кори за баница, едно кисело мляко, едно масло, едно сирене. Ще
сготвиш довечера баница. За Баба, за Дядо, за теб. И, да, сълзите (ще) горчат... Много (ще) горчат...
Ама адски много (ще) горчат...
Нещо като послепис 1:
Моите Баба и Дядо са горе вече. Липсват ми брутално, безобразно, скандално... Но тук, на Земята, има
едни други Баби и Дядовци... И проклет да съм, ако някога спра да ги забелязвам... Нищо че уж не са
мои...
Нещо като послепис 2:
Скъпи г-да и г-жи (г-ци) депутат(ки), вие правите ли си баници? Вие, скапаняци, правите ли си баници
в събота? Точно в събота, когато 800 грама натрошеното сирене "Родопско чудо" е на промоция и
струва "само" 4,99 !?
Нещо като послепис 3:
Прости ми, Бабо София от "Кауфланд"! Прости ми, Дядо Стефчо от "Кауфланд"! Простете ми, че ви се
налага да четете брошурите. Простете ми, че нас не ни пука. На мен, на нея, на него. На нас, младите...
Простете ми, че вместо да изринем тия 240 скапани парламентарни пиявици - ние просто не четем...
Ние просто не четем брошурите... А те са ценни. Много ценни. Ама толкова много ценни... Но ние не
разбрахме дем0крацията (и, да, натракана е "нула", а не "о"). Изкривихме я. През скапаните си
представи за скапано щастие... През скапаната си представа за баници... Обич & Любов за теб, Бабо
София! И за теб, Дядо Стефчо! Простете ми... Ако можете...!
Иван БАРИШЕВ
***
Едва 18 дни на месец могат да се хранят 413 000 пенсионери у нас, които получават до минималната
пенсия от 219 лева на месец, показват данните на Националния осигурителен институт (НОИ) към 31
март 2020 г. В тази сума са включени както основната, така и останалите пенсии и добавките към тях,
които човекът получава. Според разчетите на държавата обаче линията на бедност у нас от началото на
тази година е 363 лева. Или сметките показват, че за да живее човек в България, са му нужни по 12
лева на ден, пише "Труд". Ако пенсионерите с минимална пенсия решат да разполагат с минимума от
12 лева на ден, колкото е прагът за оцеляване, се оказва, че парите ще им стигнат за едва 18 дни в
месеца. А останалите 12 дни в месеца трябва да гладуват.
180 685 пенсионери взимат месечно между 219 и 250 лева, а други 316 374 души - между 250 и 300
лева, показват още данните на НОИ. Техните доходи също остават под линията на бедност - и те нямат
по 12 лева на ден, за да оцеляват. Близо 23 на сто от възрастните хора у нас получават пенсия от 300 до
400 лева или това са над 496 000 души. Едва 2% са хората с пенсия между 800 и 900 лева - 41 939
души, а 1,4 на сто - тези с месечен доход от 900 до 1000 лева. Максималният размер от 1200 лева
получават 25 048 пенсионери у нас, но те са едва 1,2 на сто от всички пенсионери в страната.
***
250 лева ще е минималната пенсия за стаж и възраст от 1 юли. Увеличението е с 13,9 на сто спрямо
сегашния й размер, съобщава Националният осигурителен институт. Всички останали пенсии,
отпуснати до края на миналата година, се актуализират по Швейцарското правило със 6,7 на сто, също

