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Доц. д-р Йоана Спасова-Ди-
кова от Института за изследване 
на изкуствата към Българската 
академия на науките и научен 
секретар на БАН за хумани-
тарни и обществени науки, спе-
чели наградата „Икар” на 

Гилдията на театроведите, кри-
тиците и драматурзите към 
Съюза на артистите в България 
за критически текст за книгата 
„Мелпомена зад желязната заве-
са. Част I. Народен театър: кано-
ни и съпротиви”, София, 2015. 
Това отличие ѝ се присъжда за 
втори път. Първият „Икар“ през 
2012 е за колективния труд 
„История на българския театър 
между двете световни войни на 
ХХ век“, т. 4, 2011 – Институт за 
изследване на изкуствата – 
БАН. В отговор на отправения 

при анонсирането музикален 
поздрав към театралната крити-
ка “I can get no satisfaction!” („Не 
мога да се наситя!“) на „Ролинг 
Стоунс“, с присъщия ѝ артисти-
чен замах и непредсказуемост 
Йоана Спасова,  благодари на 
публиката с думите на фронтме-
на на австралийската хард рок 
група "Ей Си/Ди Си" (АС/DC): 
„Thank you, Thank you, Thank 
you, people!“. Тя изказа благо-
дарност на колегите си от БАН, 
с които заедно пише „от почти 
четвърт век историята на 
българския театър в тези 

трудни за културата и науката 
времена”, на издателство „Ка-
мея”, на приятелите и се-
мейството си, и особено на 
дъщерите си, „че търпят своята 
майка – учèнка”. Специални бла-
годарности бяха отправени към 
творците на театъра, към актьо-
рите – герои на нейната книга, 
„без които“ – както подчерта – 
„нямаше да има история на теа-
търа”. Не пропусна да спомене и 
наречените от нея „ловци на 
мигове“, които се опитват да 
уловят в капаните на словото и 
образите духа на случващото се 
на сцената тук и сега, което 
отлита завинаги, на пазителите 
на спомени, които по думите ѝ 
„не вярват в смъртта на звезди-
те“. Последното беше част от 
стихотворението на Павел Ма-
тев, посветено на актрисата Ми-
ла Павлова, рано напуснала тази 
земя и сцената на Народния теа-
тър и цитирано в книгата, което 
тя припомни на публиката:

Аз не вярвам в смъртта на 
звездите, 

озарили простора дълбок...
Вероятно горят неоткрити 
във доброто човешко око.

Вероятно лъчите им стигат 
до последните глъбини.

И изчистени от интриги, 
закопняваме за висини.

Закопняваме за красотата 
и пленени от нея, мълчим...

Не забравяйте още звездата 
тя трепери от живи лъчи!

Осветени като в театър – 
нека бъдем безкрайно добри. 
Не я давайте на земята! 
На небето ни нека гори!“
Всред аплодисментите на зри-

телите, част от които не успяха 
да задържат бликналите си 
сълзи, доц. Спасова честити 
празника и завърши с думите:

„Vita brevis, ars longa! Животът 
е кратък, изкуството – вечно!“

БОЙКО ВАЧЕВ

„ИКАР” 2016 ЗА КРИТИКА

Доц. д-р Йоана Спасова-Дикова.                                   Фото: Огнян Панов

На 17-ти декември миналата 
година в Дома на киното се 
състоя премиерата на доку-
менталния филм на сценариста 
Александър Грозев и режисьора 
Илия Костов „Васил Гендов – мит 
и реалност“. С три смесени и про-
тиворечиви чувства излязох от 
киносалона: 

Първо – след документалните 
филми за Константин Величков, 
Добри Желязков-Фабрикаджия-
та, Добри Чинтулов и предстоя-
щия филм за Българското 
книжовно дружество – 
предходника на Българската ака-
демия на науките, за пореден път 
Илия Костов насочва вниманието 
и творческите си усилия към 
забравени, но видни личности и 
събития от нашата история, кое-
то е достойно и му прави чест. 
Винаги ми е правила впечатление 
яростта, с която отстоява тази 
своя творческа нагласа. Мислел 
съм си – дай боже, повече творци 
с такава позиция, темперамент и 
стръв на тази тема. Допълвал съм 
го и съм казвал много пъти в не-
формални разговори и интервю-
та, че сега е моментът да запазим 
част от данните за видни събития 
и българи като филм, очерк, кни-
га, когато все още има живи сви-
детели, които пазят автентичен 
спомена, и все още съхранени до-
кументи от лични архиви или в 
касите на рушащи се учреждения 
и изчезващи канцеларии. 

Само след десет-петнадесет го-

дини споменът ще избледнее, до-
кументите ще се погубят и исто-
рията ще се покрие с прах. И така 
достойните имена и мо-
менти от нашата исто-
рия ще бъдат обречени 
на забвение завинаги. 
Така например, няма 
филми за Никола 
Фурнаджиев, за Атанас 
Далчев, за Ангел Кара-
лийчев, за Димитър Та-
лев и за много други 
титани в нашата култу-
ра, наука и история, 
допринесли за израства-
нето ни – интелектуално, со-
циално и всячески като народ. 
Неофициaлният отговорът на 
съответните инстанции най-
често е, че няма пари, че не дости-
гат средства. Всъщност, се касае 
за пълна незаинтересованост от 
страна на държавните институ-
ции, чието задължение е да 
съхраняват жива нашата памет и 
история, за да се съхраним като 
народ, за липсата на каквато и да 
е стратегия в тази насока на 
всички нива в държавата. И 
тъжната констатация, че всичко 
съизмерваме с пари, че сме поста-
вили парите над всичко, дори над 
бъдещето ни като народ, защото 
децата ни отлетяха и няма да се 
върнат тъй като няма какво да ги 
задържа повече в България. 

