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Приоритети
НАШИЯТ ПЪТ КЪМ РАВЕНСТВО В ЕВРОПА
От 03 юни до 09 юни 2017 г. в гр. Тампере, Финландия, се проведоха важни събития на Европейския съюз на сляпо-глухите (ЕССГ): заседание на Изпълнителния комитет на ЕССГ, Общо
събрание на ЕССГ, Втора конференция на ЕССГ на тема „Нашият път към равенство в Европа“.
В тях участва председателят на Националната асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ)
Димитър Парапанов с преводач на английски език и по методи за интерпретиране на сляпоглухи: Светлозар Парапанов (изпълнителен директор на НАСГБ и директор на Националния център за рехабилитация на сляпо-глухи (НЦРСГ) „Хелън Келър“.
На 03 юни Димитър Парапанов проведе одит на ковчежника на ЕССГ Гаир Йенсен и бе съставен Одитен доклад на ЕССГ за периода 01.01.2013 – 30.04.2017. Одитният доклад се базира на
предишни одити през 2014 г., 2015 г. и 2016 г., провеждани по време на срещи на Димитър Парапанов с Гаир Йенсен в България и Словения, както и на изпратени по имейл сканирани финансови документи. Също така и на изготвените от ковчежника 5-годишни финансови отчети за годините: 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 (до 30.04.2017) и на Обобщение за периода 2013-2016. ЕССГ
няма собствени приходи, освен членски внос по 15 евро на година, от 23 национални членове на
ЕССГ. Членският внос е събран изцяло за периода 2012-2016 г., а за 2017 г. е заплатен като дарение от анонимен норвежки спонсор. Набрана е неголяма сума от продажба на рекламни материали по време на 10-годишнината на ЕССГ през 2014 г. Разходите са за изработката на рекламните
материали и по 200 евро на година членски внос в Европейския форум на хората с увреждания. В
одитния доклад бе изразено удовлетворение от добрата работа на ковчежника и на Изпълнителния комитет (ИК) на ЕССГ. Вторият одитор – Мария Лагерстрьом от Швеция, е участвала само
по имейл.
На 04 юни се проведе заседание на ИК на ЕССГ, в което Димитър Парапанов участва като
одитор и представи одитния доклад.
От 05 до 06 юни се проведе четвъртото Общо събрание на ЕССГ, в което Димитър Парапанов участва като делегат на НАСГБ – национален член на ЕССГ. В общото събрание участваха
делегати от 11 държави: Белгия, България, Хърватия, Финландия, Унгария, Италия, Норвегия,
Русия, Испания, Швеция, Швейцария. Представителят на Дания обяви, че не е упълномощен от
Датската асоциация на сляпо-глухите и не може да гласува.
На събранието бяха представени доклади от президента на ЕССГ Саня Тарцай за дейността
на ЕССГ („Доклад за влиянието“), доклад на ковчежника Гаир Йенсен и доклад на одитора Димитър Парапанов. Бяха обсъдени и приети изменения и допълнения на Устава на ЕССГ, свързани с
изисквания на предстоящата регистрация на ЕССГ в Белгия и съответствието му с Белгийския
закон за юридическите лица с нестопанска цел. Необходимо е провеждането на ежегодни общи
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събрания за приемане годишен отчет и годишна програма, а веднъж на четири години ще се провежда отчетно-изборно събрание. Бе намален съставът на ИК на ЕССГ, който вече се състои от:
президент, вицепрезидент и трима членове. Бившите длъжности на ИК – генерален секретар и
ковчежник, вече ще бъдат възлагани на виждащи и чуващи специалисти, които ще поемат позициите на изпълнителен директор и финансов директор, първоначално на обществени начала, а
след осигуряване на финансиране – ще бъдат назначени.
Общото събрание на ЕССГ избра за новия мандат от 4 години (до 2021 г.), следните органи
на ЕССГ:
1. Изпълнителен комитет на ЕССГ: президент – Саня Тарцай, Хърватия; вицепрезидент –
Франциско Тригуерос, Испания; членове: Петер Ванхут – Белгия; Тамаш Гангл – Унгария и Рику
Виртанен – Финландия.
2. Одитори на ЕССГ: Илия Кърджанов – България и Надежда Голован – Русия.
3. Комисия по изборите за следващото изборно ОС през 2021 г.: Берт Ван Сомпеле – Белгия
и Уле Елвесвеен – Норвегия.
По решение на ИК на ЕССГ, Гаир Йенсен (Президент на Световната федерация на сляпоглухите) бе удостоен с званието „Почетен член на ЕССГ“.
Поради необходимостта от средства за регистрация на ЕССГ в Белгия, бе взето решение да
се повиши годишният членски внос от 15 евро на 50 евро. Организациите, които нямат възможност да платят 50 евро, е необходимо да изпратят молба до ИК на ЕССГ, който да им разреши
членският внос за тях да остане 15 евро.
Общото събрание прие „Спешна резолюция за равните възможности на сляпо-глухите в Европа, която призовава страните членуващи в ЕС, да осигурят основните права на сляпо-глухите
хора: признаване на сляпо-глухотата за отделно увреждане; право на квалифицирани и професионални интерпретатори (преводачи) за сляпо-глухи; право на пълноценно участие, самоизява и
равенство в Европа.
Взе се решение за честване на две главни дати, свързани със сляпо-глухотата:
1. 27 юни – рожденият ден на Хелън Келър, се отбелязва като Международен ден на сляпоглухите. Очаква се ООН да го утвърди и като Световен ден на сляпо-глухите.
2. 22 октомври (дата на основаване на ЕССГ през 2003 г.) – се обявява за Ден на ЕССГ.
Бе приет Стратегически план на ЕССГ (2017-2021), който съдържа:
мисия и визия;
стратегически цели и средства за постигането им;
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видимост;
организационен растеж;
качество на услугите;
сътрудничество с други организации;
кампании и лобиране;
нови членове;
проучване, издирване и идентифициране на сляпо-глухите в Европа;
набиране на средства;
регистрация в Белгия.
Президентът и вицепрезидентът веднъж годишно ще изготвят отчет по изпълнение на стратегическия план.
ОС реши секретариатът на ЕССГ да бъде в Загреб, при президента Саня Тарцай
(председател на Хърватската асоциация на сляпо-глухите „Додир“).
Следващото общо отчетно събрание на ЕССГ ще се проведе през 2018 г., в Испания, съчетано с участието на същите организации в общото събрание на СФСГ и Световната конференция
„Хелън Келър“, на дата, която предхожда датата на ОС на СФСГ.
От 07 до 09 юни се проведе Втората конференция на ЕССГ на тема „Нашият път към равенство в Европа“. Конференцията бе открита с официални приветствия от Саня Тарцай, Гаир Йенсен, Марку Йокинен – президент на Европейския съюз на глухите, Ивана Бучко – президент на
Европейския форум на преводачите на жестов език, също така от Министерство на социалните
дейности и здравето на Финландия и от председателката на Финландската асоциация на сляпоглухите – домакини на събитието.
Д-р Лииса Каипинен, почетен президент на Световната федерация на глухите, изнесе презентацията „Качеството на живота чрез осигурени човешки права, значението на КПХУ на
ООН“.
Димитър Парапанов изнесе презентация на тема: „Комуникацията на българските сляпоглухи е тяхно право и задължение на българските държавни институции“. Беше представена работата на НАСГБ съвместно със Съюза на глухите в България (СГБ) за признаването в България
на жестовия език и на специфичните методи за общуване със сляпо-глухи.
В резултат на дългогодишното съвместно партньорство, в периода 2012-2013 г. беше създадена по европейски проект „Методика за обучение на интерпретатори за сляпо-глухи“.
През 2014-2015 г. СГБ и НАСГБ участваха и в изработката на Концепция по КПХУ, чл.21
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отнасяща се до въвеждането на жестовия език. Бе приет План за приложение на КПХУ 2015-2020
г., чрез който в момента тече изследване на жестовия език, а след това ще се пристъпи към признаване на жестовия език, ще бъде осъществено обучение за жестовите преводачи и като интерпретатори на сляпо-глухи, както и ще бъде осигурено държавно финансиране за предоставяне на
услугите им към глухите и сляпо-глухите хора.
Барбара Верна от Италия разказа за признаването на червено-белия бастун за сляпо-глухи в
Италия през 2002 г. в италианския закон за движение по пътищата. В последвалата дискусия Димитър Парапанов съобщи, че в България през 2012 г. също червено-белия бастун е бил признат в
закона за движение по пътищата.
Тамаш Гангл от Унгария говори за „Идентичността като сляпо-глух“. През 2011 г. унгарската държава е организирала преброяване на населението, в което е включила въпроси, дали гражданинът е сляпо-глух, дали има зрително увреждане или слухово увреждане. Така се получават
резултати на база на личното възприятие на човека, дали се чувства сляпо-глух, или декларира, че
има слухово и зрително увреждане.
Сляпо-глухите Биби Хагерюпсен и Ашлид Йохансен с помощта на норвежките жестови
преводачи представиха метода хаптична комуникация, развиван в Норвегия и налагащ се в Европа, с цел ускорено и улеснено предаване на информация за заобикалящата среда и случващото се
в момента около сляпо-глухия.
В следващите дни на конференцията, Франциско Тригуерос от Испания представи темата
„Гласът на сляпо-глухите“, които са самите организации на сляпо-глухи – националните и ЕССГ,
като глас на сляпо-глухите в Европа.
Санна Паасонен от Финландия представи свое проучване върху домашното насилие при
сляпо-глухи и хора с увреждания.
На втория форум на сляпо-глухите жени бяха разгледани презентациите на Катарина Макинен от Университета в Тампере за отношението към жените, както и на Санна Паасонен с видеоинтервюта на четири сляпо-глухи жени, разказващи за живота си.
На първия форум на сляпо-глухите младежи, Аарне Пиркола от Финландия разказа за мултикултурализма и равноправието в скандинавските страни, а Стефани Флу от Франция (сляпоглуха и отскоро майка) обсъди предизвикателствата пред младите сляпо-глухи, позитивната нагласа и сляпо-глухата идентичност.
По време на събитието, посетихме Градската зала и Центъра за рехабилитация на сляпоглухи в Тампере, където се запознахме с техния опит и практика.
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Изпълнителният комитет на ЕССГ:
Президент: Саня Тарцай (Хърватия); вицепрезидент: Франциско Тригуерос (Испания);
членове: Петер Ванхут (Белгия); Тамаш Гангл (Унгария) и Рику Виртанен (Финландия)

