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IN MEMORIAM

 На 22 март 2018 г., на 82-годишна възраст, ни напусна Стиг Олсън от Швеция, основател и първи 

президент на Световната федерация на сляпо-глухите и почетен член на НАСГБ от 2005 г.

 Стиг Олсън беше деен участник в:

 – създаването на Международния бюлетин на сляпо-глухите през 1995 г.;

 – планирането на програмата на Световната конференция „Хелън Келър“ през 1997 г., 2001 г. и 

2005 г.;

 – подготовката на устава на Световната федерация на сляпо-глухите (СФСГ), на Учредителното 

Общо събрание в Нова Зеландия през 2001 г.; и на 2-то Общо събрание на СФСГ във Финландия през 

2005 г.

 Поклон пред светлата му памет!

Съдържание:

Моля, изпращайте Вашите дописки и материали само в писмен вид
(на хартия или в електронен вид).

Предоставените за публикуване материали не се връщат на техните автори.
За публикации в сп. „Звук и светлина” хонорари не се изплащат.
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Приоритети 
В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАСГБ 

 

      На 06.03.2018 г. Управителният съвет (УС) на Национална асоциация на сляпо-глухите в 

България (НАСГБ) проведе своето първо заседание за 2018 г.  

      На заседанието присъстваха председателят Димитър Парапанов и членовете на УС: Тодор 

Радев, Соня Захариева и Величка Драганова. Съгласно чл.25, ал.3 от Устава на НАСГБ, членът на 

УС Калинка Ковачева участва по скайп с двустранна връзка. Председателят нa Контролния съвет 

(КС) на НАСГБ Маринка Маринова участваше със съвещателен глас.  

      УС прие докладна от председателя за дейността на НАСГБ за периода от 03.11.2017 г. до 

05.03.2018 г.  

      УС на НАСГБ утвърди 5 нови сляпо-глухи членове, съответно по един в ТО Благоевград, ТО 

Габрово, ТО Шумен и двама в ТО Пловдив. УС разгледа молбите и документите за слухова 

загуба от областна МБАЛ и възстанови трима сляпо-глухи членове от бившата ТО Варна, закрита 

от 01.01.2018 г. с решение на УС на НАСГБ от 03.11.2017 г., поради наличие на 45 нередовни 

членове по отношение на слуховата загуба, от общо 50.  

 УС определи Комисия по изменение и допълнение на устава в състав: Димитър Парапанов, 

Маринка Маринова, Величка Драганова и сътрудник Светлозар Парапанов. 

 УС взе решение за провеждане на Общо годишно отчетно събрание на НАСГБ за 2017 г., 

което ще се проведе в гр. Пловдив на 26.04.2018 г., от 08:30 ч., в хотел "Интелкооп", ул. 

"Константин Нунков" № 13А, при следния дневен ред:  

 

 1. Отчет на УС за дейността на НАСГБ за 2017 г. 

 2. Отчет на КС на НАСГБ за 2017 г.  

 3. Финансов отчет на НАСГБ за 2017 г. 

 4. Отчет за дейността на НЦРСГ „Хелън Келър” за 2017 г. 

 5. Приемане програмата за дейността на НАСГБ за 2018 г. 

 6. Приемане бюджета на НАСГБ за 2018 г. 

 7. Приемане размера на членския внос за 2018 г. и 2019 г. 

 8. Изменение и допълнение на Устава на НАСГБ.  

 9. Разни. 

      

 УС прие проектите на материали по точките от дневния ред за внасянето им в Общото 

събрание на НАСГБ.  

       

Даринка Македонска 
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            До  

            Димитър Парапанов – 

            председател на НАСГБ 

            До 

            Управителния съвет на НАСГБ 

 

 

 Уважаеми г-н Парапанов, 

     

 С настоящото писмо бих искала да изкажа голямата си благодарност за трудоустрояването 

на дъщеря ми Зоя Добринова Боекова.  

 Тя започна работа в НАСГБ през октомври 2017 г., попадайки в голямото Ви семейство, а аз 

като родител, видях промяната ѝ към добро.  

 Направи ми огромно впечатление, че у нея се пробуди самочувствие в действията и поведе-

нието ѝ. Независимо от двойното сензорно увреждане вече се придвижва сама до работа и обрат-

но към дома, което предизвика у мен радост, спокойствие и надежда, че дъщеря ми започва да 

намира мястото си в този свят, където доброто се среща все по-рядко.  

 Обогатявайки жестомимичната си реч, тя започна да развива говора и обогатява речниковия 

си запас. От споделеното с мен разбирам как, с помощта на нейните колеги и вашите специалис-

ти, трупа нови знания и социален опит. Чувства се щастлива и ходи с желание на работа.  

 Убеждавам се, че НАСГБ затвърждава традициите си в посока подобряване качеството на 

живот на хората с двойно сензорно увреждане. 

 Благодаря Ви за избора, който направихте, затова че ѝ подадохте ръка и съдействате да бъде 

обучавана ежедневно във всичко, необходимо за самостоятелен и независим живот. 

 

 Още един път Ви благодаря! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 29.01.2018 г.                                                              С уважение: 

 гр. Пловдив                                                               Гергина Боекова – майка на Зоя Боекова 
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Делници и празници 
ТВОРЧЕСКИ ЮБИЛЕЙ 

Когато в някои случаи тревожи те душата, 

излез в страни от пътя – надхитри съдбата! 

Откъс от стихотворението „Размисли“  

на Димитър Кънчев  

 

 Прекрасен повод ни събра – два празника в един ден – 75-тият рожден ден на Димитър Кън-

чев и представянето на книгата му „Размисли по пътя“. Организаторите на тази мила среща бяха 

Дружеството на краеведите и Димитър Кънчев.  

 Рожденикът предложи на присъстващите поезия и проза, написани и поместени в малка, 

красиво оформена книжка. Тя съдържа 16 стихотворения, обединени под заглавието „Копнежи“, 

както и 12 есета – пътеписи и разкази, в раздела „Животът продължава“.  

 Кънчев разказва за родината – природните й красоти, за нейните песни, обичаи и бит. Лю-

бовта и обичта са теми на поезията му. Вълнуват го ежедневните проблеми, тревожи го бавният 

ход на тяхното решаване.  

 Димитър Кънчев е човек с много таланти. Той е и активен спортист към ТО на НАСГБ – 

носител на 17 медала от различни дисциплини в леката атлетика. Никога не се притеснява да за-

пее песните, които обича – народни и стари шлагери, затова е и участник в смесения хор 

„Добрич“ към народно читалище „Йордан Йовков – 1870“ в града ни. Той винаги умее да създава 

настроение при всички събирания и пътувания на организацията, а усмивката не слиза от лицето 

му. Не се скъпи и на добрите думи, които най-умело подбира за всеки. Помага винаги, когато е 

необходимо.  

 Празникът на Димитър беше уважен не само от членове на ТО, но и от Атанас Пеев – поче-

тен гражданин на Добрич и председател на краеведското дружество, г-жа Йорданка Колимечкова 

– учител-историк от гр. Вълчидол и секретар на краеведите от гр. Варна, о.з. полк. Димитров, хо-

ристи, приятели и близки.    

 Книгата „Размисли по пътя“ представи Атанас Пеев, който е и неин редактор. Той каза: 

„Книгата на Димитър Кънчев е успешна крачка в неговия прощъпулник към стойностното твор-

чество. Той не е безличен родолюбец и патриот. Не е бездеен съзерцател на неземните красоти на 

родината и към нейния международен авторитет. Книгата му е безспорен успех“. 

 Авторът-рожденик благодари на Атанас Пеев и сподели, че е щастлив сред толкова много 

хора, уважили празника му.  
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 Заредиха се поздравления, цветя и подаръци от: Йорданка Колимечкова, Радка Великова, 

Йорданка Дроснева, Мария Андреева, Мария Паскалева, Магда Минчева, Иван Петров, о.з. полк. 

Димитров и много други. 

 Кънчев също така пише за добричките вестници, за списание „Звук и светлина“, както и за 

радио „Добруджа“. Носител е на втора награда за есето си „Слънцето грее за всички“ от радио 

„Христо Ботев“ – София. 

 Деловата част приключи. Дойде ред на вкусното в празника. Рожденикът запали свещта на 

голямата торта и отряза първото парче.  

 Авторът раздаде автограф на всеки, който пожела да има книгата му.  

 Кънчев не пропусна да се похвали, че е получил много поздравления от наши членове в 

други градове. Трогнал се е до сълзи от внука Митко, който е далеч от родината. Както и от вну-

ка, който живее в България – Дарин Кънчев. Докторът обещал на дядо си, че стотният му рожден 

ден е осигурен със здравна помощ, нататък да се оправя сам. 

 Митко, бъди жив и здрав още много години! Нека написаното от теб да бъде все така вълну-

ващо за читателите ти!  

 На добър път! И туй, което днес си мечтаеш дано да ти се случи! 