Без история няма народ и де-
цата ни ще се присламчат до не-
чия чужда история и, водени от 

необходимостта до оцелеят, ще 
станат част от някой чужд народ. 
Така българските корени ще 

растат в чужда нива и 
ще дават плод за чужди 
хора. И не си задаваме 
въпроса ние и нашите 
родни институции: мо-
гат ли да се измерят с 
пари историята, споме-
нът и паметта? Каква е 
цената на цитираните 
титани за нашата исто-
рия – хиляда, сто хиля-
ди лева или един 
милион? Всъщност, 

много по-малко, погледнато 
конкретно – цената, за която 
заснехме първия филм за Дими-
тър Димов преди 10 години, фи-
нансиран от БНТ, бе 18,000 лв. 
Сега цените са по-високи, да 
стигнат 25-30,000 лева, нищожна 
цена в сравнение с парите, които 
се хвърлят за някое безсмислено 
реалити по телевизиите, което 
руши вкуса, стъпква морала и 
принизяват интелекта най-вече 
на подрастващите, които сега гра-
дят представите и нормите си в 
живота. Ако част от тези пари се 
дадат за съхранението на на-
родната памет, споменът и исто-
рията ще остават в библиотеки, 
архии, филмотеки завинаги и ще 
дават плод отсега нататък.

Второ: след премиерата гово-
рихме за многото възстановки 
във филма. Илия ми каза, че 

ЗЛАТИМИР КОЛАРОВ

ЗА МЕЧТАТА НА ПЪРВОПРЕХОДНИКА, 
КИНО „ЛЮМИЕР“ И ЗА НАС КАТО НАРОД

Васил Гендов

По инициатива на българското 
академическо дружество „Пенчо 
П. Славейков” от Падуа на 24 май 
1940 г. (28 години след смъртта) 
се провежда тържество в памет 
на поета Пенчо Славейков и е 
поставена възпоменателна плоча 
на вила „Белависта” в Брунате, 
Комо, Италия, където „живя и 
почина българският поет”. 

„ДОКЛЕ Е МЛАДОСТ, ЗЛАТНО СЛЪНЦЕ ГРЕЙ” – 
ЗА ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ СЛЕД 150 ГОДИНИ

Съобщението, публикувано във 
вестник „Куриере дела сера”, за-
вършващо с думите: „Незаменим 
познавач на италианската култу-
ра, голям поет и личен предста-
вител на българската национална 
литература, той спомогна със 
своите трудове за литературното 
сближение на Италия и Бълга-
рия.” привлича вниманието на 
Алекси Бекяров – студент в Ми-
лано и той тръгва за Комо. В 
предговора към написаната от 
него впоследствие книга (издаде-
на билингва – на италиански и 
български през 1984 г. от 
кметството на гр. Комо и предла-
гана и днес на посетителите на 
вила „Белависта”) проф. Петър 
Динеков отбелязва: „Запознаваме 
се последователно с Лаго ди Ко-
мо, Брунате, хотела и стаята, в 
която е починал поетът. На второ 
място идва описанието на едно 
тържество, станало в Брунате на 
24 май 1940 г., което именно 
привлича автора там… Но най-
ценната част от книгата 
представляват издирванията с 

цел да се осветлят последните мо-
менти от живота на Славейков… 
Бекяров не само излага някои 
фактически неща, но води редица 
разговори със свидетелите на 
последните минути на нашия 
поет… Заслугата на г. Бекяров е, 
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Доцент Йоана Спасова-Дико-
ва е научен секретар на 
направления „Kултурно-истори-
ческо наследство и национална 
идентичност“ и „Човек и 
общество“ – БАН. Завършва 
театрознание и доктурантура в 
Санкт-Петербургския държавен 
институт за театър, музика и ки-
нематография. Специализира в 
Оксфорд, Великобритания и в 
Холандския институт за акаде-
мични изследвания. Дългого-
дишния теоретичен афинитет на 
Йоана Спасова – Дикова е фоку-
сиран към актьорската профе-
сия, интерес, който се свързва и с 
факта, че преди всичко тя е за-
вършила актьорско майсторство 
за драматичен театър в 
НАТФИЗ. Позната е с мно-
гобройните си публикации, 
авторски текстове и монографии 
по проблемите на актьорското 
изкуство в България в истори-
чески план. Книгата „Мелпомена 
зад желязната завеса. Част I. На-
роден театър: канони и съпроти-
ви“ може да се разглежда като 
продължение и надграждане на 
изследването й за развитието на 
професията на актьора, заложе-
но в „История на българския 
театър между двете световни 
войни на ХХ век“, т. 4. Следваща 
съвсем естествена стъпка на 
театралната специалистка е 
изследването на промените в 
изкуството на актьора след 
приключването на Втората све-
товна война и новосъздадените 
условия в т.нар. социалистически 
период. Официалната премиера 
на новата книга на доц. Спасова 

ЗОРНИЦА КАМЕНОВА ЗА КНИГАТА „МЕЛПОМЕНА ЗАД ЖЕЛЯЗНАТА ЗАВЕСА“
ОТ ЙОАНА СПАСОВА – ДИКОВА, ИЗДАТЕЛ – КАМЕЯ ООД

се състоя в Народния театър 
през ноември 2015 г. Приносна 
по няколко причини, книгата 
може да се разглежда като любо-
питен и познавателен исто-
риографски анализ, който, както 
подсказва и заглавието, предста-
вя актьорските имена, които тво-
рят в Народния театър през 
периода на 40-те и 50-те години. 
Неслучайно е избран Народният 
театър – той е символ на центра-
лизирания консервативен и не-
допускащ експерименти модел 
на българското театрално 
изкуство през посочения период. 
Авторката се спира на ключови 
имена като спазва общоприетото 
обединяване в творчески поко-
ления, започнало още от допро-
фесионалните, 
полу-професионалните 
изпълнители и първите профе-
сионалисти – актьори (завърши-
ли в театрални школи в чужбина, 
а по-късно и в България със 
създаването на Висшето 
театрално училище). Основание-
то е, че някои от тях житейски и 
творчески преминават през ця-
лата първа половина на века и 
продължават да творят на про-
фесионална сцена и в първите 
години на социалистическия пе-
риод след 1945. Такъв е примерът 
със Кръстю Сарафов, който е 
сред известните четирима сти-
пендианти, завършили в чужби-
на в края на XIX век и който е 
сред плеядата на първите 
български професионални 
актьори, но продължава да играе 
на сцената на Народния театър 
до 1952 г. Йоана Спасова-Дико-