от началото на юли.
Таванът на пенсиите се запазва на 1200 лева, средната ще достигне 412 лева.
Минималната лична пенсия за инвалидност и общо заболяване на хората с над 90 на сто трайно
увреждане е в размер на 115 на сто от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст.
Така тя ще бъде 287 лева и 50 стотинки. За хората с инвалидност от 71 до 90 процента съответно 262
лева и 50 стотинки.
Минималните размери на инвалидните пенсии при трудова злополука и професионално заболяване
също са процент от минималната за стаж и възраст. За тях съответно определеният минимум е 312,50
лева за хората с най-тежки увреждания и 287,50 лева за тези със 71 до 90 процента увреждане.
Най-ниският размер и след осъвременяването остава социалната пенсия за старост. От първи юли тя е
141,63 лева.
Добавката за чужда помощ, която е 75 на сто от социалната, ще бъде съответно 106, 22 лева.
ПОСЛЕДЕН УРОК!
Контейнерите за боклук до блока.
Тук всяка сутрин идваше жена,
във вехти дрехи, слаба, невисока,
с количка, а през зимата с шейна.
Преглеждаше в сместа добре нещата,
отделяше полезните на вид.
Изглеждаше ми странно тя позната,
в походка, маниер, гърбът - превит.
Бях все зает, началник - в общината,
до службата ме караха с кола.
И само сутрин, точно до вратата
я виждах - беше с очила.
Веднъж обаче тя ме заговори.
Попита ме с усмивка за часа.
Невероятно близка ми се стори.
И я познах - познах я по гласа.
Бе моята учителка любима
в последния гимназиален клас.
Заместваше почти една година.
Бях влюбен в нея. Слушах я в захлас.
Цял ден на работа за нея мислих УЧИТЕЛКАТА, станала клошар.
В бюрото нещо търсех, нещо чистех бях станал ученикът - Божидар.
Не бе познала в мене ученика.
Самият аз бях доста променен солиден, тежък, лика и прилика
с мастит, авторитетен бизнесмен.
На заранта я чаках много рано.
Прекрасно утро. Неработен ден.
В боклука ми на дъното прибрано
лежи кашонче, дар голям от мен.
Усетих зад гърба си, че пристига.
Изсипах кофата с боклук завчас.
И без дори главата да повдигна,
прибрах се бързо на бегом у нас.
В кашончето бях сложил 300 евро,
кафе, парфюм, кутия с шоколад.

Вълнувах се и бе ми малко нервно,
но в себе си се чувствах много млад.
Закусих и полегнах на дивана.
На входната врата се позвъни.
Излязох да отворя - никой няма.
Пред прага - плик, кашончето - встрани.
"Не те ли учих, драги Божидаре,
че всяка работа краси Човек.
Дори и бедността от Бога дар е,
дори и в двадесет и първи век.
Нима в очите ти съм просякиня?
Срамуваш се да поговориш с мен.
Обратно връщам твойта милостиня
и знай - ще легна гладна този ден.
Не прося милост, бедността не крия.
Клошар съм, няма как, не върша грях."
Това прочетох, щях да се убия.
Учителката вече не видях.
Божидар КОЦЕВ

ТЕХНОЛОГИИ Създадоха "умен" бастун за незрящи

33-годишният турски изобретател Кюршат Джейлан, който също има зрително увреждане,
разработи интелигентен бастун с подкрепата на двамата си другари, с който има за цел да
промени живота на около 253 слепи хора.
Кой е Кюршат Джейлан?
Завършил Програмата за психологическо консултиране в Университета в Бозязаджъ в Истанбул през
2011 г., той работи като ръководител на отдел иновативни технологии за слепи в Академията за млади
гуру (YGA), нестопанска организация. Според Джейлан "инвалидността е основата, за да може човек
да приеме, че има само една разлика".
Какво е WeWalk?
WeWalk е проект за умен бастун за незрящи, първия в света, способен да открива препятствия над
земята и да предупреждава потребителя. Може да се свързва със смартфони и постоянно да се
актуализира с нови приложения. По този начин получавате нови функции всеки ден. Google Maps е
един от първите примери за това. За разлика от обикновения бастун WeWalk обединява всички хора
със зрителни увреждания по света. Тази иновативна и интелигентна джаджа помага на незрящите хора
да се движат по-удобно и безопасно. Предупреждава своя потребител да възприема препятствията като
знаци и препятствия, които могат да се появят пред човека на нивото на гърдите и главата. Умният
бастун има тъчпад за подаване на команди, микрофон за подаване на гласови команди по желание,
компас и високоговорител. Този бастун работи с интелигентната технология, използвана от хората
всеки ден, за да помага на хората със зрителни увреждания. Бастунът има вътрешен говорител, гласов