 

  

 

 

Мария Паскалева   
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Делници и празници 
ЕДНА ПОЧТЕНА ДАМА 

 

 Тя е почтена, искрена и с добро сърце. Името ѝ е както име-

то на Девата – Божията майка. Човек не избира името си, но тези 

които са ѝ го избрали, са улучили точно. Защото само това и ни-

кое друго име не би подхождало на тази свята жена – Мария. 

 Мария Паскалева на 28 март чества своя забележителен 

юбилей. Една почтена възраст! През всичките тези години, откак-

то се е явила на този свят, тя е възприемала, попивала е с широко 

отворени очи всичко добро и се е старала винаги да постъпва бла-

городно. 

 Родена е и израснала в село Победа, Добричко, в семейство-

то на будни, прогресивни родители. Мария Паскалева от малка е 

слушала разказите за своя прадядо Паскал, който е живял в Ук-

райна, помагал на хиляди българи по време на Кримската война. А пък майката на нейния баща 

Каля е внучка на страшния хайдушки войвода Хайдут Пейо. 

 Мария Паскалева още на осемнадесет години завършва педагогика в Добрич и става учител-

ка в родното си село. Петнадесет години е била учителка, но не само, а и активно е участвала в 

обществения живот на селото. Била е профсъюзен деец и художествен ръководител на смесен хор 

от осемдесет хористи в село Победа, битова вокална група в село Котленци, участничка и солист 

в естрадния състав към читалището. Също и в театралния състав. Навсякъде е била и участник, и 

ръководител, но никога не е работила срещу заплащане, а единствено от любов към това, което 

върши. За доброто на хората. Отплатата ѝ са били многобройните награди и отличия от окръжни 

и национални представяния и фестивали. Наред с тази активна дейност върви и обучаването на 

децата в училище. Няма семейство, от което да не е имало ученици при нея. Тя не само ги обуча-

ва докато са при нея, но и следи тяхното по-нататъшно развитие. 

 От 1972 г. постъпва на работа в Добрич и първо като дружинен ръководител, а по-късно и 

като учител. Придобива по-голяма квалификация и става базова учителка. Изнася уроци както 

пред колеги така и пред студенти от Учителския институт в Добрич. При нея са се обучавали и 

студенти на държавна практика и въпреки че те отдавна са завършили, тя продължава да поддър-

жа връзка с много от своите ученици. 

 След пенсионирането си Мария Паскалева продължава да участва активно в обществения 

живот. Тя е член на читалище "Й. Йовков" и пее в хора на учителите. Отново се включва в актив-

на профсъюзна и партийна дейност. Член е на БСП. От 1994 г. е секретар на ППО „Център”. 

 От 1993 г. е участник в състава за градски шлагери към НЧ „И. Йовков”, с който са донесли 

много награди и отличия от фестивали в Петрич, Пловдив, В. Търново, Варна. Участвали са в 

създаването на филм за предаването „Минаха години”, който през 2002 г. беше прожектиран в 

Норвегия, гр. Осло. Два пъти са гостували в предаването на Бони Милчева в TV „Скат”. Гостува-
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ли са на българи в Украйна. 

 Нашата Мария умора няма. От 2004 г. води състава за градски шлагери и патриотични пес-

ни към ТО на сляпо-глухите в Добрич. И тук успехите са многобройни. С тези талантливи, амби-

циозни и обичащи песните участници печелят много награди от фестивали в Пловдив, Варна, 

Перник и на световния фестивал на хора с увреждания във Варна и Пловдив. 

 Мария Паскалева има много хубаво семейство, за което човек може да мечтае. Прекрасен 

съпруг, две хубави и умни деца – Емилия и Павлин, две внучки и един внук. Съпругът й почина, 

но тя не е самотна. Има добри приятели, на които може винаги да разчита. Тя самата обича да 

прави добрини на хората, макар че понякога страда от недобросъвестни хора. Съжалява, че годи-

ните бързо се изнизват, а още колко добри неща не е свършила. 

 Но едно е важно: човек да се приеме такъв, какъвто е и да продължава напред докато има 

сили и докато му е отредено. Тя все още има планове да издаде в брошура своята „Златна тетрад-

ка”, в която има събрани 255 песни, стари шлагери, романтични и патриотични песни. Да ѝ поже-

лаем успех, защото ние вярваме, че ще го стори. Защото тя е упорита и непримирима радетелка 

на това да остави добри дела след себе си! Защото тя е Мария Паскалева-Илиева. Нашата добра и 

обичана Мария. 

 Честит юбилей, Маре. Да си ни жива и здрава! 

 

Димитър Кънчев 
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ДА УДАРИШ КЬОРАВОТО 

 Има един популярен израз: „Да удариш кьоравото”. Употребяват го най-вече търговците в 

мрежата или ония, от услугите, включително и социалните услуги. “Да удариш кьоравото” е ме-

тафора, но ако реално попадаш в тази категория инвалидност по зрение или по-тежката – по зре-

ние и слух?! Има и такива хора, нали? Какво става с тях, ако ги “ударят”?  

 Ще разкажа за такива случаи с мен, но не, за да се оплаквам и да ви натоварвам емоционал-

но с отрицателни чувства, защото и без това всеки има своите отрицателни преживявания и едва 

ли има нужда и от тези на останалите. Тогава защо го правя? Сигурно вече се питат някои. Правя 

го, за да спестя “удари” върху други като мен.  

 Всъщност, желаещи “да ударят кьоравото” ги има от как свят светува и едва ли ще изчезнат 

някога. Ще отговоря и на онези, които скептично мислят и още по-скептично питат „Ама как ще 

стане това бе, Петко? Забрави ли, че ние сме слепи и глухи в различна степен?!”. Не съм забра-

вил. Нали и аз съм като вас?! Става дума за други очи и за друго зрение – духовното. За духовна-

та слепота никой не може да помогне. Става дума за третото око. По-умни от мен казват, че то е 

умът ни и е духовно зрение. Може би точната дума е – духовно прозрение. С него се научете да 

виждате. То ще ви спести да не ви “удрят” като слепи и произхождащите от това неприятности.  

 Ето ви схемата, по която да развиете духовното си зрение. Както в готварските рецепти се 

посочват необходимите продукти, така и аз ще ви насоча към необходимите качества и познания 

по психология – здраво логическо мислене и способност да вземате управленски решения, за да 

управлявате съдбата си.  

 А сега вземете характера на дадено лице. Разложете го на фобии и мании. Вече трябва да го 

виждате не само физически, а да виждате и през него, като с рентгеново око. Поставете го в конк-

ретната ситуация. Трябва здрав разум, анализ и прогноза. Прогнозата ви се е сбъднала?! Честито 

– вие имате духовно прозрение. Сега ви трябва здрава логика и добро управленско решение. Доб-

ро, защото ви засяга лично и защото от него зависи следващият ви ход. Ако той, ходът е добър, 

пак честито, ако не е много добър, не се отчайвайте. Имате на разположение втори опит. Заклю-

чението е: поработете още за духовното си зрение. Някой бушон от логическото мислене, анализа 

и прогнозата е изпушил. Открийте повредата и я отстранете. Не чакайте всичко да стане веднага 

и то от първия път. Но стига толкова теория. Следващата информация ще е как сам съм се спра-

вял или провалял. Това ще ви помогне да вземате правилни решения, както и да ви спести някои 

неизбежни грешки в началото.  

 Не мога да разкажа всичко, но ще започна от момента, в който получих нов социален асис-

тент. Поставих му само едно изискване – да бъде коректен. И от там започнах дешифрирането на 

характера му. Дадох му 10 лева за да ми купува кафе, кола или сладолед. За да не чакам да ме 

черпят, а и да почерпя, ако се налага. Заваля. Скрихме се в близкото заведение и асистентът ми 

веднага донесе на масата ядене и пиене без изобщо да ме пита искам ли нещо. Наяде се, пийна и 

като видя, че не ям и пия, ми нареди: „Яж, пий!”. Но аз не ям и пия по заповед, а само когато 

имам нужда. Не си правех илюзия с чии пари е покупката. Прежалих парите, но си казах: „Този 
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човек е алчен и се държи с мен непочтено. Брат му е невменяем и сигурно затова постъпва и с 

мен така. Но той не ми е началник, за да се държи така. Този човек е със слаб ангел и има много 

дяволи в главата. Всички това го разбрах срешу някакви си 10 лева. Та това си е направо печелив-

ша сделка. Ето това показа психологическият ми анализ.  