ва се спира обстойно на персо-
налиите на най-знаковите 
актьорски имена, „заварени“ от 
смяната на обществено-полити-
ческата ситуация, както и на 
онези, чийто имена „изгряват“ 
през този период. Допълнителна 
дълбочина и перспектива на 
анализа в текста създава наме-
рението на Йоана Спасова да се 
спре на доминиращите режи-
сьорски подходи към актьорс-
ките средства и процесът на 
работа с актьора. Актьорската 
фигура през социализма е 
разгледана като сложна амалга-
ма от изискванията на 
обществено-политическата сре-
да към професионалната 
гилдия, сложността на режи-
сьорските подходи и търсения, 
актьорския натюрел и конк-
ретната човешка лична съдба. 
Особена ценност представлява 
богатата панорама от примери, 
които изпъстрят текста като до-
казателства за свеждането на 
„повелите на Партията“ до дра-
матургичното, режисьорското и 
актьорското извеждане в ха-
рактеристиките на добрия и ло-
шия, младия и възрастния, 
работника, интелектуалеца, 
Вожда, колективният образ на 
народа и индивидуализирания 
враг. Това е подкрепено с 
използването и цитирането на 
богат набор от доказателствен 
материал – архивни документи, 
мемоари, критически отзиви за 
ролите, словесни портрети на 
съвременници – театроведи и 
изследователи. Книгата е разде-
лена на няколко глави, в които 

Йоана Спасова-Дикова последо-
вателно разглежда Европейския 
контекст след Втората световна 
война, търси онези механизми, 
които формулират конкретно 
българската театрална ситуа-
ция, за да достигне до формули-
ране на определящите модели за 
репертоара, режисурата и за ти-
па отношение и процес на рабо-
та на актьора спрямо ролята. 
Нееднократно в текста се 
подчертава публичната роля на 
актьора и театралното изкуство 
като едно от най-мощните оръ-
жия за пропаганда на кому-
нистическите политически 
идеи, което е подкрепено със 
статистически доказателства за 
произвеждането на професио-
нални кадри със звания „заслу-
жил“ и „народен“. Става ясен и 
начинът, по който това се прави 

– а именно чрез внедряването и 
абсолютизирането на подменен 
и пригоден за идеологически це-
ли модел на режисьорска и 
актьорска работа – т.нар. 
„Система на Станиславски“, не-
допускаща други възможности 
и алтернативни идеи за сце-
ничните решения. Книгата е 
щедро подплътена с илюстрати-
вен материал – снимки на 
актьори в роли, сканирани до-
кументи, схеми и прегледни 
систематични таблици, което я 
прави ценно издание за профе-
сионалисти – теоретици и 
практици, както и за учащи и за 
любопитни към историята на 
театралното изкуство студенти 
или просто любители. На бъде-
щите читатели на книгата поже-
лавам приятни споделени 
моменти!

Научните секретари на БАН
Материалите за награди „Икар“ 2016

(на 1-ва и 2-ра страница) подготви Бойко Вачев

просто няма съхранени доку-
менти, малко са и запазените 
филми на първопреходника. 
Първият филм на Васил Гендов 
завинаги е изгубен за нашата 
филмова история. Въпреки този 
най-тежък препани камък за все-
ки документален филм, авторите 
са заснели филма и следата за жи-
вота и делото на Васил Гендов ще 
остане. 

И втората тъжна констатация, 
формулирана като риторичен 
въпрос – как опазваме филмово-
то си наследство, при какви 
условия, с каква организация и 
средства? 

Преди две години показахме 
игралния филм „Пътят към 
върха“ в Скопие по покана на 
Българския културен център и 
македонската кино-общност. Ко-
легите от Македония ни разведо-
ха из тяхната „кинотека“. Бяхме 
впечатлени от условията, при 
които работят „архиварите“, и 
условията, при които се съхраня-
ват филмите на Македония – 
хладилни камери с денонощно 
дежурство във филмотеката и 
отчитане на температурата и 
алармена сигнализация, ако в 
някоя от камерите температура-
та се промени, обработка на вся-
ка лента срещу киселинни гъби, 
които рушат целулоида и много, 
много други съвременни техни-

чески съоръжения, внесени от 
Германия. Полагат се грижи за 
опазване и за съхранение на 
игрални, документални, кино- и 
телевизионни филми – всичко, 
което е заснето в страната. Кино-
теката на Македония е точно ко-

пие на тази на Германия, само че в 
умален вид – казаха ни македонс-
ките колеги. Малка Македония 
прави много повече за много по-
малкото си на брой филма в 
сравнение с България. 

Ние не правим нищо, за да 
опазим филмовото си наследство. 
Задълженията ни се изчерпват с 
това да заведем филма под номер 
в някой стар тефтер или стар 
компютър, да го оставим на ня-
кой рафт на стайна температура и 
да го забравим. Бях впечатлен от 
един репортаж на журналиста 
Димитър Цонев преди години за 
условията, при които се съхраня-
ва филмовото наследство на

БНТ – разпръснати по земята 
кутии в полуразрушена сграда 
някъде в периферията на София... 
Оставям факта без коментар – 
както се казва „нямам думи“.