Светлозар Парапанов, изп. директор на НАСГБ и
директор на НЦРСГ „Х. Келър“
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ТВОРЧЕСКИ ИЗЯВИ
НА ТО ГАБРОВО
В последните две години няколко души членове на териториалната организация на НАСГБ
постигнаха успехи в различни поприща. От 2016/2017 учебна година Маринка Илиева е студентка в специалност „Социални дейности“ в габровския Технически университет.
Петко Ботев пък се доказа като виден мърфолог и спечели приза за Афоризъм на 2016 г. в
предаването „Законите на Мърфи“ по радио Хоризонт с афоризма „Глупаците и бурените растат
без поливане“.
На 21 май 2017 г. Петко спечели и специалната награда „Народен шегобиец“ на биеналето
Благолаж 2017, организирано от Дома на хумора и сатирата в Габрово. Тази година мотото на националната среща – наддумване Благолаж беше: „Апетитът идва с яденето“. А вицът, с който
Петко спечели наградата за най-комично разказване на преживелици, осмиващи вредните хранителни навици и злоупотреби, е следният:
„Дали на габровец кон и му казали:
– Колкото земя можеш да обиколиш, ще е твоя.
Тръгнал габровецът, яздил, яздил, на третия ден конят паднал и умрял. Габровецът продължил пеша. Вървял, вървял, капнал от умора, рухнал на колене на земята, хванал си шапката,
хвърлил я напред и казал:
– Ей тук ще е за няколко реда картофи.“
Иван Шишков, дългогодишен служител и директор на ДЗИ – Габрово, есперантист и член
на УС на ТО – Габрово, издаде албум за историята на ДЗИ – Габрово за времето, когато той е бил
Директор на института. А в момента подготвя две нови книги – едната е биография на габровеца
Никола Ненов – Буката, шесткратен шампион по колоездене, а другата е пътепис за приключенията на семейство Шишкови „С есперанто по Европа“, част от която предлагаме на читателите на
списание „Звук и светлина“.
С ЕСПЕРАНТО ПО ЕВРОПА
Есперанто е изкуствено създаден език, лек за изучаване. Той е взел най-рационалното от
най-разпространените европейски езици и е освободен от неправилностите, безбройните изключения и словосъчетания, които правят националните езици твърде трудни за изучаване. Предназначен е за улесняване взаимоотношенията на обикновените хора от различни краища на света в
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личните им контакти, кореспонденция, при участието им в международни конгреси или конференции.
Още от дете лелеях мечтата да пътувам по далечни земи и да контактувам с чужденци. Това
предполагаше да зная много езици. Като ученик в гимназията разбрах за наличието на международния език есперанто, който лесно се усвоява и с който може да се контактува с хора от разни
чужди страни. Помислих си, тъкмо работа за мене във връзка с осъществяването на мечтаните ми
пътувания. Купих си учебник и речници и започнах изучаването му. За кратко време научих основните му принципи и с помощта на речниците започнах кореспонденция с есперантисти от европейски страни, при която бавно и последователно усвоявах езика. Придобих и много приятели,
с някои от които все още си кореспондираме.
През пролетта на 1976 година френският есперантист, г-н Марсел Кюрние, от град Бержрак,
с когото редовно си кореспондирахме вече двадесет години и между нас се беше утвърдило едно
истинско приятелство, ми изпрати нотариално заверена покана-декларация за посещение при него във Франция. Назряла беше вече необходимостта да се срещнем, заедно със семействата си, и
лично да се опознаем.
По това време, както и преди, излизането от България на частни лица за посещение в западноевропейски страни, по какъвто и да било повод, за обикновените като мен хора, беше почти
невъзможно. Още по-трудно беше да се получи разрешение за излизане на цяло семейство. За да
се случи това, беше необходимо на първо място да има сериозни причини за необходимостта от
такова излизане, да се представи нотариално заверена покана-декларация от близък роднина в
чужбина, с която той да поеме изцяло издръжката и здравното осигуряване на поканеното лице.
Абсолютно необходимо беше поканеното лице да е политически „благонадеждно”, преценка за
което се даваше от местните партийни величия и комитети. Тази преценка беше чисто субективна и ако не си харесван по някакви причини от тези лица, които представляваха местната власт,
пътуването ти за чужбина биваше обречено. И не на последно място, беше необходимо да имаш
близки приятелски връзки с хора от милицията, от Държавна сигурност, или от други органи и
влиятелни лица от държавната власт, които биха имали желание да те подкрепят и да гарантират,
че ще се върнеш отново в България.
Бях почти сигурен, че ще получа разрешение за пътуване, тъй като тогавашният началник
на Окръжното управление на МВР в Габрово беше моят селски, и познат още от младежките години, Никола Томитов. Мислех си, че той е уверен в моята лоялност към властта и няма да ми
откаже излизане в чужбина. Бях се излъгал. Отказа ми без да се мотивира. Посъветва ме да отложа това пътуване за през следващата година. Не можех да съобщя на г-н Кюрние точната причи-
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на за моя отказ да се възползвам от поканата му за гостуване, защото личната кореспонденция и
телефонните разговори зорко се контролираха от органите на Държавна сигурност, които не си
поплюваха. Рискувах свободата, здравето и живота си дори. Трябваше да бъда благоразумен. За
това излъгах приятеля си Кюрние, че здравословни причини възпрепятстват посещението ми при
него и го помолих да отложим това за следващата година.
На следващата година г-н Кюрние отново ми изпрати покана за гостуване, за мене със семейството ми. Подадох в МВР необходимите документи и след около месец получихме международните си паспорти. Синът ми Делян, като малолетен, беше включен в паспорта ми.
Радостта ни беше неописуемо голяма. Сега вече трябваше да се снабдим с визи за страните,
през които ще минаваме. За целта отидох в София, където в продължение на десетина дни обиколих френското, италианското и югославското посолство. В първите две нямах проблеми и своевременно получих визи, но в югославското ударих на камък. Там бях във вторник и се надявах, че
на следващия ден ще получа и от тях визи, но те били в почивка до петък. Обяснявах на чиновника, който се показа след моето позвъняване на входа, че спешно трябва да пътувам за Франция, а
той с безразличие ми отговаряше: „Може, ама у петок”. Нямаше как, упорит човек беше и трябваше да чакам. В петък получих и от тях визи и същия ден се върнах в Габрово.
Междувременно бяхме започнали вече подготовката за това пътуване. Определих по пътната карта маршрута и местата, където ще почиваме и преспиваме. Изчислих приблизително километрите и съответно необходимото количество от бензин и масла. Написах писма на приятелите
ми есперантисти от страните, през които ще преминем, за да им съобщя за пътуването ни и да ги
помоля за помощ и съдействие при нужда.
Първо писах на французина Жан-Ив Пуже от град Лион. През лятото на 1967 година, пътувайки през Габрово за Варна, двигателят на автомобила му „Ягуар” беше получил повреда и търсеше сервиз, където да се извърши ремонт и отстрани тази повреда.
Слязъл беше от прохода „Шипка” по инерция. Автомобилът му беше стигнал до бащината
ми къща в кв. Любово, където наклонът на шосето свършваше и пътуването не можеше да продължи. Аз бях в платен годишен отпуск и седнал под ябълката в двора, пълнех ловните патрони
за предстоящия лов на пъдпъдъци. Виждайки ме там, той дойде при мен и на развален немски
език, какъвто беше и моят, ми обясни проблема си и ме попита бих ли могъл да му посоча автосервиз, където да се извърши ремонтът.
Поканих г-н Пуже вкъщи, почерпих го с току-що сварено от жена ми сладко от диви ягоди
и телефонирах на началника на единствения тогава автосервиз в Габрово – Христо Йорданов, с
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когото се бяхме сприятелили, с молба да изпрати автомобил-влекач, за да закара колата в автосервиза и да се извърши ремонта.
Дойдоха двама автомонтьори, прегледаха двигателя, ориентираха се за повредата и взеха
колата на буксир като казаха, че ще отстранят повредата и след около два часа ще я върнат. Така
и стана. Г-н Пуже ми беше много благодарен и на раздяла ми даде адреса си и ми каза, че ако някога имам възможност да посетя Франция, непременно да му се обадя, тъй като имал желание да
му гостувам. Бях убеден, че това никога няма да ми се случи, но доброто възпитание изискваше с
усмивка да му благодаря за любезната покана.
Но, ето че то се случи. И аз незабавно му написах писмо, за да го известя, че ми се отдава
възможност през м. юни, заедно със семейството ми, да посетя страната му.
След малко повече от две седмици, получих по пощата един голям плик от г-н Пуже, който
съдържаше пътна карта на Франция и района, в който той живее, две картонени ленти, върху които бяха написани селищата, през които бих могъл да премина, по два различни маршрута, за да
стигна до него. Тези картонени ленти бяха пригодени за залепване на волана, за да мога да ги чета по време на пътуването, без да спирам колата.
Съдържаше още любезно писмо с покана за посещение при него, в което ми съобщаваше в
кой град и хотел да отседна, след което незабавно да му телефонирам, за да дойде и ни посрещне.
Съдържаше и визитната му картичка, която трябваше да представя на собственика на посочения
в писмото хотел. На гърба на картичката г-н Пуже беше написал: „Г-н Дюбоа, моля приемете семейството на г-н Шишков за моя сметка и ме уведомете за тяхното пристигане”. Това беше найдоброто, което можех да очаквам от него. Той ни предлагаше своята протекция в тази далечна и
непозната за нас страна, от което ние най-много се нуждаехме, тъй като парите ни не бяха достатъчни, за да си осигурим необходимия комфорт при едно толкова далечно пътуване.