 Втори случай. Празнуваме организирано създаването на териториалната организация. Всеки 

поръчва, но сам си плаща сметката. Трябва в случая да платя сметката и на асистента. Давам му 

двадесетолевка с условие да платя до 8 лева. Обяснявам, че останалите пари ми трябват, за да из-

карам до пенсията. Първата поръчка бе за 6 лв. Кой знае защо, асистентът ми се почувства преца-

кан с двата останали лева и направи втора поръчка, но сумата скочи на 10 лв. Плати я с моите па-

ри, без да го е еня как аз ще дочакам пенсията си. Не направих скандал в заведението, но когато 

ми връщаше рестото, попитах няма ли да доплати двата лева, защото няма разрешение от мен за 

тях. Асистентът ми изпадна в такава ярост, че слюнки хвърчаха от устата му. Този човек е непоп-

равимо алчен и егоистичен – това ми показа анализът и то само за два лева. И това определям ка-

то печеливша сделка.  

 Ходихме с него в Хасково за слухов апарат. Дадох му 50 лв. Похарчихме около 10-12 лв. 

Асистентът ми бутна двадесетолевка, метна се в колата и изчезна. Прецака ме с около 18-20 лв. 

Този човек има психически проблеми като брат си. Поинтересувах се за рода му. Оказа се, че 

майка му и дядо му по майчина линия са имали същите проблеми с психиката, но не са били за-

сичани от здравната ни система. Анализът ми показа, че асистентът ми е психар. Страда от две 

психични заболявания, които са трудно разкриваеми. Първото е клептомания – непреодолима 

нужда от кражби, но как се доказва, че един краде от нужда, а друг от болестно състояние? Пък и 

живеем в преход и кражбата е просто форма на съществуване. Другото му заболяване е нарциси-

зъм – маниакална самовлюбеност, която не зачита никой друг. Но как да различиш маниакално 

болния от обикновения егоист? Та нали живеем в държава от егоисти и крадци! Не можеш всич-

ки да ги вкараш в психиатрия. Душевно болните са сред нас. 

 Правя едно съвсем конкретно предложение на нашите представители в Националния съ-

вет за интеграция на хората с увреждания: „Дами и господа, изплюйте дъвките, станете и ни за-

щитете от психично болни хора! Нека се постави изискване към личните асистенти и домашни 

помощници за документ, доказващ, че са психически годни за работа с инвалиди. Може това да 

не реши напълно проблема, но ще го ограничи значително. Не ни оставяйте в ръцете на психично 

болни!”. 

 Ето още няколко стандартни ситуации, с които ще се сблъскате непременно и как може да 

ви “ударят”: 

 Прехвърляне на пари от една в друга банка в брой, а не с банков превод. Тегля си парите, но 

ги оставям у асистента, за да не изтърва банкнота. Той ги слага в джоба си, поемайки парите от 

касиерката, без аз изобщо да съм ги докоснал. Пресичаме улицата и влизаме в другата банка. 

Асистентът ми вади парите от джоба си и ги брои на касиерката. Поради слаб слух ми се стори, 

че са със 100 евро по-малко. Попитах дали е така, но асистентът отрече. Направих после две 



9 

Делници и празници 
скрити проверки. Разбрах, че той просто е „забравил” една банкнота от сто евро в джоба си. Уда-

рил е кьоравото! Всичко това е заснето от скритите охранителни камери, както и от тези на бан-

ката. Фасулска работа е да докажа измамата му, но това е свързано с адвокат, дело, съд и нерви. С 

високо кръвно налягане съм и мога да получа инфаркт или инсулт в съда, заради 100 евро. Пре-

жалвам ги, но решавам да компенсирам загубата с валутни сделки. Още на втората сделка изля-

зох на положителен резултат. При много добра сделка давах на асистента по 10 лв., но той по ци-

гански маниер се радваше не на даденото, а на откраднатото. Черпех го, за да спре да краде, но не 

успях да го откажа от клептоманията. Бях натрупал малки спестявания в дебитната карта. Когато 

му давах да тегли пари за мен, забелязах, че спестяванията ми започнаха да се топят. Поисках бе-

лежката от банкомата, но пак не ми излизаше сметката с 20 лв. Тогава забелязах, че той прави две 

последователни тегления. Първото за него, а второто за мен. Даваше ми само втората бележка от 

банкомата. Изобретателен клептоман, нали? На мен пак не ми излиза сметката, а той агресивно се 

защитава – нямал достъп до дебитната ми карта. Така е по принцип, но нали му я давам, за да ми 

вземе пенсията? Това е достатъчно. Не знаел пин-кода, но нали му го казвам и това е достатъчно. 

Двете тегления били за мен. Не е вярно, но пък няма свидетели. И ето, един агресивен клептоман 

ме обвинява, че си губя парите, а после обвинявам него. В тази сложна обстановка пак намерих 

изход. Вместо пред банкомата, отивам в банковия клон. Там прехвърлям част от парите си в де-

позит, като в дебитната карта оставям толкова, колкото ще тегля. Асистентът няма ресурс за из-

точване. Спестих си бъдещи прецаквания. Не поисках разпечатка от дебитната карта, за да уста-

новя колко ме е “ударил” асистентът. Направих го нарочно, за да не се разстройвам и вдигам 

кръвното налягане. 

 Голямата дъщеря ми остави сериозни задължения за вода и ток. Тъй като водомерът и елек-

тромерът са на мое име, трябваше аз да ги плащам. Сключих погасителен договор за една година. 

След половин година поисках резултата. Вместо задълженията ми да паднат на половина, те едва 

бяха помръднали. Пак бяха ударили кьоравото и то с много! Поисках безкасово плащане с разп-

лащателна сметка. Поставиха ми категорично условие: само след пълно изплащане на просроче-

ните задължения, а ставаше дума за 1320 лв. Платих ги и пих студена вода за откраднатото. Веро-

ятно съм плащал водата и тока на асистента ми. Чували сте поговорката: „Болен здрав носи!”. Ко-

гато все пак открих разплащателната сметка, асистентът ми каза със злоба, че сега вече ще мога 

без него. Разбрах, че съм избил от ръцете му сладка близалка. За сметка на кьоравото, разбира се.  

Ето как стана с данъка. Получих съобщението от НАП за 20 лв. Отивам с асистента на каса-

та и той казва: „35 лв. Майчиният данък е 15 лв.”. Значи плащам и нейния. Направих две крачки 

от касата и избухнах: „А сега с какво ще платя телефона?”. Данъкът ми бе 20 лв. Едва сега асис-

тентът ми бутна в ръката 3 петолевки. „Ето, майка ти ги дава”. Стана ми ясно защо чак сега ми 

казва – за да ги присвои, ако не знаех колко е моят данък. От НАП отидохме в пощата. На касата 

асистентът изписа на гърба ми числото дванадесет. Все още ядосан от данъчното, избухнах пред 

гишето: „Какви 12 лв., бе, не виждате ли, че съм сляп и глух? Тогава кой е говорил по телефона?” 

Подадох 12 лв. и асистентът веднага ме дръпна от гишето. На излизане от салона някаква женска 
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ръка ме дръпна и се ръкува с мен. Знаех, че нещо ми говори, но нали съм глух… Асистентът нер-

вно ме дръпна и буквално ме избута в изхода. Коя беше, какво каза, не получих отговор. Не по-

питах повторно, защото пак нямаше да получа отговор. Следващият месец пред телефонното ги-

ше историята се повтори. Този път таксата бе единадесет лева и кусур стотинки. Да, но ръката му 

трепереше. Цифрите изписа бързо, ситно и нервно. Усъмних се и помолих спокойно да повтори, 

но бавно и изразително, защото първият път не съм разбрал нищо. Излъгах, разбира се. И сега 

написа, но само лев и стотинки. Приискало му се да ме удари с десятка. Нищо, че съм напълно 

сляп и глух, умът ми сглоби ситуацията. Видях я по следния начин: Миналия път е имало страхо-

тен скандал в салона заради мен. Служителката се е опитала да ме защити. И на седемте каси са 

разбрали, а заедно с тях и чакащите на гишетата. Ето затова е било нервното бързане и мълчание. 

Не знам трето око ли е, духовно зрение ли е или здраво логическо мислене, но предотвратих по-

реден опит да ударят кьоравото.  

Не по-малко удари получаваме и в сферата на социалните услуги. Най-често срещаният 

проблем е този с батериите. Едноличните търговци на социални услуги в общините са монопо-

листи и злоупотребяват с това. Срещу ваучера или парите от социално подпомагане често, да не 

кажа винаги, ни пробутват напълно негодни или с минимален ресурс батерии. Така батериите 

преминават през слуховите ни апарати, колкото да регистрираме тяхната пълна или частична не-

годност. Парите за батерии изтичат в джобовете на търговците, без особена полза за инвалидите. 

Рекламации за батерии не се приемат. Това ме принуди да пробвам батериите на място и тогава 

да ги купувам. Пробвам една батерия, а взимам цяло пакетче. Каква е изненадата в къщи, когато 

разбера, че всички останали са негодни с изключение на изпробваната. Такава шашма може да 

стане само с мълчаливото съучастие на асистента ми. Нещо повече, като му кажа че съм ги изх-

върлил, той се ядосва, че не съм ги дал. Така косвено си признава, че в далаверата е комбина с 

търговеца. 