И трето: мненията на критици 
и съвременници относно 

личността, стой-
ността и достойнс-
твата на заснетите от 
Васил Гендов филми 
са противоречиви. 
Спорно е кое 
преобладава - амби-
цията да снима 
филми, която за-
тъмнява самокри-
тичността, или 
таланта да се създа-
ват стойностни 

творби. Два факта са безспорни 
– пълното посвещаване на жи-
вот, страсти, амбиции и чувства 
и отдаване изцяло на идеята да 
се снимат филми, и вторият, че 
той е първият - първопреходни-
кът. Последният факт е достатъ-
чен, за да заеме Васил Гендов 
полагащото му се място в 
българската култура и история. 
Мечтаел е кино в София да бъде 
наречено на неговото име – 
нормално, човешко, мило чувс-
тво... В това отношение сме 
длъжници на първопреходника. 
Имаме кино „Люмиер“, което е 
добре, но нямаме кино „Васил 
Гендов“, което не само, че не е 

добре, а направо си е жалко. 
В качеството си на председа-

тел на Съюза на писателите-ле-
кари в България „Димитър 
Димов“, като човек и автор на 
сценарии в отговор на изложе-
ното дотук, предлагам членовете 
и ръководството на 
Съюза на българските 
филмови дейци да 
изготвим призив от 
наша страна и от стра-
на на други дейци в 
областта на културата 
и науката в България, 
творчески съюзи и 
организации, към 
съответните 
държавни институ-
ции, най-вече в лице-
то на Министерството 
на културата, Нацио-
налния филмов 
център, Българската национална 
телевизия и други частни и 
държавни мас-медии и телеви-
зии за:

Първо: субсидиране на 
нискобюджетни документални 
филми за видни българи и съби-
тия от българската история и 
създаване на национална страте-
гия и програма в дългосрочен 
план в тази насока. 

Някои от продуцентите биха 
реагирали срещу термина 
„нискобюджетни“. Отговорът ми 
е: който иска да снима холи-

вудски филми да си осигури хо-
ливудски субсидии за сметка на 
заеми и ипотеки, както правят 
холивудските продуценти, а не за 
сметка на данъкоплатеца и други-
те филмови творци. Така активи-
те и пасивите от филмите ще са за 

лична, а не за 
обществена сметка, 
което е нормално и 
справедливо. 
Освен това - при 
провал на филма, 
както неведнъж се 
случва, загубите ще 
са малки и поноси-
ми. И най-вече - ще 
се даде възможност 
за заснемане на по-
вече филми за по-
вече достойни 
събития и 
личности, и работа, 

в крайна сметка, за повече творци 
и творчески екипи. Така ще се 
държи на нужното ниво и 
„творческия градус и творческата 
температура“ на екипите и 
творците.

Второ: преустройство изцяло 
на условията за съхранение на 
българското филмово наследство, 
които да отговарят на съвре-
менните технически изисквания. 
Това касае в най-голяма степен 
Националната филмотека и 
фонда на Българската нацио-
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След четиригодишни усилия 
на авторския колектив бе създа-
ден филмът „Навътре в камъка” 
за големия български поет и 
творец Иван Динков. Сценарист 
на филма е проф. Златимир Ко-
ларов, режисьор е Валентина 
Фиданова-Коларова и 
консултант Никола Иванов. 
Филмът е копродукция на МЛН 
и Националната телевизия. 
Филмът беше излъчен по кана-
лите на БНТ.

Филмът участва във фестива-
ла „Златен ритон” в Пловдив 
през 2014 г. За художествените 
качества на филма ще цитирам 
мненията на високи професио-
нални капацитети по отношение 
на киното. БОЖИДАР МАНОВ: 
„документалното ни кино е в 
добро здраве и в добри ръце. В 
полюсния диапазон „субект – 
социални процеси в продукция-
та 2014 г. преобладава интересът 
към личността. Но не само и не 
толкова в портретен план, а като 
знак за възможен индивидуален 
статут и оттам – като своеобра-
зен образец на житейско поведе-
ние. Най-ярките филми от тази 

отчетливо оформила се 
категория представят 
предимно персонажи от 
артистичната общност – 
може би защото те по 
„по дефиниция” са 
нестандартни, по-
цветни, по-благодатни за 
екранно разработване. В тази 
посока добро впечатление оста-
вят филми като „Цветовете на 
гласа” на Росен Елезов (за голя-
мата джаз-певица Йълдъз Ибра-
химова), „Гражданинът кино” на 
Коста Биков (за човека-кино То-
дор Андрейков), „Дух и мате-
рия” на Михаил Венков (за 
скулптора Александър Дяков). 
Тук са още филмите „Щастлив 
съм” на Ралица Димитрова (за 
големия „малък” художник 
Павлето), „Гласът, който моли 
Бога за България” на Росен Еле-
зов (за оперния гигант Борис 
Христов), „Навътре в камъка” на 
Валентина Фиданова-Коларова 
(за поета Иван Динков) и някои 
други.” Известната кинокри-
тичка ОЛГА МАРКОВА отделя 
специално внимание на филма: 
„Високо ценя и документалния 

портрет-импресия „Навътре в 
камъка”, възкресяващ една скъпа 
за мен и за цялото мое поколе-
ние личност: на неподражаемия 
самотник в нашата литература и 
политика на ХХ век Иван 
Динков – еталон за морал, 
принципност и достойнство. По 
време на обсъждането на филма 
бях смутена от факта, че доста 
зрители, особено представители 
на младото поколение, изобщо 
не са чували за него. С точно на-
мереното заглавие на мемоарна-
та книга на поета авторите на 
филма – сценаристът Златимир 
Коларов и режисьорката съсце-
наристка Валентина Фиданова-
Коларова, категорично дефини-
рат творческата си позиция: да 
дълбаят в същността на персо-
нажа чрез съчетаване на посла-
нието от неговата изумително 
прозорлива, гротесково-митоло-

гична, мрачна поезия с 
изграждането на ця-
лостния му образ. Филмът 
се базира на документи и 
снимки от личния архив, 
на автентични рецитални 
изпълнения, на интервюта 

с близки на поета, с подхо-
дящи критици, познаващи 
отлично и таланта, и системно 
поставяните пред него полити-
чески препятствия – организи-
рани кампании, „изтласкващи го 
всеки момент в покрайнините на 
литературата”. В структурата на 
творбата органично се вплитат и 
възстановките, които доближа-
ват героя до възприятието на 
съвременния зрител, привикнал 
да очаква на екрана „екшън”. 
„Патинираната” цветова то-
налност, в която е издържано 
повествованието, както и музи-
калното оформление доприна-
сят за постигане на цялостната 
емоционална атмосфера, в която 
трескавият дух на поета 
триумфира въпреки всичко, на-
пук на пигмеите.”