Йордан Цирков
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400 ГОДИНИ ОТ ПОЯВАТА НА ХАРМАНЛИ ПО
ГЕОГРАФСКИТЕ КАРТИ НА ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИТЕ ДЪРЖАВИ
Какво е впечатлило европейските пътешественици, та записват в регистрите си малкото селище и го нанасят по географските карти под името Харманли?
Няколко думи за името на селището. На голяма равна площ са разположени много хармани.
Хората, работещи на тях, наричали себе си харманлии. Така по един съвсем естествен начин дошло и названието на селището. То така е прилегнало на мястото си, че не е променяно никога. Само при реформата в българския език в средата на ХХ век е отпаднало едното „и“ и от Харманлии,
е станало Харманли. Но не харманите и харманлиите са причината за вписване на селището в географските карти на европейците. Забележимо го правят разположението му и услугите, които
предлага на пътешественици и търговци.
Какво толкова е особеното в разположението на селището? На първо място е реката. Тя, с
разливите си, принуждава спирането и изчакването водата да се прибере в коритото си. Второ –
тук е единственият мост, позволяващ спокойно и сигурно преминаване на реката, независимо от
сезона. Трето – това е конак, осигуряващ полицейска закрила и съдебни услуги. Четвърто – това е
големият кервансарай с всички удобства и услуги. Не са за пренебрегване спокойствието, сигурността от въоръжената му охрана, дебелите и високи зидове и прислугата. Хайде сега остави
всичко това незабелязано и нерегистрирано. И четирите причини за отбелязването на Харманли в
картите на Европа са така преплетени, че трудно могат да бъдат разглеждани по отделно. Ще направя такъв опит, но ви моля да не сте много критични и взискателни към мен.
Реката, фактор номер 1 за забелязването и развитието на селището, се нарича Олу дере. Така са я нарекли турците. В превод това означава „Лудият дол“. Иначе става дума за малка, плитка
и тиха рекичка. Обикновено е дълбока до коляното. Тогава защо са й лепнали такова зловещо
име? А всичко е толкова просто. Река Харманлийска има голям водосборен басейн. Той обхваща
част от предпланината Родопи. При обилни дъждове там, приливната вълна идва със закъснение.
При тихо, слънчево време реката приижда и залива огромно пространство – от два до четири
квадратни километра. Това я превръща в непреодолима преграда за всички. При липсата на мост
дори и местните хора не могат да се приберат, ако приливната вълна ги свари на отсрещния бряг.
Изчезват бродовете, а рискът от удавяне съвсем не е хипотетичен.
Но защо реката залива такова огромно пространство? Причината не е само в реката. Теренът е равен, но и много нисък. Всяка приливна вълна над половин метър предизвиква наводнения. Земята се преовлажнява и става негодна за земеделие. След оттеглянето на водите, богатата
и огромна площ се превръща в тучно пасище. На него се радват най-много местните животновъди. Но нека мислено се върнем няколко века назад във времето, когато все още е нямало мост.
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Идват търговски кервани, а водата е придошла и те се разполагат на незалятата част от пасището.
Така те отнемат пашата за стадата на местните хора. Керванджиите не искат да се преместят, местните не могат да отстъпят. Няма и място за компромис. Конфликтът е неизбежен. Още полошото е, когато керванджиите карат стада за клане в Истанбул. Смесят ли се стада, и Бог не може да помогне. Има пукнати и строшени керванджийски глави, прободени, съсечени и застреляни
пастири. За да няма подобни случаи, трябва полиция да въдвори ред, съдия да въздаде справедливост, мост, за да се избегне струпвания на кервани, керваншаран, за да се избегнат конфликти с
местното население. Османската империя е в разцвета си и прави всичко това без особени усилия.
Тук ще направя малко отклонение, за да се изяснят отношенията керванджии – местно население. В преданието за петте керача, петимата братя са убити през нощта, а стадата им са отвлечени. Не се казва нищо за керванджии. Едната версия е, че са те. Другата, че са черкезите от
съседното село. Но нали тези кавказки разбойници се препитават с охрана на кервани, като грабители на кервани, а през свободното си време, за развлечение, с грабежи над местните християни.
Легендата за красивата Гергана е в същия стил. Тя не е пристанала на бея, а е отвлечена от охраната му пак по негова заповед. И тук местните люде са принудени да затрупат с пръст оригиналната Герганена чешма, за да се спират керванджиите, носители на чумната зараза. От казаното до
тук, става ясно, че през вековете не е решен нито един проблем на местните хора. Те са убивани,
отвличани, ограбвани. Местните люде не се плашат от пътешественици и нашественици. В случая такива се явяват някои от керванджиите.
Вторият значим фактор е мостът. Всъщност, говоря за мост, но те са два. Не съм сгрешил,
защото става дума за два последователно свързани моста. Това го прави може би уникален, поне
за страната ни, ако не и на Балканите. Не се хваля воден от местен патриотизъм. Ще го опиша,
пък вие, ако сте виждали другаде такова нещо, поправете ме.
Виждали ли сте сводест и полегат мост, свързани в едно? А виждали ли сте изобщо полегат мост? А сводест мост, построен в полето да сте виждали? Не сте, нали? Ами тогава елате и
вижте!
Сводести мостове се строят в планината или в предпланински зони. Строят се при тесни
речни корита с високи брегове. Там приливните вълни са високи, а сводестите мостове имат голяма пропусклива способност. Високият мост не може да се затлачи или задръсти. Водата не може
да го залее и разруши. Но нали в полето условията са съвсем различни? Или майсторът, който го
е построил е бил пиян? Не, не пипайте майстора! Свалете шапки и му се поклонете! Трябва поклон пред човек с такава фантазия и разкрепостено мислене. Защото той се е справил блестящо с
едно много трудно предизвикателство. И го е направил със завидно самочувствие. Хвала тебе,
Майсторе!
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През 1983 г., в един военен архив, попаднах на една аероснимка. На въздушния фотос се
виждаше районът на сливането на реките Харманлийска и Марица. На висококачествената снимка се виждаха неща, които вече не съществуват. Старото корито на реката е засипано, но на фотоса го имаше. В последните два километра реката правеше пет обратни завоя и шест пъти променяше посоката си от изток на запад и обратно. В равното и ниско място сякаш бе загубила ориентация накъде да тече. Едва в последните метри свива на север към голямата река. Но и тук неудача – устието е насочено срещу течението на Марица. Така голямата река натиква водите си в коритото на малката река. Но и това не е всичко. Марица натрупва наноси в устието и го затлачва.
На това се дължат обширните наводнения. Ширината им варира от 300 метра до два километра.
На такива разстояния при изключително ниски брегове, не се строят мостове. А необходимостта напира.
През октомври и ноември – есенно пълноводие. През март, април и май снеговете се топят и
пролетно пълноводие. Затруднени са търговските контакти между Европа и Ориента. Придвижването на войски също се блокира. Изходът е мост на всяка цена. Но как се строи мост при висок
десен бряг и нисък ляв? Затова изборът на майстора е най-добрият. Изборът на място за моста е
на най-тясното. Но и тук е 300 метра. С комбинацията сводест и наклонен мост, майсторът свежда мостовете до 80 метра.
Мостът е строен от голям майстор и с качествени материали. Османската империя е била
направо разточителна при построяването на моста. Каменните блокове са споявани с разтопено
олово и специален хоросан. Основната съставка на хоросана са жълтъците на яйцата. Местният
археолог дори спомена някакво астрономично число на употребените яйца, но такива числа не се
помнят. Между каменните блокове няма местенце дори за един нокът. Приемам думите му с пълно доверие. Все пак с очите си видях употребеното олово. С него са споени дори парапетите на
моста. Вековете са нанесли само две повреди на моста, но строителите нямат вина. Някакво превозно средство е поднесло върху сводестия мост и е съборило десетина метра от южния парапет.
Точно тук се вижда употребата на олово за спойка на парапетите. На северната страна има малка
площадка с размери метър на два. От нея се издига зид от дялан камък, висок колкото човешки
ръст. В него е вградена мраморна плоча с текст на арабски. В подножието на зида има превод на
текста, изписан на метална табелка. Ето точния превод: „Животът на човека е като преминаване
по мост. Идва от брега на видимия свят и отива на брега на невидимия.“ – арабска мъдрост.
Точно този зид се руши. Причините са вибрациите от тежките камиони и товарните влакове.
Зидът е укрепен с метални шини, но повредите не подлежат на реставрация. Може би, разрешаването на проблема е направата на дубликат. А сводестият мост е известен сред местните хора като
„Гърбавия мост“. Това е така, защото гледан от страни, сводът му стърчи над реката като гърбица
на камила.
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Щрихи от родината
Няколко думи и за полегатия мост. Дълъг е около 40 метра. Компенсира денивелацията от 3
или 4 метра между бреговете. На всеки 10 метра линейна дължина, има снижение около 0,7 или
0,8 метра. Има два ниски свода от по 6 или 7 метра дължина. Единият свод е висок колкото човешки ръст, а другият на половина. Парапетът му също е полегат. Целият мост е павиран. Паветата са блокове, бежови на цвят. Подредени са много плътно един до друг. Камъкът не е гранитен, а
базалтов. Паветата са много гладки и хлъзгави. Сигурно много впрегатни животни са си чупили
краката по моста, опитвайки се да теглят или задържат натоварените коли.
Днес коритото на реката под моста е засипано и подравнено. Мостът разделя обширна площ
на две. От северната му страна е откритият пазар, а от южната е панаирната площ. Пешеходците
преминават вече под моста, а не по него. Така старият мост е изгубил функциите си като транспортно съоръжение. Но има друга функция – на красив старинен декор. И още си има своята архитектурно-историческа стойност.