Свършвам дотук не защото няма какво повече да кажа, а за това, че разказах всички най-

често срещани случаи в ежедневието ни. В тях мнозина ще познаят себе си. Други тепърва ще се 

сблъскат с тях. Написах това единствено с желание да ви помогна да се поучите от грешките ми. 

А сега кажете, отворих ли ви третото око? Отворих ли ви духовното зрение? Имате ли вече проз-

рения как да постъпите в ситуации като описаните по-горе? Знам, че ще се сблъскате с хора, кои-

то чакат да “ударят кьоравото”. Те ще си имат и съучастници. Ще срещнете и хора с безразличие 

към съдбата ни. Но ще срещнете в живота си и хора, като касиерката в салона, която скочи и ме 

защити. Ето така аз, напълно слепият, видях нещата. Ето така аз, напълно глухият, чух обществе-

ното мнение в пощата. Ето така аз, безръкият, се боря срещу клептомани, алчни и суетни.  

 Опитайте да се борите и вие – успехът ще ви се услади. Не клюмвайте при неуспех, защото 

не сте сами. Огледайте се и ще намерите сподвижници. С кое зрение ли? Има ли някакво значе-

ние?! Та нали аз, напълно слепият и глух, ви дадох пример! На вас остава да ме последвате. Така 

няма да се чувстваме самотни в битката срещу предизвикателствата на ежедневието ни. 

Петко Абаджиев 
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ТАКАВА ОСТАНИ! 

  „…Накратко казано: бъди жена. 

       Загадки продължавай да създаваш, 

       загадка даже ти си остани, 

      така ще бъдеш по-недостижима!“ 

 Тя е майка, баба, сестра, търсена съседка, сърдечна приятелка, поетеса, кулинарка, неумори-

ма организаторка, деец на НАСГБ и какво ли още не. Нейната малка градинка пред дома й е отру-

пана с цветя, а самата тя – една красива калинка между тях! Това е нашата Калинка Ковачева – 

Кали, както я наричаме всички.  

 Тази Кали, с душа на дете, отбеляза своя 70-ти рожден ден. Честито! Честито ѝ казваме 

всички от ТО на сляпо-глухите в гр. Добрич, но аз съм сигурна, че от всеки град и село на страна-

та ни тя ще чуе ехото на поздрава, защото я знаят толкова много колеги, приятели и близки. 

 Празникът, който ни събра в клуб „Детелина“, носеше духа на виното и любовта. Когато 

тия две вълшебни думи се слеят с такъв юбилей, емоцията е неотразима. Усмихнати и в настрое-

ние пристигаха гостите в клуба. Калинка ги посрещаше щастлива.  

 Стоя тихо на стола си, слушам и гледам идващите и се връщам в мислите си 15 години на-

зад. Оттогава съм близка с тая невероятна жена и другите членове на организацията. Колко съб-

рания, колко пътувания съм осъществила с тях, колко много съм общувала с всеки поотделно, 

толкова много уроци за живота съм получила от тях. Не мога да повярвам, че толкова бързо се 

търкалят годините.  

 Могат ли с малко думи да се изброят нещата, които Кали е направила, винаги ли всичко е 

било „по мед и масло“? Разбира се, че не! Много трудно в живота си е откривала разковничето на 

обичта, любовта и надеждата в доброто. Тя помни белия свят, преди да загуби зрението си, а това 

е много трагично. Животът й се преобръща наопаки, но тя с разбиране и воля успява да измести  

центъра и да се радва дори на малките неща, свързани с децата и внуците ѝ, с приятелите и коле-

гите от организацията. Намира любовта в семейството и много обич от близки, приятели и родни-

ни. 

 В клуба цареше празничност. Всеки понесъл букет и подарък, всеки се стреми да намери 

най-хубавите думи, за да поздрави Калинка. Масите се напълниха с цветя, но те бяха отрупани и 

с богата почерпка. Веселбата тръгна непринудено – стихове, песни, танци. Изявиха се Светла Ма-

ринова, Янка, Руска, Димитър Кънчев, Мария Андреева и др. Присъстващите не пропуснаха да се 

върнат към спомените си за разходки, фестивали, спортни състезания, екскурзии, срещи с други 

клубове от града, областта и страната, на които Калинка е била инициатор и организатор. Нейни-
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ят глас е познат на слушателите на предаването „По първи петли“, на радио „Хоризонт“ и радио 

„Добруджа“. Тя не забравя никого, не оставя рожденик и именник без поздрав. Мисълта ѝ се лее 

като бистър извор – смислена, стойностна, с красиви думи. Има си дар слово, затова и стиховете 

ѝ са толкова образни и лирични. Тя организира изработването на мартеници и поздравителни 

картички за важни празници. 

 Кали, най-сърдечно ти желаем да живееш още много години в здраве и щастие, да бъдеш 

такава, каквато си – добър човек, съвестен гражданин и приятел. Да си останеш пример за човек, 

който може да побеждава нещастието, да тръгва по нови пътеки, да намира винаги смисъла в жи-

вота си. Има още толкова много неща, които да дадеш на организацията, ще напишеш нови сти-

хове, ще правиш само добро. Да имаш време да получаваш все така обич от семейството и прия-

телите си. Зная, че това те радва, то дава смисъл на живота, а ти умееш всичко да приемаш с бла-

годарност, тихо и с достойнство. Нека това топли дните ти! Разчитай на нашето приятелство до-

като чукнеш 100-те години, а после Бог да ти помага! 

 Честит юбилей, Кали! Остани такава каквато си – красива, умна, обичана жена! 

 

                                             

  

Мария Паскалева 
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Щрихи от родината 
ПАМЕТНИКЪТ НА СВОБОДАТА И ХРИСТО ГЪДЕВ – МАЙСТОРЪТ,  

КОЙТО ПОСТАВИ ЛЪВА И БУКВИТЕ 

 

 Трети март е дата от календара, свързана с историята на България, която ни напомня, че 

българската войска няма пленено знаме, че свободата не ни е дадена даром, а много българи са 

дали живота си за нея. Ден, в който свеждаме глави в знак на почит към руските братя, българс-

ките опълченци и всички онези хора, представители на по-близки и по-далечни страни, дошли на 

помощ на изстрадалия народ. 

 На 3 март и около 23 август – най-тежкият и решаващ ден от Шипченската епопея, хиляди 

хора от цялата страна се стичат с превоз или пеш, за да се включат в тържествата и да наблюдават 

възстановката на боевете.  

 Много възрастни и млади хора с малки деца, чужденци, руски групи, по стъпките на своите 

прадеди се изкачват до Паметника на свободата, другите паметници, Орлово гнездо.      

 Издига се пилон с българското знаме, гори вечният огън. От върха се открива панорама към 

цялата Долина на тракийските царе. 

 Национално дружество „Традиция” приема новите си членове, награждава 270-те участници 

във възстановката – героите пак са живи и можеш да ги пипнеш или да си направиш снимка с тях. 

 През 1879 г. за първи път депутатите от Учредителното събрание в Търново издигнали иде-

ята за изграждането на паметник, който да въплъти в себе си всенародната признателност към 

подвига на опълченци, руси, както и на всички представители на други народности, загинали по 

време на Руско-Турската война (1877-1878 г.). Едва през 1920 г. се пристъпва към осъществяване-

то ѝ, когато на конгреса на Поборнико-опълченското дружество се взема решение да се издигне 

паметник в чест на 50-годишнината от шипченските боеве. Сформиран е шестчленен комитет, в 

състава на който влизат ветераните опълченци генерал-майор Никола Генев, генерал-майор Стан-

чо Радойнов, Иван Бобевски, Харалампи Карастоянов, Тодор Киров и Никола Беловеждов. Впос-

ледствие са включени и представители на министерства, ведомства и обществени организации. 

 През 1924 г. е обявен конкурс за проект на монумента. Комитетът се обръща с призив към 

българския народ за събиране на средства за изграждане на паметника. Решено е паметникът да 

се изгради по проекта на архитекта Атанас Донков и скулптора Александър Андреев. Основният 

камък се полага тържествено по време на честването на 45-годишнината от героичната защита на 

Шипка. 

 Строителните работи започват през август 1926 г. и до края на 1929 г. грубото строителство 

е завършено, но поради липса на средства довършителните работи продължават до 1934 г. Офи-

циалното откриване на Паметника на свободата става на 26 август 1934 г. от цар Борис ІІІ. Стоти-

ци хиляди хора от всички краища на страната се стичат на тържеството. 

 Построяването на паметника на връх Шипка е изпитание за строителите, част от които не 

издържат на трудностите и се отказват. Пясък се носи от с. Енина, по стръмните пътеки се изкач-

ва вар и цимент. На всичкото отгоре магарето, с което са качвали хляб и вода на строителите, мо-
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же би примамено от аромата на хляба, изяло чертежите на паметника, а после мечка-стръвница 

изяла него – така говори мълвата за тази трагикомична история. 