Кинокритичката Петя Алек-
сандрова споделя: „Навътре в 

НИКОЛА ИВАНОВ

ОЩЕ ЗА ФИЛМА
ЗА ИВАН ДИНКОВ

камъка” за поета Иван Динков 
включва по-скоро импресии, 
чрез които да онагледи ефирния 
свят на своя герой. Поради 
сложните отношения между не-
го и майка му (заради стихотво-
рението, посветено приживе на 
смъртта й) ние виждаме двама 
души в гръб в замъглени сцени, 
така че да ги разпознаваме, но и 
да наслагваме по сокуровски 
представите си за всеки тандем 
„майка и син”. Търсена е 
адекватност между твърдостта и 
дълбочината на стиха на Динков 
с неопределеността на ви-
зуалния образ, неговата отворе-
ност към доизмисляне и 
интерпретации.”

Към оценката на утвърдените 
и авторитетни кинокритици са-
мо ще добавя, че на „Златен Ри-
тон” – Пловдив 2014 г. филмът за 
Иван Динков „Навътре в камъ-
ка” получи наградата на Асоциа-
ция „АКАДЕМИКА 21”, чиито 
председател е проф.Иван Ничев. 
Филмът получи и Първа награда 
на VІІІ международен филмов 
фестивал за наследство „ИДО-
ЛИ”, София, 2015.

нална телевизия.
И трето: киносалон в София 

да се нарече Васил Гендов. При 
съвременните кина в МОЛ-овете 
името на първопреходника ще 
потъне в общата търговска оле-
лия и суматоха. Най-добри би би-
ло киносалонът в Дома на киното 
да се нарече Васил Гендов. А защо 
не и самият дом да се нарече „Дом 
на киното – Васил Гендов“. Това 
поне зависи от Съюза на българс-
ките филмови дейци, т.е. от нас – 
редовите членове на Съюза. При 
административни или юриди-
чески колебания и пречки чия е 
собствеността и кой трябва да ре-
ши проблема, въпросът може да 
бъде отнесен към съответната 
отговорна институция. Не 
виждам причина това да не стане 
в най-скоро време – решението 
зависи от нас, за разлика от реше-
нието на първите две идеи.

Предлагам горните идеи да се 
подложат на дебат, да се разшуми, 
за да не се забравят или да потъ-
нат в чекмеджето на някой чи-
новник от бездушната, тромава 
бюрократична машина, както се е 
случвало неведнъж. Дано някой 
чуе! И да направи нещо!
Текстът  e  изпратен  до  Ръко

водството на Съюза на българс
ките  филмови  дейци  и  в 
Министерството  на  културата, 
а за да стигне до повече читате
ли  и  отговорни  администра
тивни  фактори  и  с  надеждата 
нещо да се случи, е предоставен 
още и на в.  „Словото днес”, на 
в. „Литературен глас” и на дру
ги  специализирани  и  интернет 
издания.

ЗА МЕЧТАТА НА 
ПЪРВОПРЕ-

ХОДНИКА, КИНО 
„ЛЮМИЕР“ И ЗА 

НАС КАТО НАРОД
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че е издирил всички тия лица. 
Разговорите му с тях са наистина 
кратки, но изнасят цяла редица 
съществени данни и сведения… 
Сведенията имат несъмнена 
стойност за биографията на 
Пенчо Славейков. В това отноше-
ние усилията на автора трябва да 
бъдат оценени.”

*
Природата щедро е надарила 

този кът на красива 
Италия. Разположено 
на припек, запазено 
отзад с високи брегове, 
обградено с китни гори, 
Брунате, въпреки своя-
та височина (712 м.), 
притежава приятен 
климат през всички го-
дишни времена.Тук се 
издигат големи хотели и 
разнообразни вили… 
Навред цари спо-
койствие и тишина. Ни-
какъв автомобил, 
никаква кола. Пенчо 
Славейков е бил враг на 
автомобилите: „С тях 
бързат да изпреварят 
времето ония, които не 
знаят какво да правят с 
него.” е казвал често 
той.

Българските и ита-
лиански знамена, с които бяха 
обкичени почти всички огради, 
предаваха особен, тържествен 
вид на селото Брунате и аз с моя 
сънародник стъпвахме някак си 
гордо по каменния път, че наш 
български поет е причина за тази 
тържественост.

Когато посетителят българин 
изкачи последните стъпала и се 
отправи към вилата-пансион „Бе-
лависта”, в която е починал Пенчо 
Славейков, той изпитва едно осо-
бено чувство: сякаш  в тишината 
и в околната обстановка витае 
духът на поета. Струва ти се, че 
вървиш по неговите стъпки, до 

ушите ти достига леко почукване 
на бастун и като че виждаш чо-
век, дълбоко съсредоточен в себе 
си, спрял се за момент. Дългата 
му брада, черните очи и широко-
полата шапка му придават особен 
вид. Той повдига глава, хвърля 
поглед към Алпите, които се бе-
леят в далечината и бавно 
провлича единия си крак.

Под ведро-синьото небе езеро-
то блести като разтопено сребро. 
Последните стихове на „Кървава 

песен”, в която поетът възпява ге-
роичните борби и страдания на 
нашия народ не са ли били за-
мислени и вдъхновени при тази 
обстановка? Не е ли това 
последният изглед, последната 
картина, която е съзерцавана от 
нашия поет, преди да е затворил 
завинаги очи?...