асистент, Google и сензори, като последните изпращат вибрации, за да предупреждават човека за
препятствия над нивото на гърдите. Говорейки за WeWalk, който беше избран за най-доброто
изобретение на годината в Турция в категория "Достъпност", Кюршат Джейлан казва: "В наши дни,
когато говорим за изобретяване на летящи автомобили, има незрящи хора, които трябва да използват
обикновен бастун. Когато съм в метрото, много пъти не знам кога заминава моята мотриса. Не знам
какъв автобус се приближава или какви магазини има около мен. Това е информация, която WeWalk
може да ви предостави".
Международните инвеститори проявяват голям интерес към неговото изобретение, което ще промени
живота на милиони хора със зрителни увреждания.
"Разработихме смарт бастуна WeWalk с двамата ми приятели - Гьокхан Меричилер и Садър Юнлю. В
момента управляваме този проект като 3-ма партньори. Аз съм на 33 години. На пазара сме от 5
месеца."
Голям интерес на инвеститорите
Джейлан обясни големия интерес, който получават от различни части на света: "Ние сме установени в
Турция, Англия и САЩ. Намираме се в три различни страни. Сега сме на път да приключим
инвестиционния си тур. Почти сме се договорили с фонд в Обединеното кралство и имаме друг фонд в
Азия". Кюршат Джейлан обясни какво представлява WeWalk и как променя живота на хората със
зрителни увреждания: "WeWalk е интелигентен бастун, предназначен за незрящи хора. Той има 3
основни характеристики. Първо, човекът със зрителни увреждания може да открие препятствия на
земята, като размаха бастуна наляво и надясно, докато върви по пътя. Второ, технологиите се развиват
много бързо, особено навигационните технологии, интелигентните градски технологии. За човек с
увредено зрение аудио навигацията е несравнима благословия. Те трябва да използват бял бастун в
едната ръка и телефона в другата. Мислим, че можем да предложим всичко това директно чрез
бастуна. Искахме човекът да има достъп до информация и технологии чрез бастуна, който има. Той
сега алармира човека със зрителни увреждания за вибрации, когато вижда препятствия на нивото на
главата и е в състояние да взаимодейства директно със смартфони.
Използва се в 30 страни
Умният бастун започна да се използва от незрящи хора в 30 страни. Продажната му цена в Турция е
приблизително 2 хиляди лири, докато продажната цена на смарт бастуна в чужбина беше определена
на 500 долара. С интелигентния бастун хората със зрителни увреждания ще могат да научат не само
адреса, на който искат да отидат, но и какви магазини или правителствени офиси са в посоката на
маршрута.
"Ние комбинираме съществуващите технологии с много по-лесна употреба. Например, получихме този
имейл от Ирландия: "След като ослепях, бях депресиран. Върнах се към живота благодарение на
WeWalk".
"Това ни прави много щастливи. Ние непрекъснато се подобряваме."
Джейлан отбеляза, че известният турско-американски сърдечно-съдов хирург Мехмет Йоз също
харесва проекта и доброволно го подкрепя. И добави, че президентът Реджеп Ердоган и министърът на
индустрията и технологиите Мустафа Варанк също проявяват голямо внимание към този проект.
Международно признание на проекта
Избран за едно от най-добрите изобретения на 2019 г. от списание Time, WeWalk спечели 2 отделни
награди на Gitex Technology Week и Edison Awards (2018). Умният бастун, разработен от Джейлан и
неговите другари, също получи подкрепа от Министерството на транспорта на щата Ню Йорк и
Центъра за хора със зрителни увреждания "Хелън Келер". Представянето на проекта в градския съвет в
Бруклин имаше голямо отражение. Проектът беше представен като примерен проект в Организацията
на обединените нации.