 За участието на шипченци в построяването на Паметника на свободата, по-подробна инфор-

мация четем в книгата „Шипченци” на Георги Георгиев – член на Съюза на българските журна-

листи и Съюза на българските писатели, описал с родолюбиво чувство и гордост много личности, 

които са дали в годините облика на Шипка като едно селище с богата история и културни тради-

ции. 

 Друг достоверен извор са скромните и сърдечни Дафина и Христо Гъдеви – известни на по-

коления в Казанлък и Шипка с това, че Христо Гъдев е бил директор на Техникума по механотех-

ника „Цвятко Радойнов” (сега „Иван Хаджиенов”) и отдал 30 години от живота си за издигането 

на това учебно заведение и образованието на хиляди бъдещи инженери и работници. Неслучайно 

е почетен гражданин на Казанлък. А съпругата му Дафина Гъдева – учител по физкултура, заслу-

жил майстор на спорта и три десетилетия председател на клуба на алпинистите в Казанлък. Жи-

вот, живян в разбирателство и труд.   

 Бащата на Христо Гъдев се казва също Христо Гъдев. Роден е през 1889 г. и е монтирал лъ-

ва и буквите на паметника. 

 Известни са имената на доста шипченци, които през 1926 година се включват в решителния 

етап на строежа – Христо Косеков, Христо Тъпанов и синовете му Тотьо и Стефан, Теньо Тъпа-

нов, Тодор Милушев, Дончо Арнаудов, Доньо Гунев, Къньо Крачанов, Мильо Баев, Теньо и Тен-

чо Хаджистойкови, Кънчо Кавръков, Стефан Гърбатулов, Христо Миков, Никола Стоянов, Петър 

Манолов и други.  

 Техните потомци помнят и преразказват спомените на своите деди за трудностите, но и за 

удовлетворението от добре свършената работа! 

 Паметникът наподобява средновековна българска крепост. Изграден е във форма на пресе-

чена четириъгълна пирамида като естествено продължение на планинския връх, върху който е 

издигнат. Паметникът на свободата е висок 31,5 метра. До него водят автомобилен път и каменно 

стълбище с 894 стъпала. На централния вход гордо стои бронзов лъв, дълъг 8 метра и висок 4 

метра, символ на българската държавност. Лъвът разкъсва верига с предните си лапи и е обърнат 

на изток – посоката, от която са дошли освободителите. На три от страните с бронзови букви са 

изписани имената на Шипка, Шейново и Стара Загора. 

 Шипченецът Христо Гъдев (син на Христо Гунев Гъдев, който е брат на комитата Станьо 

Гъдев) взема дейно участие от самото начало. След като той е спечелил търга за монтирането на 

лъва, връщане назад няма. Буквите за надписите от трите страни са високи по метър и половина и  

вече над 80 години напомнят къде са били най-жестоките боеве – Шипка, Шейново и Стара Заго-

ра. 

 Сред голямата група шипченци, наети за монтажа на 10-тонния лъв, са Бончо Чавдаров и 

Къньо Картунов. В кухината на това огромно животно могат да се съберат 16-17 души.   

 Лъвът е бронзов, всяка негова част е тежка и за скрепването е изработено солидно дървено 
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скеле. Отделните му части се монтират към метална конструкция във вътрешността на лъва – и 

без заварки, само с болтове, дълбоко забити. Дебела медна ламарина запълва фугите, после изпи-

лени от монтажниците. Работили вързани с въжета през кръста, тъй като времето на върха се про-

меня за минути от хубаво към лошо. Суровите атмосферни условия не попречили на майстора да 

изработи облицовките на площадките, закрепени с анкерни болтове с гайки от месинг, които ръч-

но са забити в каменните зидове. Зимите са още по-свирепи и всичко трябва да е солидно. 

 Христо Гъдев е направил и ръчно кованите свещници и полилей вътре в Паметника на сво-

бодата по първия проект. 

 След години, на 20 август 1941 г., Военното министерство обявило конкурс за ремонт на 

паметника. Христо Гъдев в писмо-оферта пише: „Готов съм да извърша ремонта при следните 

условия: Задължавам се за моя сметка да построя дървено скеле. Всички нови работи се задължа-

вам да извърша, без да ми се дава за това каквото и да е възнаграждение. Задължавам се да прег-

ледам в какво положение се намират прикрепящите части на бронзовия лъв на паметника и безп-

латно да отстраня евентуалните конструктивни дефекти по него.”. Изброява в 14 точки новите 

работи, изрежда и ремонтите и тяхната цена. И завършва категорично: ”Срокът за извършване е 

45 дни от деня на съобщението, че на мен се възлага този ремонт.” – като човек, който знае какво 

и как прави и гарантира за качеството на работата си. Министерството на войната възлага на 

Христо Гъдев ремонтно-възстановителните работи с писмо №8603 от 15 септември 1941 г. 

 Христо Гъдев живял до 18 февруари 1968 г. и преди 50 години напуснал този свят, но оста-

ва споменът за него.  

 Преди 100 години – през далечната 1918 г., с приятели и сътрудници, успява да построи 

електроцентрала и телефон до нея. Още тогава в неговия дом светва електрическа крушка, а из-

ползването на електричество в ножарската работилница е революция при производството на но-

жове и ножчета. А това е бил поминъкът на много шипченски семейства. 

 На първия мострен панаир в Пловдив спечелил златен медал за представеното от него детс-

ко велосипедче с три колела. 

 Живот, изпълнен с много труд и майсторство, изобретения, работа в полза на обществото, 

но и грижа за семейството! 

 През 1957 г. е извършена частична реконструкция на паметника. Оттогава приземният и 

първият етаж са съединени с кръгъл отвор. 

 В средата на долния етаж върху четири лежащи лъва е положен саркофаг, който символизи-

ра гроба на загиналите на Шипка герои. Скулптурна група от руски воин и български опълченец 

стои на символична вечна стража пред паметта на загиналите си другари.  

 На горния етаж стои скулптурната фигура „Победа”. 

 Новото вътрешно оформление на Паметника на свободата е осъществено по проекти на  

арх. Иван Васильов и скулпторите Мара Георгиева, Любен Димитров, Дора Дончева и Иван Ман-

дов.  

 Във вътрешността на Паметника на свободата, на четири етажа, е изложена експозиция, ко-
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ято разказва за героизма на руските войни и българските опълченци по време на петмесечната 

отбрана на Шипка. Тя включва богата колекция от ордени и медали, снимков и документален ма-

териал, оръжие. Там се намира и едно от петте копия на Самарското знаме. От последната пло-

щадка се открива панорамен изглед към възстановените детайли на бойното поле, паметниците и 

братските могили, запазили спомена за подвига и саможертвата на героите. 

 Вечна слава на героите! 

     

 

        

 

 

    

Лина Узунова 
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Любопитно 
СОФИЯ АЛКОРН – АВТОР НА МЕТОДА ЗА КОМУНИКАЦИЯ ТАДОМА 

 

София Киндрик Алкорн е първото от седемте деца на Джеймс Уолкър и Софи Ан Алкорн, 

родена в Станфорд, Кентъки на 03.08.1883 г. През ноември 1899 г. Алкорн се омъжва за Джеймс 

Саундърс, който практикувал право в кантората на баща ѝ. София посещава училищно отделение 

за млади дами в Нашвил, Тенеси, а след това заминава за обучение в училище "Кларк" в Норт-

хемптън, Масачузетс, където се подготвят учители за глухи. Тя получава своята магистърска сте-

пен от университета "Уейн" в Детройт, Мичиган. Там тя подпомагала обучението на учители и е 

била принципал в училището за глухи. Алкорн се мести в Моргантън, Северна Каролина, където 

преподава една година в тамошното училище за глухи (1908-1909 г.), след което се завръща в 

Кентъки и започва работа в училището за глухи в Данвил. Това е най-старото държавно финанси-

рано училище от този род в САЩ. Алкорн работи като учител в училището от 1909 г. до 1920 г. 

Там за първи път развива метода "Тадома".  

 Това е метод за комуникация, използван от сляпо-глухи хора, при който сляпо-глухият чо-

век поставя палците си върху устните на говорещия, а останалите пръсти върху неговата челюст. 