Вървяхме към триетажната 
вила през шпалир от японски ро-
зи и знамена. Тя има светло-жълт 
цвят и брои към 15 стаи. Стаята 
на поета се вижда при влизането 
в двора. Тя е южна и е изложена 
към езерото. Зелените решетки на 
прозорците бяха прилепени до 

стените и в стаите играеше 
пролетното слънце. Дворът е 
вдлъбнат в хълма на Брунате 
като грамадно стъпало на ка-
менна стълба. Сенчестите 
дървета с ярката си зеленина 
и жълтия пясък, с които е 
постлан той, му придават 
особена прелест…

По-нататък започва тера-
сата на ресторанта, а до нея 
салонът с големи стъклени 
отвори. Погледът ни бива 
привлечен от току-що поста-
вената бяла мраморна плоча, 
украсена с български 
трицвет. Тя е закрепена на 
предната стена, под навеса на 
вилата, при входа на големия 
салон. Написана е на 
български и италиански 
език. Присвих очи и прочетох 
следното:

JI 10 Giguno 1912
moriva in guesta casa
il poeta bulgaro
P E N C I O   S L A V E J C O V

Дано ми Бог даде тук аз да до-
живея

Последните си дни далеч от 
роден край…

Mi sia da Dio concesso gui che io 
viva

Gli ultimi di lungi da suol 
nativo…

A cura dei bulgari studenti a 
Padova

24 Maggio 1940 XVIII

Кметът на град Комо, между 
другото каза: „В тези места спо-
менът за българския поет е още 
жив. Той обичаше безгранично 
Италия, която с право може да се 
нарече негово второ отечество… 
Неговите останки почиваха 8–9 
години в малкото гробище на 
Брунате. След смъртта на поета 
Мара Белчева, негова неразделна 
другарка, с която той дойде от 

АЛЕКСИ БЕКЯРОВ

ИЗ „ПО СЛЕДИТЕ НА ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ В ИТАЛИЯ”

Вечния град, остана още известно 
време в Брунате, като прекарваше 
дълги часове в молитва пред гро-
ба на своя любим.”

Мислил ли е някога Пенчо 
Славейков, че в далечна Италия, в 
Брунате, след години ще се разне-
сат звуците на „Мила родино”, 
„Що ми е мило и драго”, а така съ-
що и на неговата песен, която за-
вършва с думите: „За сърцата, що 
се любят и смъртта не е раздя-
ла!”…

Неколцина не бяхме виждали 
стаята, в която е прекарал 
последните си дни и издъхнал 
именитият български поет Пенчо 
Славейков. Отправихме се към 
нея по средно-широката мра-
морна стълба, която ни изведе на 
първия етаж. Точно срещу 
стълбата, вляво е стая номер 4. С 
трепет прескочихме прага й и с 
плахи стъпки влязохме в нея…

Излязохме на балкона, люби-
мото място на поета. Под нас 
лъсна отново езерото и до ушите 
ни  като сребърни звънчета 
достигна невинен детски смях.

Из подготвената за печат 
книга на Станислав Пенев 
„Срещи с безсмъртието”

От стр. 1

КУЛТУРА, СЪБИТИЯ, ЛИЧНОСТИ
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БОЯН АНГЕЛОВ

ЗИМНО МОРЕ

Морето е сиво до черно,
вълните
са стръмни и груби.
Туристи,
загърнати в шуби,
се взират
в това равномерно
дихание,
идващо сякаш
от нямата паст
зверовидна,
където
с усмивка ехидна
укрива се вихърът в мрака.
Това е морето – 
картина
меняща се,
страшна,
стъмена,
в която
със страст учестена
потъва
плачът на делфина.

НОВЕЛА

Добротата друго име няма,
не живее в приказките. Тя е
колкото усмивката голяма
и над ореолите витае.
Доверчивостта й не поиска
никога за себе си отплата.
Тя е
другото лице на риска,
мост между греха и светлината.
Добротата винаги застава
там, където хората умеят
да повярват
в своята представа,
че с човешки образ е злодеят.
Добротата винаги достига
до целта.
Ако пристигне късно,
ще целуне хладната верига,
но мечтите няма да откъсне.

МАТЕРИЯ

Аз ще умра от щастие, любима.
Не ме целувай толкова дълбоко…

Александър Геров
Години вече щастието бяга
като сърна,
подмамена от изстрел.
Очите ми изсъхнаха от влага.
Декември
синевата е избистрил
и на горите призрачните вени
чертаят само
бледия ти профил.
Напред са всички мостове взривени.
Назад – предчувствия
за катастрофи.
В средата на мига, сред ледописа
какво остава
още да науча:
че изгревните белези били са
от змийски зъб,
от челюсти на куче;

че дъждовете падат и нагоре,
разкъсали
кората на небето;
че въздухът за птиците е корен,
а думите
са гръм в небитието?!
Искреността ти, зъзнеща под плаща
на моите
немилостиви длани,
сигнали към вселената изпраща,
към нейните сестри
неразгадани.
Сънувам ръж… Навън разцъфва зима
и ослепява
слънцето стооко…
Аз ще умра от щастие, любима.
Не ме целувай толкова дълбоко!

 
НАЙ-ХУБАВИТЕ НЕЩА

Най-хубавите неща
съдържат частица усърдие.
За някого са мечта,
за друг – пълна цев на оръдие.
Не винаги ще кръжат
в сантиментални орбити.
Почти не съдържат плът,
нито са с форми обли.
Понякога се обличат
в балтони от мръсни облаци
и – случва се – падат ничком,
и ги отнасят в болници.
Такива неща видях
не с поглед, а в мисълта ми,
когато предаден бях
и обкръжен с измами.
Толкова ослепителен
ми се стори деня, че
дори и палачът в мен
опита се да заплаче.

РАЗПЛАТА

Било е, за да бъдем.
И, вторачени
в оная непосилна аксиома,
събуваме
усмивките си лачени,
за да потънем
в бездиханна кома.
Сега е време

мъжките ни сънища
да украсим
със скръбни еполети
и да дарим на бликналите пътища
видения,
все още неотнети.
В спиралата към тези отчаяния
пулсира блясък
мълчалив и матов.
Облъхван от невидими ридания,
животът става
по-ленив от блато.

КЪЩАТА
НА МЕТЕРЛИНК

Вече отделен съм от стиха си.
Той е сам – не ми принадлежи,
но защо отчаяно ме търси,
в тъмното преди да продължи?
Тъмно е… Суграшица изгриза
хълбока на мраморния хлад.
Майката на вълците излиза,
за да обуздае своя глад.
Другото, което ме напусна,
метаморфозира в синева.
Облаците моделират устни – 
устни като къща за слова.
Майката на вълците е вече
близо, до което бил съм аз.
И е мрачно, без да бъде вечер,
и в тревите
ляга вълчи мраз…

ПРИБЛИЖАВАНЕ

Плътта – най-висшата материя – 
желае да преобразува
и сънищата са в преддверия
към непостигнати копнежи.
Щом смелостта не се страхува,
щом верността не се купува
ще бъде волята стремеж и
най-уязвимата материя – 
плътта – не иска да загине.
Дали смъртта ще я отмине?!