Мостът през 1930 г.

Мостът през 2011 г.
Петко Абаджиев
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ЙЕЛОУСТОУН – ПЪРВИЯТ НАЦИОНАЛЕН ПАРК
Национален парк „Йелоустоун“ (в буквален превод „Жълт камък“) е името на първия национален парк. Той се намира в северозападните части на САЩ. Създаден е на 1
март 1872 г. Той е най-големият в САЩ и първата в света защитена природна територия. Той е
част от екосистема с планински масиви, езера, реки и гори. Едни от най-големите му забележителности са вулканичните скали от черен обсидиан и многото гейзери и горещи извори. Сред най
-известните е гейзерът „Олд Фейтфул“ (“Старият верен”), наречен така заради точността на изригванията си. Едно изригване може да изстреля между 14 и 32 000 литра вода на височина от 30
до 55 метра и трае обикновено между 1,5 и 5 минути.
Един от най-големите пожари (които стават ежегодно) става през 1988 г. и унищожава почти 1/3 от парка, който е богат на растителност и животински видове – гризли, вълци, вилорога
антилопа, бизони. В Йелоустоун може да се лови риба, да се кара лодка и да се правят дълги походи.
Преди около 11 000 години, първите заселници, индианците, започват да ловуват и ловят риба в този район. Те са използвали обсидиан за изработката на различни сечива.
Първите бели изследователи идват тук през 1805 г. с известната експедиция на Люис и
Кларк. През следващите години ловци разказват за „кипяща кал“, „реки от пара“ и „вкаменени
дървета“. Тъй като не са останали документирани доказателства от този период, хората са мислели, че това са измислени истории. През 1856 г. Джим Бриджър, трапер, също съобщава, че е виждал „врящи извори“ и „планини от стъкло и жълта скала“. Въпреки че и неговите разкази не са
приети сериозно, те събуждат любопитството на геолога и изследователя Хайдън, който
през 1859 г. организира двугодишна експедиция. Тя достига реката Йелоустоун, но обилни снеговалежи принуждават участниците да се върнат. Избухналата гражданска война отлага проучванията за около 10 години, но след нея следват няколко успешни експедиции, които описват различни гледки и природни феномени. През 1871 г. Хайдън се завръща в района с втора, помногобройна експедиция, спонсорирана от правителството. Този път експедицията приготвя доклад, към който прилага снимки и рисунки и успява да убеди Конгреса на САЩ да оттегли решението си за продажбата му на търг. На 1 март 1872 г. президентът Юлисис Грант подписва закон,
с който провъзгласява създаването на националния парк Йелоустоун.
Паркът има 1000 археологически находки и 1106 исторически структури и места. Обявен е
за Биосферен резерват на 26 октомври 1976 г. и влиза в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО на 8 септември 1978 г.
Паркът има 300 гейзера, което представлява 2/3 от всички гейзери в света. Най-големият
гейзер в света сред тях се нарича Стиймбоут. Преди около 640 000 години огромно вулканично
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изригване създава пръстеновиден кратер, наречен калдера, с размери 45 на 85 км и покрива с
прах голяма част от територията на САЩ. Друго, по-малко изригване, става преди 160 000 години. И до днес земетресенията са често явление в района, но са твърде слаби, за да бъдат забелязани от посетителите.
Учени установяват, че всъщност природният парк Йелоустоун е един от найголемите супервулкани на Земята. Супервулканите се образуват, когато магмата се издига от
мантията на Земята, но не изригва веднага. Когато изригне, неговата сила е огромна и може да
предизвика световен катаклизъм.
Земната кора в някои части на Йелоустоун в последните години се е надигала с 4 до 6 сантиметра на година, което е възможно да се дължи на надигане на разтопена лава.
Около 96% от Йелоустоун се намира в щата Уайоминг, 3% в Монтана и 1% в Айдахо. Паркът е 102 км на 87 км и е с площ 8,983 км². Реките и езерата представляват 5% от общата площ.
Езерото Йелоустоун е най-голямото с площ 352,2 км², дълбочина 122 м, 177 м брегова ивица и надморска височина 2357 м. Паркът се намира на плато със средна височина 2400 м, заградено отвсякъде с планински вериги, 80% от парка са гори и растения. Водопадите са 290 на брой,
като най-високият е 94 м. Двете най-известни реки са Йелоустоун и Люис.
1700 различни видове растения и дървета създават разнообразието на флората. Наймногобройни са няколкото вида бор:
Бор конторта – най-разпространеното дърво в парка, вид бор с високо, право стебло, достига височина 25 м. Индианските племена са го използвали за носеща конструкция на техните типи.
Енгелмански смърч – вид смърч, с височина от 25 до 40 метра, който расте върху вулканична почва, обикновено високо в планините.
Субалпийската ела – достига височина 20 метра и също предпочита вулканична почва.
Видове цветя:
Calypso bulbosa е вид орхидея, обикновено с бледолилав цвят, но се среща в розово и червено и обича сенчестите места.
Castilleja linariaefolias е един от 200-те вида растения, известни като Indian paintbrush (буквално „индианска четка за рисуване“). Името на това цвете идва от индианска легенда:
местен жител се опитва да нарисува залеза в прерията, но резултатът не е според очакванията му
и в разочарованието си, той захвърля четките. На мястото на захвърлените четки поникват цветята Indian paintbrush.
Mimulus guttastus е растение с жълт цвят и обича влажни места. Английското му име yellow
monkey flower („жълто маймунско цвете“) идва от приликите между формата на цвета и маймунско лице.
Йелоустоун е известен с чифтокопитните си бозайници. Тук се срещат бизони, лосове и
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дългороги