Средните три пръста се поставят върху бузите на говорещия, а кутрето служи за улавяне на виб-

рацията от гръкляна на говорещия. Нарича се още тактилно четене по устните, тъй като сляпо-

глухият човек усеща движението на устните, вибрациите от гласовите струни, издуването на бу-

зите и топлия въздух, който се създава при назалните звукове, като “н” и “м”. Има вариации на 

позициониране на ръката и понякога методът се използва и от хора с остатъчен слух. В някои 

случаи, особено когато говорещият знае жестов език, сляпо-глухият човек може да използва ме-

тода "Тадома" с една ръка, усещайки лицето на говорещия и по същото време чрез другата ръка 

да възприема тактилни знаци от него. По този начин двата метода се подпомагат един друг, да-

вайки по-добра възможност на сляпо-глухия човек да разбере това, което говорещият иска да му 

каже. В допълнение, методът "Тадома" може да осигури на сляпо-глухия човек по-тясна връзка с 

речта, отколкото иначе би могъл да има. Това от своя страна може да помогне за развитието на 

говорните умения, а в някои случаи и за научаването на нови думи. Методът е труден за изучава-

не и използване и рядко се прилага в наши дни. Хелън Келър също е използвала форма на кому-

никационния метод "Тадома". 

Алкорн поставя основите на метода с първия сляпо-глух ученик в училището в Данвил – 8-

годишната Ома Симпсън. Тя е родена глуха, а на 2-годишна възраст, след прекаран менингит, 

остава напълно сляпа.  

След като Алкорн разбира, че ръчната азбука не е ефективна в комуникацията ѝ с Ома, за-

почва да я обучава на орална реч. Заимствайки методите на известната Ан Съливан – учител и 

спътник на Хелън Келър – Алкорн развива система от докосвания по бузата и врата, чрез която 

детето се учи да имитира изговарянето на думи.  

Алкорн работи с Ома 10 години, обучавайки я по история на САЩ, география и математика, 

също така на плетене и шиене. Ома е първият сляпо-глух човек в света, който е бил обучаван 
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орално. Когато семейството на Симпсън напуска Кентъки, Алкорн също се мести, за да отговори 

на молбата за помощ от бащата на сляпо-глухото момче Уиндроп Тад Чапман. Тя започва работа 

като учител в училището за глухи в Южна Дакота и работи с Тад 4 години, през които усъвър-

шенства нейната система, която тя самата нарича тактилно-сензорен метод "Тадома". Името е 

съставено от първите срички на имената на учениците ѝ – Тад и Ома. Алкорн обучава колегата си 

Инис Хол в училището в Южна Дакота. Той поема обучението на Тад Чапмън, когато Алкорн се 

мести в Детройт, за да изследва използването на вибрационни техники в обучението по език и 

реч на глухи деца.  

През 1931 г. Тад Чапмън е приет в училището "Пъркинс", Масачузетс. Той пристига там за-

едно с учителя си Инис Хол, който запознава тамошните учители със системата "Тадома". До 

средата на 50-те "Тадома" е предпочитаният метод за обучение в орална реч на сляпо-глухи деца.  

 След като Алкорн напуска училището за глухи в Южна Дакота през 1925 г., тя започва да 

преподава в дневното училище "Де Мойн", щата Айова. Тя също така обучава в оралното учили-

ще в Синсинати от 1927 г. до 1929 г. През 1930 г., тя обучава в училището за глухи в Ню Джърси, 

след което се премества в училището за глухи в Детройт, където остава до пенсионирането си 

през 1953 г. В Детройт тя работи като учител и специалист, съблюдаващ учебния процес.  

 След като се пенсионира, Алкорн се завръща в Станфорд, където става член на станфордс-

кия женски клуб и става първият женски старейшина на Станфордската презвитерианска църква. 

Огромната нужда от обучени учители привлича Алкорн да започне работа към Американската 

фондация за глухи. Създадена през 1921 г., тази фондация е силно подкрепяна и популяризирана 

през 20-те години от Хелън Келър и Ан Съливан.  

 Методът "Тадома" изисква интензивно обучение и високо квалифицирани преподаватели. 

За да се снабди с по-голямо разнообразие от учители, училището започва да допълва метода 

"Тадома" с ръчна азбука и жестов език. 

 През 1953 г. Американската фондация за глухи, с подкрепата на училище "Пъркинс", про-

веждат първата конференция по обучение на сляпо-глухи.  

 Алкорн работи активно с Американската фондация за глухи до кончината си на 28 ноември 

1967 г. Погребана е в гробището "Бъфъло спринг" в Станфорд. Алкорн умира една година преди 

Хелън Келър.  

 Методът Тадома продължава да живее своя живот и да се практикува. В списание 

“Психология днес” (Psychology today) професорът по психология от Калифорнийския универси-

тет Лорънс Д. Розенблум, в статията си “Как се чувстват думите”, разказва за първата си среща 

със сляпо-глухия Рик Джой.  

 Рик поставя десния си палец вертикално върху брадичката на Лорънс, докосвайки долната 

му устна. Показалецът се свива под брадичката. Останалите три пръста докосват шията и адамо-

вата ябълка на говорещия. Розенблум споделя, че това взаимодействие може да изглежда доста 

неудобно, особено за хора, които общуват за първи път, но дискомфортът му изчезва бързо, тъй 

като Джой е топъл човек с чувство за хумор. Това е и единственият начин, по който сляпо-глухия 
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Рик може да разбере какво го питат. Той използва техниката за четене по устни Тадома над 50 

години и това е начин, по който може да разбере по-голяма част от хората. От време на време се 

налагат повторения, но не по-често, отколкото при хора с умерена загуба на слуха, които общуват 

вербално. 

Рик губи слуха и зрението си, когато е на 2 години, вследствие на прекаран менингит. На 7-

годишна възраст започва да посещава Калифорнийското училище за слепи, където е обучаван 

чрез метода Тадома. Благодарение на това придобито умение и постоянството си Рик се развива, 

както останалите тийнеджъри. Той е и първият сляпо-глух бойскаут в САЩ и притежава най-

високия ранг – Орлов скаут. 

Независимо, че е сляпо-глух учи електроника и е нает от “Хюлет-Пакард” (една от най-

големите световни корпорации в сферата на информационните технологии), където работи 30 го-

дини. Сега е пенсионер и живее със своята съпруга в Северна Калифорния. Радиолюбител е и за 

да осъществява комуникация използва Морзовата азбука. Друго негово хоби са ремонтите на до-

ма. Шегува се, че съседите му започвали да се изнервят, в случаите когато ремонтира покрива си 

сам. 

Към момента Рик знае за 10 сляпо-глухи в САЩ, които използват Тадома, но според него в 

миналото те са били много повече. Днес, когато технологиите се развиват, комуникацията е мно-

го улеснена чрез преносимите устройства, които дават възможност за преобразуване на текст в 

брайл.   

По отношение на степента на разбиране на речта, когато чете тактилно по устните, Рик 

уточнява че по-трудно възприема информация от децата и жените, тъй като вибрациите от техни-

те по-високи гласове в областта на шията, са по-трудни за улавяне. “Речта на мъжете се разчита 

по-лесно, стига да нямат бради” – казва с усмивка Джой, дърпайки леко Розенблум по брадата.  

  

 

 

 

Статията подготвиха: Деян Славов, 

Елена Атанасова, Анна Ройдева 



20 

Усмивки 
ВИЦОВЕ 

 

 Мутра отива в родилния дом. Акушерката му съобщава: 

 – Роди ви се момченце! Три и осемстотин. 

 – Ех, няма да се пазарим –  радостно отговаря мутрата, вади портфейла си и отброява. - Ед-

но, две, три, ето и осемстотин… 

* * * 

 Продавам сватбена рокля с всички допълнения: 

 ръкавици, воал, мъж, проблеми, главоболия, въдица… 

* * * 

 – Докторе, след развода с мъжа ми, рязко напълнях. Какво ще ме посъветвате? 

 – Спрете да празнувате! 

* * * 

 Двама приятели се срещат – единият, сериозен и тежък бизнесмен, изтупан с костюм, носи 

голяма златна обица на едното си ухо. Другият го пита: 

 – Какво става бе, каква е тая обица? 

 – Ох, не питай... Дълга история. 

 – И откога я носиш? 

 – Откакто жена ми я намери в леглото. 

* * * 

 Мъж нахълтва разярен в кухнята. Крещи на жена си: 

 – Всичко знам! Ти ми изневеряваш! 

 – Не е вярно – отговорила жената. 

 – Вярно е! Изневеряваш ми с някакъв водопроводчик. 

  – Е това пък... въобще не е вярно! 

* * * 

 Шофьор на камион карал по магистралата Париж-Лион. Пуснал радиото и чул: 

 – Внимание, внимание! До всички превозни средства на магистрала Париж-Лион. Опасен, 

най-вероятно луд водач, кара в насрещното движение! 

 Тираджията разтъркал очи и възкликнал: 

 – Господи Боже! Не е един, стотици са! 

* * * 

 – Тате, тате, ти добър физиономист ли си? 

 – Да. 

 – Това е прекрасно, защото току-що счупих огледалото ти за бръснене… 
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БРАТСТВОТО 

(с продължение) 

  

 Ецио си пое дълбоко дъх, докато съмненията в ума му се разсейваха едно по едно. Преди вре-

ме Паганино беше член на венецианската Гилдия на крадците, оглавявана от Антонио де Маджанис. 