ЮБИЛЕЙ 120 години от рождението на Антоан дьо Сент Екзюпери

Откъс от "Малкият принц"
Тъкмо тогава се яви лисицата. — Добър ден — каза лисицата.
— Добър ден — отговори учтиво малкият принц и се обърна, но не видя нищо.
— Аз съм тук, под ябълковото дърво…
— Коя си ти? — каза малкият принц. — Ти си много хубава…
— Аз съм лисица — рече лисицата.
— Ела да играеш с мене — предложи й малкият принц. — Толкова ми е тъжно…
— Не мога да играя с тебе — каза лисицата. — Аз не съм опитомена.
— Ах, извинявай — рече малкият принц. Но след като помисли, добави:
— Какво значи "да опитомяваш?"
— Ти не си тукашен — каза лисицата, — какво търсиш насам?
— Търся хората — каза малкият принц. — Какво значи "да опитомяваш"?
— Хората имат пушка — каза лисицата — и ходят на лов. Това е много неприятно! Те също тъй
отглеждат кокошки. Те се интересуват само от това. Да не търсиш кокошки?
— Не — каза малкият принц. — Аз търся приятели. Какво значи "да опитомяваш"?
— То е нещо отдавна забравено. То значи "да се свържеш с другите".
— Да се свържеш с другите ли?
— Разбира се — каза лисицата. — За мене сега ти си само едно момченце, което прилича досущ на сто
хиляди други момченца. И не си ми потребен. А и аз също тъй не съм ти потребна. За тебе аз съм една
лисица, която прилича досущ на сто хиляди други лисици. Но ако ти ме опитомиш, ние ще сме си
потребни един на друг. За мене ти ще бъдеш единствен в света. За тебе аз ще бъда единствена в
света…
— Започвам да разбирам — каза малкият принц. — Има едно цветче… мисля, че то ме е опитомило.
— Възможно е — каза лисицата. — На земята могат да се видят най-различни неща…
— О, то не е на земята — каза малкият принц. Любопитството на лисицата се изостри:
— На друга планета ли?
— Да.
— Има ли ловци на тая планета?
— Не.
— Виж, това е интересно! Ами кокошки?
— Не.
— В света нищо не е съвършено — въздъхна лисицата.
Но тя пак се върна на мисълта си:
— Животът ми е еднообразен. Аз ходя на лов за кокошки, хората ходят на лов за лисици. Всички
кокошки си приличат и всички хора си приличат. Затова малко ми е тежичко. Но ако ти ме опитомиш,
животът ми ще стане като пронизан от слънце. Аз ще разпознавам шум от стъпки, който ще бъде
съвсем различен от всички други. Другите шумове ме карат да се пъхам под земята, шумът от твоите
стъпки ще ме повиква като музика да изляза от дупката. И освен това погледни! Виждаш ли нататък
житните нивя? Аз не ям хляб. За мене житото е безполезно. Житните нивя не ми припомнят нищо. А
това е тъжно! Но ти имаш коса с цвят на злато. И когато ме опитомиш, ще бъде чудесно! Житото,
което е златисто, ще ми спомня за тебе. И шумоленето на вятъра в житата ще ми бъде приятно…
Лисицата млъкна и дълго гледа малкия принц.
— Моля ти се… опитоми ме — каза тя.
— На драго сърце — отговори малкият принц, — но нямам много време. Трябва да потърся приятели и
да проумея много неща.