диви

овце,

които

имат

тенденцията

да

се

движат

заедно

и

образу-

ват стада. Сърните и елените предпочитат да се движат сами. Паркът е обитаван от около 60 вида
бозайници.
Бизон, който в миналото е съществувал с милиони по тези места, но поради масовото му
избиване, към края на 20-ти век е почти пред изчезване. Сега е под защитата на закона и броят на
бизоните постепенно се увеличава в Йелоустоун. По принцип те са агресивни животни и човек
трябва да избягва срещите с тях, особено през размножителния период (август месец), когато
мъжките индивиди се състезават в битки с рогата си, за да решат кой е по-силният.
Лос е вид лос с огромни рога и дълги крака. Живее в места, където има сняг почти през цялата година.
Вапити е вид елен, който е известен с необичайните звуци (подобни на ловджийски рог),
които издава по време на размножителния период през есента. Общият им брой в парка е около
30 000.
Вилорога антилопа – придвижва се с малки стада, най-голяма е вероятността да ги види човек в парка при изгрев и залез слънце. Те могат да развият скорост 65 км/ч и са способни да скочат на 6 метра височина.
Сив вълк – до заселването на белите хора по тези места, сивият вълк е обитавал района. Неговото изтребване започва през 19-ти век и продължава с още по-големи темпове в началото на
20-ти век. Около 1970 г. учените, които изследват фауната в Йелоустоун, докладват, че няма никакви следи от този вид. Едва през октомври 1991 г. Конгресът отпуска средства за да се върне
сивия вълк. Около 1995 – 1996 г. първите вълци, транспортирани от Канада, са пуснати на свобода в парка.
Мечката гризли е един от видовете, застрашени от изчезване. Те са диви и опасни и независимо, че проявяват определена толерантност към хората, могат да нападнат всеки момент. Храненето им е абсолютно забранено.
Койот – тук се срещат едни от най-едрите койоти в САЩ, тежат около 15 кг, имат сивкава
козина и живеят средно 6 години. Известен е случай в Йелоустоун обаче, когато един женски индивид достига възраст 13 години. Те са хищници и когато образуват глутница, са способни да
убият много по-голямо от тях животно.
Пума е от семейство котки.
Орел рибар е дневна граблива птица, чийто нокти са със специална форма, така че да може
да захваща хлъзгавата риба от езера и потоци. В Йелоустоун има около 50 – 60 двойки. Те са с
бял цвят на главата и тъмнокафяво тяло.
Лебед Тръбач – една от малкото птици в района, има гъста бяла перушина, която го предпазва от студа. Крилата му в полет са над 2 метра. Чувствителен е към човешко присъствие и не
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обича да бъде безпокоен.
Най-високата регистрирана температура е 37 градуса през 1936 г., докато най-ниската е -54
градуса през 1933 г. Зимите са много студени. През пролетта и есента средните температури са
между 0 и 20 градуса, със сравнително хладни нощи. Валежите варират от 38 до 200 см.
Торнадото е много рядко срещано явление по тези места, но на 21 юли 1987 г. едно опустошително торнадо минава оттам със скорост между 333 и 418 км/ч и остава разрушителна следа,
широка от 1,6 до 3,2 км и дълга 38 км.
Всички, които посещават парка, трябва да закупят пропуск, който важи за Йелоустоун и
Гранд Тетон за 7 дни и цената му е следната: за частни коли – 21 долара; за пешеходци и велосипедисти – 10 долара; за мотоциклетисти – 15 долара. Също така може да се закупи Годишен пропуск, който важи за всички национални паркове и монументи, с него могат да влязат всички пътници в една кола и струва 80 долара.
Паркът е отворен цяла година, всеки ден, но тези, които планират да посетят Йелоустоун,
трябва да проверяват метеорологичните условия и евентуалното затваряне на пътища.
Йелоустоун е един от най-посещаваните национални паркове в САЩ. От 1960 година той се
посещава годишно от не по-малко от два милиона туристи. През 2006 г. паркът е посетен от 2 870
295 туристи.

Източник: https://bg.wikipedia.org
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ПОНИ ВМЕСТО КУЧЕ-ВОДАЧ
Кучетата-водачи помагат на хората с увреждания от повече от сто години. Първото американско училище наречено “Seeing Eye” (в превод: „Виждащо око“) е отворило врати през 1929 г.
и оттогава досега продължава да работи. Но не всички хора харесват кучета, а сред тях има и хора със зрителни и други увреждания, които имат нужда от услугите, предоставяни от кучетатаводачи.
Какъв избор имат те? Мини конче.
Мини кончето водач действа по същия начин, както кучето. На мини кончетата водачи може да се вярва точно колкото и на кучетата водачи. И на двете им е нужно година-година и половина за обучение. Но има някои основни разлики. Фонданция „Кончета-водачи“ отбелязва, че те
могат да бъдат полезни за около 30 години, в сравнение с дванадесет при кучето.
Недостатъците са свързани с това, че миниатюрните кончета имат нужда да живеят навън и
изискват доста по-голямо пространство, в сравнение с кучетата, които могат да живеят в малки
апартаменти без особени затруднения.
Мини кончетата са изключително сладки, но това също е недостатък, защото основната роля на животното водач не е да предизвиква умиление.
Кучетата-водачи са страхотни, но за някои хора те просто не са опция. Най-често срещаният
вариант е заради алергия, но има и други причини.
Например, случаят на Мона Рамоуни. Тя е родена три месеца по-рано от предвиденото и е незряща
по рождение. Семейството й изповядва исляма.
Мона учи психология и работи като коректор на
брайлови издания. Тя е отличният кандидат за кучеводач, но силно религиозните й родители не позволяват тя да си вземе такова, защото според мюсюлманските канони то се смята за нечистоплътно и не може
да бъде държано като домашен любимец.
През април 2008 г. Мона прочита статия, от която разбира, че освен кучета има и понита-водачи. За
три години успява да събере необходимите средства
за обучението на мини конче.
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След като посреща в дома си в
град Диърборн, щата Мичиган, тригодишното пони на име Кали, нейният
живот се преобръща. Макар че всички приятели и познати на Мона я предупреждават, че ще има проблеми с
отглеждането, грижите, намирането
на подходящ ветеринар и т.н., тя се
справя безупречно с тези предизвикателства.
Според Мона, Кали я прави не само независима, но също така разкрива много нови възможности пред нея.
69-годишната Ан Иди от Делмар, Ню Йорк също има конче-водач.
В продължение на 14 години понито
на име Панда е неин водач, но миналата година то се разболява и има вероятност да умре. Ан и нейният съпруг правят всичко по силите си, за да
заплатят лечението на Панда, което
струва 30 000 долара, но имат само
част от необходимите средства. Другата част са събрани, чрез мащабна кампания по интернет, на която откликват много съпричастни
хора. Панда вече е здрава и продължава да води Ан.
Иди смята, че предимствата на мини кончетата са следните: вродената им предпазливост;
обхватът на зрението, който е изключително голям, защото имат, както монокулярно, така и бинокулярно зрение; инстинктивното им синхронизиране с движенията на другите, тъй като са
стадни животни; продължителността на техния живот, който е близо 30 години.
Идеята за кончета-водачи придобива такива мащаби, че към настоящия момент фондацията,
която ги обучава има толкова заявки, че е принудена временно да преустанови приемането на нови.
Превод: Деян Славов и Анна Ройдева
Източници: http://www.upworthy.com;
http://www.dailymail.co.uk
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Занимателна страничка
Въпроси:
1. Как може да оцелее човек 8 дни без да спи?
***
2. Колко рождени дни има средностатистическият човек?
***
3. Петима души живеят в кръгла къща. Четирима от тях са вътре. Когато петият се прибира,
разбира, че е извършено убийство. Първият казва, че е гледал телевизия, вторият, че е рисувал, а
третият, че е четял книга в ъгъла. Кой е извършителят на убийството?
***
4. Затворник планирал бягството си от затвор намиращ се на остров, но не можел да плува.
Въпреки това успял да избяга без да ползва допълнителни съоръжения. Как?
***
5. Лаура стои зад Кати, а Кати стои зад Лаура. Как е възможно това?
***
6. Мъж чете книга през нощта в стая без никакво осветление. Как е възможно това?
***
7. Двама мъже се опитват да преминат през река, като единственият им вариант е да използват едноместна лодка. И двамата успяват да преминат реката. Как?
***
8. Момиче рита топка на разстояние 3 метра, след което топката се връща при момичето. Как се
случва това?
***
9. А е баща на Б, но Б не е син на А. Как е възможно това?
***
10. Една стена е построена от 8 човека за 10 часа. Колко време ще отнеме на четирима мъже да я
построят?

Източник: https://brightside.me;
www.rootreport.com
Превод: Анна Ройдева
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ПРИТУРКА
НА
СПИСАНИЕ “ЗВУК И СВЕТЛИНА”
БРОЙ 7, 2017 Г.