Явно Борджиите му бяха предложили значителна сума да смени лагера и той се бе внедрил в група-

та на Лисицата тук. През цялото време враговете бяха разполагали с къртица в сърцето на асасинс-

ката организация. 

 Ето го предателя. Макиавели беше невинен! 

 Докато Ецио се рееше в мисли, крадецът се изплъзна от хватката му и бърз като светкавица, 

вдигна камата. Впи отчаян поглед в асасина. 

 — Да живеят Борджиите! — извика той и заби силно камата в гърдите си. 

 Свлече се на земята и се загърчи в агония. Е, по-добре такава смърт, отколкото в ръцете на гос-

подарите му. Ецио добре знаеше каква цена заплащаха провалилите се лакеи на Борджия. Пъхна 

писмото в джоба на жакета си и тръгна. „Излязох прав — мислеше си, — а сега трябва да спра Ли-

сицата, преди да открие Макиавели“. 

 

 *** 

 

 Докато Ецио прекосяваше града, едно от момичетата в „Разцъфналата роза“ — Сарагина — го 

спря и го заговори: 

 — Трябва да дойдеш бързо. Майка ти иска да те види. 

 Ецио прехапа устни. Дано да не изгуби много време! 

 — Побързай! — каза й той. 

 Мария го чакаше в бордея с тревожно лице. 

 — Ецио, благодаря ти, че дойде. 

 — Не бива да се бавим, мамо. 

 — Нещо не е наред. 

 — Какво? 

 — Предишната мадам на това място… 

 — Мадона Солари? 

 — Да. Оказва се, че е била измамничка и лъжкиня. Открихме, че е участвала в двойна игра и е 

поддържала близки отношения с Ватикана. И най-лошото — някои от момичетата тук може би… 

 — Не се безпокой, мамо. Ще ги разкрия. Ще изпратя най-доверените си доброволци да разпи-

тат момичетата. С помощта на Клаудия бързо ще измъкнат истината. 

 — Благодаря, Ецио. 

 — Ще се погрижим тук да останат само момичета, предани на каузата ни. Колкото до други-

те… — По лицето на Ецио се изписа мрачна решимост. 

 — Имам още новини. 
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 — Да? 

 — Дочухме, че посланици на испанския крал Фердинанд и на римския император Максимили-

ан са пристигнали в града. Очевидно смятат да се съюзят с Чезаре. 

 — Сигурна ли си, мамо? За какво им е потрябвал? 

 — Не знам, сине. 

 Ецио стисна устни. 

 — По-добре да се подсигурим, отколкото по-късно да съжаляваме. Помоли Клаудия да разуз-

нае. Давам й пълно право да се разпорежда с доброволците, които ще изпратя. 

 — Доверяваш й се значи? 

 — Мамо, след случая с банкера бих ви поверил живота си. Срамувам се, че не го казах по-

рано, но се безпокоях за безопасността ви и… 

 Мария вдигна ръка. 

 — Няма нужда от обяснения. И няма какво да прощаваме. Сега сме отново приятели. Това е 

важното. 

 — Благодаря ти. Дните на Чезаре са преброени. Дори посланиците да спечелят подкрепата му, 

скоро ще открият, че напразно са пропилели усилията си. 

 — Надявам се увереността ти да е добре обоснована. 

 — Повярвай ми, мамо, прав съм. Или — ще бъда — ако успея да спася Макиавели от безпочве-

ните подозрения на Лисицата. 

 

 *** 

 

 Ецио взе кон от конюшнята, която бе върнал на собственика й, и препусна стремглаво към 

„Спящата лисица“. Беше въпрос на живот и смърт да стигне там, преди нещо лошо да сполети Ма-

киавели. Изгубеше ли го, губеше най-острия ум в Братството. 

 Макар да не беше късно, с тревога забеляза, че ханът е затворен. Имаше ключ и влезе през 

страничния вход. 

 Сцената, която завари, му подсказа, че е пристигнал тъкмо навреме. Присъстваха всички чле-

нове на Гилдията на крадците. Лисицата и главните му лейтенанти явно обсъждаха сложен въпрос и 

бяха взели единодушно решение, понеже Ла Волпе пристъпваше към Макиавели със свирепо изра-

жение, стиснал базиларда в дясната си ръка. Макиавели от своя страна изглеждаше невъзмутим, ся-

каш не проумяваше какво го очаква. 

 — Спри! — изкрещя Ецио и се втурна сред крадците, едва поемайки си дъх след главоломната 

езда. 

 Всички очи се насочиха към него, а Лисицата застина на място. 

 — Не вдигай ръка, Джилберто! — извика му Ецио. — Открих истинския предател. 

 — Какво? — стъписа се Лисицата, а хората му зашепнаха развълнувано. 

 — Той е — той беше — един от твоите мъже. Паганино! Беше в Монтериджони, когато ни на-

паднаха, и сега проумявам коварството му при много от скорошните ни несполуки. 
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 — Сигурен ли си? 

 — Сам си призна вината. 

 Лицето на Лисицата притъмня. Той прибра камата в колчана. 

 — Къде е сега? — изрева. 

 — Където никой вече не може да го достигне. 

 — Мъртъв? 

 — От собствената си ръка. Носеше това писмо. 

 Ецио извади запечатания свитък и го подаде на Лисицата. Макиавели пристъпи към предводи-

теля на крадците, който счупи печата и отвори писмото. 

 — За бога! — възкликна Ла Волпе, пробягвайки по редовете. 

 — Покажи ми го — каза Макиавели. 

 — Разбира се — унило се съгласи Лисицата. 

 Макиавели прочете написаното. 

 — От Родриго е. До Чезаре. Съобщава му плановете ни за френския генерал Октавиен, освен 

всичко останало. 

 — Един от собствените ми хора! 

 — Това е добра новина — каза Макиавели на Ецио. — Ще подменим писмото с друго с фал-

шива информация, за да ги заблудим… 

 — Добра новина наистина — отвърна асасинът, но със студен глас. — Джилберто, трябваше 

да ме послушаш. 

 — За кой ли път съм твой длъжник — смирено каза Лисицата. 

 Ецио си позволи да се усмихне. 

 — Няма дългове между приятели, които се доверяват — трябва да се доверяват — един други-

му. 

 Преди Лисицата да успее да отговори, Макиавели се намеси: 

 — И поздравления впрочем. Дочух, че преди три дни си възкресил Исус. 

 Ецио се засмя. Как Макиавели беше научил толкова бързо за спасяването на Пиетро? 

 Лисицата огледа мъжете и жените от Гилдията, събрали се наоколо. 

 — Е, какво зяпате? — възкликна. — Чака ви работа! 

 По-късно, след като Макиавели си тръгна да подмени заловеното писмо, Лисицата дръпна 

Ецио настрани. 

 — Радвам се, че дойде — каза му. — Не само защото ми попречи да стана за посмешище. 

 — Нещо повече — обади се Ецио меко. — Знаеш ли какво щях да ти причиня, ако беше убил 

Николо? 

 Лисицата изсумтя. 

 — Ецио… 

 Ецио го потупа по гърба. 

 — Но всичко е наред. Никакви кавги повече. Братството не може да си го позволи. Казвай сега 

какво има. Нуждаеш се от помощта ми? 
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 — Да. Гилдията е силна, но много от хората ми са млади и неопитни. Като онова хлапе, което 

ти открадна кесията. Или младият Клаудио… 

 — Накъде биеш? 

 — Като цяло крадците в Рим са млади мъже и жени — умели в занаята си, безспорно, но нез-

рели и склонни към съперничество. Гибелно съперничество. 

 — Намекваш, че има друга група? 

 — Да. Особено едната наистина представлява заплаха. Трябват ми подкрепления, за да се 

справя с нея. 

 — Доброволците ми? 

 Лисицата замълча, после продължи: 

 — Знам, че отказах да ти помогна, когато се съмнявах в предаността на Макиавели, но сега… 

 — Кои са те? 

 — Наричат се „Стоте очи“. Лакеи на Чезаре Борджия. Създават сериозни неприятности. 

 — Къде е базата им? 

 — Шпионите ми я откриха. 

 — Къде? 

 — Момент. Те са гневни и ръцете ги сърбят за битка. 

 — Значи трябва да ги изненадаме. 

 — Bene! 

 — Но и да сме готови за ответен удар. 

 — Ние ще ударим първи и няма да им предоставим възможност за отмъщение. — Лисицата, 

вече възвърнал си старата форма, потри очаквателно ръце. — Важното е да отстраним водачите им. 

Само те поддържат директна връзка с Борджия. Елиминираме ли ги, ще сме обезглавили „Стоте 

очи“. 

 — Наистина ли се нуждаеш от моята помощ? 

 — Ти срази хората-вълци. 

 — Без теб. 

 — Знам. 

 — Човекът, който ми помогна да пречупя хората-вълци, е… 

 — Знам! 