ВДЪХНОВЕНИЕ

То е матова светлинка,
от вселените сътворена.
То е алена река
на прерязаната ми вена.
Неизказаното е то
и не може да се опише -
необятно като престол,
който тук е поставен свише.
Не материя, а маяк
за посърналата надежда,
то е онзи съдбовен знак,
в който бъдещето се вглежда.
То е нашето друго аз – 
непознато и полудиво,
яснолико като елмаз
и сияйно като огниво.

БРЕГОВЕТЕ НА СЪНЯ

А бреговете на съня са стръмни,
но той не спи и често ги залива.
Най-страшно е, когато в мен се стъмни.
Най-тъмно е, когато си отиваш.
Тогава хората умират спейки

и не усещат на смъртта ескорта.
Пътуват безучастните линейки
на болката в бездънната аорта.
Пътуват към безименни адреси
таксита като жълти дъждобрани.
Градът прибира своите принцеси,
които ще заспят непожелани.
Нощта прибира пийналите гости,
кресчендото им из дъжда се лута…
А бреговете на съня са остри
убежища на бездната пред скута.

ВИЕНА

Тя не е обикновен град,
а столица на империя,
макар и отминала,
макар и отминала.
Ноември е,
но е зелена
на фона на синия Дунав.
Това е Виена – 
стройна и подредена,
и мъничко надменна,
ала изтънчено красива.
Виенското колело не я загрозява.
Тя от залеза порозовява,
блести зад илюминатора
и беззвучно ме поздравява.

ПОЕТЪТ

Години той градеше нежни замъци
с врати от лед и кули от фантазии – 
такива бездиханни и без пламъци,
че никой смъртен
в тях не се опази.
Облечен в дим,

пропит от скоросмъртница,
той искаше да пише, а не можеше.
И мисълта за гибел беше спътница
на неговите
помисли тревожни.
Жена му го предаваше – не искаше
да остарява с този фантазьор и
страстта й в чужди страсти

се разплискваше
из мръсни стаи
с мрачни коридори.
С децата си почти не разговаряше – 
те не разбираха самотността му.
В мълчанието свое се затваряше
и вечер
поздравяваше ги само…
А някъде в пределите на шепота
жена, ридаеща от отчаяние,
потъваше в поемите му с трепета
на своето
заглъхващо ридание.
Останалото е храна за праведни
и тема за несбъднати балади е.
Линеят поривите нераздадени
под пепелта
на овъглени клади.
Ще разбере ли някога поетът, че
и стиховете носят утешение,
или, в сумрачна гибелност облечен,
ще търси път
към другите селения?
Години нежни замъци градеше той
и искаше там да живеем ние,
и не разбра, че е прекрачил

в бъдещето,
преди злокобата
да го убие…
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ДИМИТЪР ХРИСТОВ е поет, дра-
матург, преводач. Роден е на 17 
май 1957 г. в Благоевград. Израства 
в София и завършва специалности-
те българска филология и ретори-
ка в Софийския университет „Св. 
Климент Охридски”. Работил е в 
Съюза на българските писатели 
като референт по въпросите на 
поезията, бил е завеждащ отдел 
„Литература” на в. „Пулс”, управи-
тел на „Софкнига” ЕООД, главен 
редактор на в. „Български писа-
тел”, председател на Кабинета на 
младия писател при СБП, кни-
гоиздател, сценарист и водещ на телеви-
зионното седмично предаване „Време за 
поезия”, главен експерт в Министерство-
то на културата, директор на Българс-
кия културно-информационен център в 
Скопие, Република Македония. Негови 
книги с поезия са отличавани с нацио-
нални литературни награди и са пре-
веждани и издадени в Русия, Сърбия, 
Албания и Република Македония. Има 
публикувани стихове и на английски, 
френски, испански, украински, полски, 
италиански, гръцки, китайски, арабски и 
други езици. Негови пиеси са поставяни и 

ДИМИТЪР ХРИСТОВ

КРЪСТ

Умирам и се раждам всеки ден
и всеки ден светец съм и съм

грешник – 
ту в ада ще потъна безутешно,
ту в рая се възнасям окрилен.

Умирам и се раждам всеки ден 
и само любовта ми е награда. 
Когато се издигам или падам, 
дано с любов да съм възнаграден.

Умирам и се раждам всеки ден… 
Когато любовта е невъзможна, 
готов съм да й бъда роб, каторжник – 
и в нежния й плен ще съм спасен.

Умирам и се раждам всеки ден, 
обречен на любов и очарован, 
аз нося своя белег от подкова 
и детелина като кръст раззеленен.

ВЕНЧАЛЕН ПРЪСТЕН

След толкова много раздели, 
ще мога ли аз да обичам? 
Откъде, откъде, откъде ли 
любовта ми голяма наднича?

Колко друмища прашни пребродих, 
колко кал, колко пясък ме блъска… 
В любовта със ревнива порода 
си загубих венчалния пръстен.

Невенчан, непризнат, неприеман, 
аз поех своя кръст да обичам, 
любовта е троха и вселена, 
и загадка, и песен, и притча.

Ала ето – прогледнах и срещнах 
в Теб възкресното мое разпятие 
и почувствах на моите плещи 
как расте любовта ни крилата.

И разбрах, че след много раздели 
Теб съм търсил, Тебе – едничката. 
Накъде, накъде, накъде ли 
наште пътища криволичат?

Ще намерим венчалния пръстен – 
ще ни бъде той орбита свята. 
Вече знам: не е никога късно 
любовта да роди свободата. 

Ореол или пръстен венчален, 
жив венец или орбита нова – 
всеки край има свое начало – 
любовта не признава окови!