БРАТСТВОТО
(с продължение)

Заради предстоящото завръщане на Чезаре Ецио загърби личните си терзания и се зае с работата, която съдбата му бе отредила. За да прекъсне притока на средства на Чезаре, първо трябваше да
открие и да неутрализира банкера му, а сведения за самоличността му щеше да получи от
„Разцъфналата роза“.
— Какво искаш? — В гласа на Клаудия не се долавяше и капчица радушност.
— На срещата ни спомена за някакъв сенатор.
— Да. Защо?
— Каза, че дължал пари на банкера на Чезаре. Тук ли е сенаторът?
Тя сви рамене.
— Сигурно ще го откриеш на Капитолия? За това не се нуждаеш от помощта ми, нали?
— Как изглежда?
— О, нека помисля… Среден на ръст?
— Не си играй игрички с мен, сестро.
Клаудия поомекна.
— На около шейсет, строен, с тревожно изражение, гладко избръснат, сивокос, висок колкото
теб или малко по-нисък. Казва се Еджидио Троке. Тежък характер, песимист, упорит. Трудно ще
изкопчиш нещо.
— Благодаря. — Ецио я изгледа втренчено. — Възнамерявам да разбера къде е банкерът и да
го убия. Досещам се кой е, но трябва да узная къде живее. Сенаторът може да ме насочи.
— Банкерът е под зорка охрана. Ако беше на негово място, и теб щяха да пазят.
— Намекваш, че не бдят над мен?
— Все ми е едно.
— Слушай, Клаудия, държа се грубо, защото се безпокоя за теб.
— Спести ми словоизлиянията.
— Ти се справяш добре…
— Благодаря, любезни господине…
— Но искам да организираш нещо важно. Щом неутрализирам банкера, момичетата ти трябва
да отнесат парите му на сигурно място.
— Само ми съобщи, когато — или „ако“? — успееш.
— Бъди нащрек.