 — Слушай, Джилберто, ще обединим сили и ще се справим със „Стоте очи“, не се бой. Тогава, 

предполагам, твоята гилдия ще бъде най-могъщата в Рим. 

 — Вярно е — съгласи се Лисицата. 

 — Ще ти помогна — бавно продължи Ецио, — но при едно условие. 

 — Да? 

 — Повече да не застрашаваш единството на Братството. Защото едва не го направи. 

 Лисицата сведе глава. 

 — Взех си поука — отвърна кротко. 

 — Независимо дали ще успеем в това начинание или не. 



 6 

 — Независимо дали ще успеем или не — повтори Лисицата. — Но няма. 

 — Няма какво? 

 Лисицата се усмихна мефистофелски на приятеля си. 

 — Няма да се провалим — каза той. 

 

 *** 

 

 След като избра няколко мъже от разрастващата се група доброволци да помогнат на Лисицата 

срещу „Стоте очи“, Ецио се прибра в стаичката си. Зареди отровното острие с отровата, която Лео-

нардо му беше приготвил, и провери и почисти пистолета, двойното острие, новия арбалет и отров-

ните стрели. 

 Прекъсна го пратеник на Бартоломео с молба да отиде в казармите му възможно най-бързо. 

Усетил неприятности и разтревожен — надяваше се Бартоломео и воините му да надделеят над 

французите — Ецио прибра оръжията от Кодекса, които сметна, че ще му потрябват, в торба за сед-

ло и се запъти към конюшнята, където нае любимия си кон. Беше прекрасен ден и пътищата бяха 

вече съвсем сухи, понеже не бе валяло почти цяла седмица. Околностите на Рим му се сториха мал-

ко прашни, докато яздеше, подбирайки заобиколен маршрут, за да не го забележат патрулите на 

Борджия. Когато стигна казармите, преваляше пладне и всичко изглеждаше спокойно. Слезе от ко-

ня, подаде юздата на притичалия коняр и пое по парадния площад към личното крило на Бартоло-

мео. 

 Премисляше следващата си стъпка след отстраняването на банкера на Чезаре. Чудеше се какво 

ли ще предприеме противникът му, за да си подсигури несекващ приток от средства, и затова се из-

ненада, когато се озова очи в очи с върха на Бианка — огромния меч на Бартоломео. 

 — Кой си ти? — изрева огромният мъж. 

 — Привет и на теб — пошегува се Ецио. 

 Бартоломео се засмя гръмогласно. 

 — Пипнах те! 

 — Даваш ми урок да бъда винаги нащрек. 

 — Всъщност — намигна му театрално Бартоломео — очаквах съпругата си. 

 — Ясно, ясно. 

 Бартоломео свали сабята и прегърна приятеля си. Отпусна мечешката си прегръдка и лицето 

му доби по-сериозно изражение. 

 — Радвам се, че дойде, Ецио. 

 — Какво има? 

 — Виж! 

 Ецио проследи погледа на приятеля си към отряд ранени войници, крачещ по парадния пло-

щад. 

 — Френските хапльовци пак ни притискат — каза Бартоломео, отговаряйки на безмълвния 

въпрос на Ецио. 
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 — Мислех, че си смразил кръвта на генерала им… как му беше името? 

 — Октавиен дьо Валоа смята, че е потомък на благородническата фамилия Валоа. Нещастен 

кучи син, ако питаш мен. 

 Бартоломео се изплю. На площада се появи нова група ранени войници. 

 — Положението явно е сериозно — констатира Ецио. 

 — Крал Луи очевидно е изпратил подкрепления на Чезаре, след като разбихме Валоа. — Бар-

толомео се почеса по брадата. — Сигурно трябва да се чувствам поласкан. 

 — Колко е зле? 

 — Върнаха си кулата — мрачно отвърна безстрашният воин. 

 — Ще я превземем пак. Къде е сега Валоа? 

 — Прав си. — Бартоломео сякаш не чу въпроса. — Ще я превземем, разбира се. Ще разгоним 

вагабонтите като пилци. Само почакай. 

 В този момент един куршум профуча край ушите им и се заби в стената зад тях. 

 — Беше толкова спокойно, когато яздех насам — каза Ецио и се взря в небето. Слънцето се бе 

скрило зад грамадни облаци, ненадейно доплували отнякъде. 

 — Изглеждаше спокойно, искаш да кажеш, французите са подмолни копелета. Но скоро ще 

стисна Валоа за гушата, помни ми думата! — Той се обърна и изкрещя на сержанта, който притича 

към тях. — Затворете портите! Приберете всички от външните валове! Бързо! 

 Войниците се защураха напред-назад. Заеха позиции по бойниците и насочиха топовете. 

 — Не бой се, приятелю — каза огромният асасин. — Владея положението. 

 В същия миг голямо гюле се заби в бойницата точно над тях, вдигайки вихрушка от прахоляк 

и каменни отломки. 

 — Напредват! — изкрещя Ецио. 

 Хората на Бартоломео отговориха със залп с главния топ в казармата и стените потрепериха от 

отката на мощното оръжие. Френската артилерия отвърна яростно с два оглушителни изстрела, кои-

то този път улучиха по-точно целта. Воините на Бартоломео се мъчеха отчаяно да възстановят за-

щитната линия, когато нова канонада разтърси стените, французите очевидно съсредоточаваха огъ-

ня върху главната порта и двамата й пазачи се строполиха мъртви. 

 — Затворете проклетите врати! — изрева Бартоломео. 

 Добре обучените под негова команда войници се втурнаха да отблъснат френския челен отряд, 

появил се изневиделица пред входа на казармите, французите явно бяха подготвяли старателно из-

ненадващата атака и за жалост предимството беше на тяхна страна. Бяха сварили крепостта непод-

готвена за нападение. 

 Бартоломео скочи от бойниците и се втурна вихрено към главната порта. Въртейки Бианка, той 

се нахвърли върху французите и огромният меч започна да сее зловеща смърт в редиците им. Френ-

ските войници сякаш окаменяха от страх при появата на Бартоломео. Междувременно Ецио нареди 

на стрелците да прикриват другарите си, опитващи се да затворят портите, преди противникът да 

нахлуе в казармите. Присъствието на водача им окуражи асасинските воини и те успяха да залостят 

портите, но секунди по-късно се чу оглушителен трясък и дървената преграда, която ги придържа-
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ше, се огъна заплашително, французите бяха докарали таран, докато вниманието на защитниците бе 

отклонено към нахлулия в казармите противников отряд. 

 — Трябваше да построим мост, мътните да го вземат! — изкрещя Бартоломео. 

 — Не ни остана време! 

 Ецио извика на стрелците да вземат на прицел струпалите се пред стените френски войници. 

Бартоломео се качи на бойниците и застана до него, докато той наблюдаваше разгръщащите се 

френски отряди, никнещи като гъби сякаш от нищото. 

 — Обградени сме! — изруга Бартоломео. 

 Не преувеличаваше. 

 Зад тях една от по-малките порти поддаде с трясък и сред вихрушка от трески и преди защит-

ниците да успеят да реагират, голям отряд френски пехотинци влетяха вътре с извадени саби и оче-

видно решени да се бият до смърт. Тази ненадейна атака отряза жилищното крило на Бартоломео от 

останалата част от казармите. 

 — Божичко, какво са намислили? — изкрещя той. 

 Асасинските воини бяха по-добре обучени от френските — и обикновено по-отдадени на кау-

зата си — но многочисленият противник ги бе изненадал неподготвени. Те едва удържаха френския 

натиск и се мъчеха да изтикат бавно врага назад. Хаосът на близкия ръкопашен бой наелектризира-

ше атмосферата. Противниците се бяха счепкали толкова нагъсто, че тук-там битката се бе превър-

нала в юмручен бой, понеже нямаше място да завъртят сабите. Въздухът бе нажежен и душен от 

надвисналата буря — сякаш боговете се мръщеха над тях, сгъстявайки огромните буреносни облаци 

в небето. Прахолякът по площада се вдигаше като пелена и прекрасният допреди малко ден притъм-

ня съвсем. Не след дълго заваля като из ведро и схватката се превърна в хаос. Противниците не виж-

даха какво правят. Земята се разкаля и борбата стана още по-отчаяна и хаотична. 

 В този момент изневиделица, сякаш французите бяха постигнали целта си, тромпетите им зас-

вириха отбой и войниците на Валоа се оттеглиха по-бързо, отколкото се бяха появили. 

 След известно време Бартоломео успя да въдвори ред и първата му грижа беше да заповяда на 

дърводелците да сменят разломената порта с нова. Разполагаха, естествено, с резервна, но за да я 

поставят, им трябваше поне час. Междувременно Бартоломео поведе Ецио към личното си крило. 

 — Какво, по дяволите, търсеха? — попита той напосоки. — Географските ми карти? Те са без-

ценни, наистина! 

 Прекъснаха го нови френски фанфари.  

Оливър Боудън 
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