— Само нещата, които си опитомил, можеш да проумееш — каза лисицата. — Хората нямат вече
време да проумяват нищо. Те купуват от търговците готови неща. Но тъй като няма никакви търговци
на приятели, хората нямат вече приятели. Ако искаш да си имаш приятел — опитоми ме!
— Какво трябва да направя? — каза малкият принц.
— Трябва да бъдеш много търпелив — отговори лисицата. — Отначало ще седнеш малко по-далечко
от мене, ей така, в тревата. Аз ще те гледам с крайчеца на окото си и ти няма да казваш нищо. Езикът е
извор на недоразумения. Но всеки нов път ти ще можеш да сядаш малко по-близко… На другата
сутрин малкият принц пак дойде там.
— Ще бъде по-добре да дохождаш по едно и също време — каза лисицата:
— Ако дохождаш например в четири часа следобед, аз още от три часа ще почна да се чувствам
щастлива. Колкото по наближава времето, толкова по-щастлива ще се чувствам. В четири часа вече ще
се вълнувам и безпокоя; аз ще узная цената на щастието! Но ако дохождаш в различно време, никога
не ще зная за кое време да приготвя сърцето си… Необходими са обреди.
— Какво е обред? — каза малкият принц.
— И това също тъй е едно отдавна забравено нещо — каза лисицата. — То е онова, което прави един
ден различен от другите дни и един час — различен от другите часове. Например тукашните ловци
имат един обред. В четвъртък те танцуват със селските момичета. И ето, че четвъртък става един
чудесен ден! Аз отивам да се разходя чак до лозята. Ако ловците танцуваха, когато им хрумне,
всичките дни биха си приличали и аз нямаше да имам почивка.
Така малкият принц опитоми лисицата. И когато наближи часът на заминаването, лисицата каза:
— Ах! … Аз ще плача.
— Ти си виновна — каза малкият принц, — аз не ти желаех никакво зло, но ти поиска да те опитомя…
— Разбира се — каза лисицата.
— Но ще плачеш! — каза малкият принц.
— Разбира се — каза лисицата.
— Но тогаз ти не печелиш нищо!
— Печеля — каза лисицата — поради цвета на узрялото жито.
И добави:
— Иди да видиш отново розите. Ти ще разбереш, че твоята е единствена в света. Сетне ще се върнеш
да си вземеш сбогом и аз ще ти подаря една тайна.
Малкият принц отиде да види пак розите.
— Вие никак не приличате на моята роза, вие не сте още нищо — каза им той. — Никой не ви е
опитомил и вие не сте опитомили никого. Вие сте сега такива, каквато бе моята лисица. Тя беше
лисица, подобна на сто хиляди други лисици. Но аз я направих мой приятел и сега тя е единствена в
света.
И розите се почувствуваха много смутени.
— Вие сте хубави, но празни — каза им малкият принц. — За вас не може да се умре. Разбира се,
някой обикновен минувач ще помисли, че моята роза прилича на вас. Но тя сама има много по-голямо
значение, отколкото вие всички, защото тъкмо нея съм поливал аз. Защото тъкмо нея съм поставял под
стъклен похлупак. Защото тъкмо нея съм пазил с параван. Защото тъкмо върху нея убих гъсениците
(освен две-три, за да излязат пеперуди). Защото тъкмо нея слушах да се оплаква, да се хвали или дори
понякога да мълчи. Защото тя е моята роза.
И се върна пак при лисицата:
— Сбогом… — каза той.
— Сбогом — каза лисицата. — Ето моята тайна. Тя е много проста: най-хубавото се вижда само със
сърцето. Най-същественото е невидимо за очите.
— Най-същественото е невидимо за очите — повтори малкият принц, за да го запомни.
— Твоята роза ти е толкова ценна поради времето, което си загубил за нея.
— Моята роза ми е ценна поради загубеното време… — рече малкият принц, за да го запомни.
— Хората са забравили тая истина — каза лисицата. — Но ти не трябва да я забравяш. Ти ставаш
отговорен завинаги за всичко, което си опитомил. Ти си отговорен за твоята роза…
— Аз съм отговорен за моята роза… — повтори малкият принц, за да го запомни.

***

ПИСМО ДО МАЛКИЯ ПРИНЦ
Здравей. Не сме се виждали отдавна.
Единствено звездите пазят твоя смях.
Надявам се, че си добре. Не си пораснал.
И още имаш роза. И овца.
А ние тук броим вместо звезди – монети.
Картографираме си плитките души.
Фенерите угаснаха. Не светят.
А пък Земята... бавно се върти.
И залезите идват много рядко.
А хората са тъжни същества.
Но всеки си е крал (поне за кратко)
във царството на свойта самота.
Не пляскаме с ръце от възхищение.
Горчилка пием... Може би от срам...
Едно голямо земно затъмнение
се вижда сигурно от твоята звезда.
Сърцата ни са слепи. Много слепи.
(Защо тогава имаме очи?
Щом няма как да видим със сърцето си
същественото... И така... Мълчим...)
Опитомяваме си чувства. Не лисици.
Цветът на житото остава неразбран.
...
Понякога дочувам сред звездите
камбанките на звънкия ти смях.
Радосвета АВРАМОВА