2

В мрачно настроение Ецио пое към Капитолия — административния център на Рим, където го
посрещна оживено гъмжило. На широкия площад, около който бяха разположени административните сгради, няколко сенатори сновяха забързано, придружени от секретари и помощници, понесли
документи в кожени папки, с делови и самодоволни изражения. Ецио се сля, доколкото бе възможно, с множеството, озъртайки се бдително за мъж, отговарящ на даденото му от Клаудия описание.
Проправяше си път през тълпата, наострил слух и за най-дребния намек, който би могъл да дочуе за
набелязаната жертва. В момента със сигурност нямаше и следа от Еджидио, въпреки че той очевидно предоставяше на колегите си вълнуващи теми за разговор.
— Еджидио пак молеше за пари — каза единият.
— Както винаги. За какво този път?
— О, някакво предложение да се намали броят на публичните екзекуции.
— Колко нелепо!
Ецио се придвижи към друга групичка сенатори и там научи още нещичко. От чутото не беше
сигурен дали Еджидио е войнстващ (и следователно глупав) либерален реформатор или просто непохватен мошеник.
— Еджидио подготвя петиция за забрана на мъченията на свидетели в криминалните съдилища — каза тарторът на следващата група.
— Трудна работа! — отвърна изпитият мъж, на когото говореше. — Но това е само фасада.
Иска пари само за да си плати дълговете.
— Настоява да премахнем и лицензите за неподвластност на закона.
— Как не! Невъзможно! Всеки гражданин, който се чувства ощетен от законите ни, трябва да
може да откупи правото си да не ги спазва. Това е наш дълг. Все пак Светият отец въведе индулгенциите и той следва примера на самия Исус — „Благословени са милосърдните!“.
„Поредният трик на Борджиите да си пълнят хазната“, помисли си Ецио.
— Защо да даваме пари на Еджидио? Всички знаят какво ще направи с тях! — обади се другият сенатор.
Двамата се засмяха и поеха по задачите си.
Малобройна група стражи на Борджия с личния герб на Чезаре върху униформите си — два
червени бика, обградени с четири лилии — привлече вниманието на Ецио. Понеже това винаги
предвещаваше неприятности, Ецио приближи и видя, че са заобиколили един сенатор. Другите даваха вид, сякаш не се случва нищо необичайно, но Ецио забеляза колко далеч стоят от стражите.
Нещастният сенатор отговаряше на описанието на Клаудия.
— Няма да спорим повече — каза сержантът.
— Трябва да платиш — додаде ефрейторът. — Дългът си е дълг.
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Загърбил всякакви опити да запази достойнство, Еджидио хленчеше с треперлив глас:
— Направете изключение за стареца. Умолявам ви.
— В никакъв случай — озъби се сержантът и кимна на двама от войниците си, които уловиха
Еджидио и го събориха на земята. — Банкерът ни изпрати да съберем дължимото. Знаеш какво означава това.
— Вижте, дайте ми време до утре! Не, до довечера! Дотогава ще съм приготвил парите.
— Не става — отвърна сержантът и ритна силно сенатора в корема.
Отдръпна се назад и ефрейторът и другите двама войници започнаха да налагат проснатия на
земята мъж.
— Така няма да си получите парите — каза Ецио, пристъпвайки към тях.
— Кой си ти? Приятел ли си му?
— Загрижен случаен свидетел.
— Е, загрижеността ти не струва пет пари! Омитай се!
Сержантът, както се надяваше Ецио, застана твърде близо, и с отработена лекота асасинът
щракна бутона на Скритото острие, вдигна ръка и го прокара през гърлото му, точно над нашийната
броня. Събратята му проследиха окаменели от удивление как командирът им пада на колене, а дланите му се опитват напразно да спрат фонтана от кръв, бликнал от раната. Преди да се съвземат,
Ецио се втурна към тях и след няколко секунди тримата се присъединиха към сержанта в Отвъдното
с прерязани гърла. Нямаше време да върти сабя, задачата му изискваше да убива бързо и ефективно.
По време на стълкновението площадът се обезлюди като по чудо. Ецио помогна на сенатора да
се изправи. По дрехите му имаше кървави петна и той изглеждаше — и наистина беше — уплашен,
но и поуспокоен.
— Да изчезваме оттук — каза му Ецио.
— Знам едно място. Следвай ме — отговори Еджидио и със забележителна пъргавина се запъти към уличката между две от най-внушителните административни сгради. Прекосиха я бързо, свиха наляво и по няколко стъпала се спуснаха към сутерен с врата. Сенаторът я отключи светкавично
и въведе Ецио в малък, мрачен, но удобен на вид апартамент.
— Моето убежище — каза Еджидио. — Необходимо е, когато имаш много кредитори.
— И един особено влиятелен.
— Сгреших, че покрих дълговете си със заем от банкера. По онова време не знаех на кого служи. Трябваше да се държа за Киджи. Той поне е честен — доколкото е възможно за банкер. —
Еджидио замълча. — А ти кой си? Добър самарянин в Рим? Мислех, че са на изчезване.
Ецио не обърна внимание на шегата.
— Ти ли си сенатор Еджидио Троке?
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— Не ми казвай, че и на теб дължа пари! — изгледа го стъписано мъжът.
— Не, но можеш да ми помогнеш. Търся банкера на Чезаре.
Сенаторът се подсмихна тънко.
— Банкерът на Чезаре Борджия? Ха! И кой си ти?
— Да речем, че съм семеен приятел.
— Чезаре има много приятели напоследък. За жалост аз не съм сред тях. Така че извини ме, но
трябва да посъбера това-онова.
— Мога да платя.
Еджидио спря да се суети.
— А! Можеш да платиш! Ma che meraviglia!* Бие се със стражите заради мен и ми предлага
пари! Кажи ми защо се появяваш чак сега?
[* Какво чудо! (ит.). — Б.ред.]
— Е, не съм долетял от небесата. Помогни ми и аз ще ти помогна. Просто е.
Еджидио се замисли.
— Ще отидем в къщата на брат ми. Те не са на нож с него. Тук не можем да останем — твърде
потискащо е и прекалено близо до враговете ми. Или нашите врагове?
— Да вървим тогава.
— Но трябва да ме пазиш. Сигурно са пуснали по петите ми още стражи. Едва ли ще са особено милозливи, ако разбираш накъде бия, особено след малкото представление, което изнесе на площада.
— Хайде!
Еджидио излезе предпазливо навън, увери се, че не ги дебне опасност, и поведе Ецио по лабиринт от тесни улички и занемарени алеи, покрай малки площадчета и пазари. На два пъти се натъкнаха на стражи и на два пъти Ецио ги отблъскваше, този път използвайки сабята си с поразяващ
ефект. Градът очевидно бе вдигнат по тревога да издирва сенатора и спасителя му, но те се оказаха
твърде голям залък за устата на главорезите на Борджия. Времето не работеше в полза на Ецио и
когато поредната двойка войници се появи в далечния край на малко площадче, се наложи да побегнат и неспособен да използва убежището на покривите заради сенатора, Ецио се довери на неизчерпаемите му познания относно глухите римски улички. Най-сетне стигнаха задното крило на ново и
скромно, но красиво имение с двор, ограден с високи стени, на няколко пресечки източно от катедралата „Свети Петър“. Еджидио го въведе в двора през тясна порта с железни решетки, която отключи собственоръчно.
Щом влязоха, и двамата задишаха по-леко.
— Някой наистина се е заинатил да те убие — каза Ецио.
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— Не още. Първо искат да им платя.
— Но защо настояват да си приберат всичко еднократно? Доколкото схващам, ти си им нещо
като дойна крава.
— Не е толкова просто. Всъщност постъпих като истински глупак. Не съм приятел на Борджиите, макар да съм заел пари от тях, и наскоро научих нещо, което ми даде възможност да им подлея
вода. Поне малко.
— И то е?
— Преди няколко месеца брат ми Франческо, който е иконом на Чезаре — знам, знам, не подхващай тази тема — ми осветли плановете му за Романя. Възнамерява да създаде малко кралство, откъдето да завладее цялата страна. Понеже Романя е пред прага на венецианската територия, Венеция
вече недоволства от набезите на Чезаре.
— И какво направи ти?
Еджидио разпери ръце.
— Писах на венецианския посланик. Предоставих му всички сведения, които научих от Франческо. Предупредих го. Но явно са заловили някое от писмата ми.
— Няма ли да нарочат брат ти.
— Засега успява да се опази чист.
— Но какво те подтикна?
— Трябваше да предприема нещо. Напоследък Сенатът наистина няма никаква работа, освен
да одобрява всички декрети на Борджия. Опълчи ли се, ще престане изобщо да съществува. За независимост и дума не може да става. Знаеш ли какво е да не вършиш нищичко? — Еджидио поклати
глава. — Бездействието те преобразява. Признавам, че дори аз започнах да пия и да залагам…
— И да посещаваш бордеи.
Сенаторът го погледна.
— О, бива си те. Много си добър. Кое ме издаде? Ароматът на парфюм по ръкава ми?
Ецио се усмихна.
— Нещо такова.
— Хмм… Както и да е, обяснявах, че някога сенаторите си вършеха работата — подготвяха
петиции по важни въпроси като… о, не знам откъде да започна… незаконна жестокост, изоставени
деца, улична престъпност… Държахме под око Киджи и останалите банкери. Сега ни позволяват
единствено да определяме уместната дължина на ръкавите на женските рокли и прочее безсмислици.
— Но ти не се задоволяваш с това. Опитваш се да събираш пари за мними каузи, за да покриваш пропиляното на хазарт.
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— Не са мними каузи, момчето ми. Когато се сдобием отново с истинско правителство и си
разчистя дълговете, възнамерявам да ги отстоявам с всички сили.
— И кога ще настъпи моментът според теб?
— Трябва да сме търпеливи. Тиранията е непоносима, но никога не трае дълго. Твърде крехка
е.
— Ще ми се да споделях убеждението ти.
— Трябва, разбира се, да й се опълчваме. На всяка цена. Непременно. — Той замълча. — Аз
вероятно съм… колко?… десет или петнайсет години по-възрастен от теб. Не бива да губя нито миг.
Нима не си се вглеждал в някой гроб с чувството: „Това е най-важната крачка, която ще направя —
да умра“?
Ецио не отговори.
— Не — продължи Еджидио. — Не, разбира се. — Заговори сякаш на себе си: — Проклети
писма! Не биваше да ги изпращам на посланика. Сега Чезаре ще ме убие при първия сгоден случай,
независимо дали ще си платя дълга. Освен ако по някакво чудо не реши да излее гнева си върху другиго. Своенравието му не подлежи на съмнение.
— Върху другиго? Брат ти например?
— Не бих си го простил.
— Защо не? Ти си политик.
— Не всички сме злодеи.
— Къде е брат ти?
— Нямам представа. Не е тук, слава Богу. Не сме разговаряли, откакто разбра за писмата. Излагам го на риск. Ако те види…
— Да се заловим ли с деловите въпроси? — попита Ецио.
— Разбира се. Едно добро дело и… как беше по-нататък? Та така… какво искаш всъщност?
— Искам да знам къде е банкерът на Чезаре. Къде работи. Къде живее.
Еджидио ненадейно се оживи.
— Да, трябва да му занеса дължимото. — Разпери отново ръце. — Проблемът е, че нямам нито
грош.
— Споменах, че се наемам да намеря пари. Само ми кажи колко и къде ще се срещнеш с банкера.
— Никога не знам, преди да пристигна. Обикновено отивам на едно от три предварително договорени места. Помощниците му ме чакат и ме отвеждат при него. Дължа десет хиляди дуката.
— Няма проблем.
— Сериозно? — Лицето на Еджидио грейна. — Трябва да престанеш. Иначе наистина ще се
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обнадеждя.
— Стой тук. Ще дойда с парите по залез-слънце.
Рано вечерта Ецио се върна при още по-смаяния Еджидио. Връчи на сенатора две тежки кожени торби.
— Дойде значи! Не мога да повярвам!
— Дочака ме.
— Аз съм отчаян човек. Не ме ли лъжат очите, че си тук?
— Имам условие.
— Знаех си.
— Слушай! — започна Ецио. — Ако оцелееш, а аз се надявам да оцелееш, искам да следиш
какво става на политическата сцена в града. И да докладваш всичко научено на… — След кратко
колебание продължи: — … на мадам Клаудия в бордея „Разцъфналата роза“. Особено ако разбереш
нещо за Борджия. — Той се усмихна вътрешно: — Знаеш ли къде се намира?
Еджидио се окашля.
— Аз… имам приятел, който понякога го посещава.
— Добре.
— За какво ще ти послужи информацията? Да погубиш Борджия?
Ецио се усмихна.
— Просто… те наемам.
Сенаторът погледна към торбите с пари.
— Не ми се иска да им ги давам! — Замълча замислено, после каза: — Брат ми ме защитаваше,
понеже сме семейство. Мразя го, но все пак ми е брат.
— Работи за Чезаре.
Еджидио изопна рамене.
— Va bene. Съобщиха ми мястото на срещата следобед, докато те нямаше. Улучихме точния
момент. Очакват с нетърпение парите си, та ще се видим още тази нощ. Обливах се в кървава пот,
когато обещах на посредника им да приготвя сумата. — Той замълча отново. — След малко трябва
да тръгваме. Как смяташ да действаш? Да ме следиш?
— Няма да изглежда добре, ако не си сам.
Еджидио кимна.
— Добре. Остава ни време за по чаша вино и после поемаме. Ще ми правиш ли компания?
— Не.
— Е, аз определено се нуждая от глътка.
Оливър Боудън
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