РЕАЛНОСТ И 
МИСТИЧНОСТ

Твоето отсъствие боли. 
Всеки миг без теб е наказание, 
затова, че дълго сме били 
неразбиращи и неразбрани. 
Любовта ни не е смъртен грях – 
нито късна, нито подранила. 
Времето, което пропилях, 

съхранило е във мене сила 
с тебе да съм нежен и добър, 
да живея, за да те обичам… 
Любовта надмогва всяка смърт, 
любовта – реалност и мистичност.

ПРИЧАСТИЕ

Този шепот на белия сняг, 
тази бяла картина навънка 
правят черния делник благ 
и трепти във сърцето, прозвънва 
вик от детството, дъх на чай 
под крилата на мама и тате – 
бяла приказка с весел край 
и шейна, полетяла със вятъра…

Беше мрачно в душите ни днес, 
беше скучно и жално, и глупаво, 
бяхме в плен на проблеми и стрес…
Нека белият сняг ги затрупа.

Нека пламне гореща любов, 
нека тръгне лавина от щастие – 
в този свят черно-бял моят зов 
нека бъде сигнал за причастие. 
Нека минем през огън и мраз 
и пречистени, нежни и влюбени 
да танцуваме с вятъра валс, 
в навалелия сняг да лудуваме!

ОПИТОМЯВАНЕ НА 
БОЛКАТА

Знам, болката командва сетивата,
събира ги, където най боли. 
Ех, болко, болчице, надеждо свята, 
щом живи сме, ще страдаме, нали. 
Грехът е в нас от първородния –
до сетния – наяве и насън. 
От раждането до смъртта – агония! 
И сам се питаш: съм или не съм. 
Ще разбереш и ще си отговориш, 
когато най-жестоко те боли, 
че светят ярко само метеорите, 
извън кръга, във който са били. 
А щом напуснеш скучната си орбита, 
потърсиш ли сред мрака светъл път, 
ти превъзмогваш болката и горе 
летиш, освободен от страх и плът. 
И твоят дух неукротим ще свети 
за миг, за час, за ден… или за век, 
ще бъде лъч и упование за клетия, 
за слабия пред болката човек.

ТАТКО

Баща ми износва моите дрехи, 
малко изтъркани, малко преправени. 
Боже мой, откъде, откъде ли се взеха 
тези години с кумчовълчовски нрави! 
Но баща ми съвсем не се притеснява, 
с моите дрехи по младежки облечен, 
и се чуди на нашата древна държава 
защо ветераните честни обрече – 
защо те, с достойните биографии, 
да мизеруват и да студуват?! 
А днеска крадците са „лордове”,

„графове”…
И всички стари заслуги петаче

не струват… 

Баща ми, младежки облечен, минава 
край скъпи витрини и лъскави сноби, 
нехае за тяхната преходна слава, 
той има си свое непреходно лоби – 
това са безценни приятели – книгите, 
с които, аз зная, че той ще векува 
и с поглед младежки тук ще пристига 
в епоха по-ведра, във време по-хубаво. 
Дали тогава пак ще се срещаме, 
дали пременен аз ще крача до него, 
понесъл с усмивка на своите плещи 
младежките дрехи на своя наследник.

БЕЗПЪТИЦА

Като трамваи в ноемврийска вечер 
се блъскаме в безпътицата своя, 
звездите са самотни и далечни, 
а пътят лъкатуши от завои.

Единствен лъч ще ни погали нежно 
и нашите коси ще посребреят, 
лъчът на горди страсти и копнежи 
телата ни греховни ще съгрее.

И ще се търсим безнадеждно
в лабиринта

на този град – джебчия на илюзии, 
на дъното е сетният ни пристан, 
щом своята ненужност сме заслужили.

Последна спирка – чака ни депото, 
тъй както гроба чака си стопанина 
и без цветя, без плач на опелото 
ще се усмихнем, ще си тръгнем

неразбрани.

ГОРА

Нещата имат корени и клони, 
делата имат край и начало. 
Когато знаеш кое предхожда

и кое следва,
ще се приближиш до пътя. 

Конфуций

Тук няма завист, злоба и интриги. 
Тук има само истински живот, 
смъртта далече е или пристига 
с прераждането на трева и плод. 

Гора – закрилница зеленоока, 
гора – за размисъл, за свобода, 
която плиска чиста със потока, 
събрал във себе си небе и резеда.

Тук пеят птици волни, лекокрили, 
тук вятърът е запъхтян жених, 
мравуняците са като могили, 
а листите нашепват нежен стих.

Какво великолепие от звуци 
и багри без прашинка суета, 
тук нейде медитирал е Конфуций 
и е вдълбал в пътеката пета.

ЕПИЛОГ

Непредсказуем, идва краят… 
Цъфти април, деца играят, 
отекват стъпки на художник 
(или на донкихот с триножник) 
със недовършена картина – 
пейзаж от зимата с пъртина, 
която води към небето, 
а там догонват се и светят 
луна и слънце, и надежди – 
къде пъртината отвежда?... 
Снегът ще се стопи и тука 
ще се завръщаш ли с капчука, 
с крилата, с песните в гнездата, 
с водата, бликнала в недрата 
и напоила всички корени… 
И камъкът ще проговори, 
за да се изповяда страстно 
и мъката му да угасне, 
на цветето да се усмихне… 
Кълвач ще срича твойте стихове 
и ти, небрежен, непохватен, 
ще се загубиш във гората, 
за да намериш миг спокойствие, 
далеч от всичко непристойно. 
И в тази миг ще си щастлив, 
ако си жив, ако си жив.

публикувани в България и в Р Македония. 
Димитър Христов композира и изпълнява 
с китара песни по свои стихове, някои от 
които са включени в авторския му албум 
„Сърдечен ритъм” (2011 г.). Носител е на 
наградата „Сребърна лира” на Съюза на 
музикалните и танцовите дейци в Бълга-
рия и на други награди от фестивали на 
поети с китара. Превежда поезия от 
руски, украински, сръбски и други славянс-
ки езици, преводач и съставител е на де-
сетки книги и антологии. Член е на Съюза 
на българските писатели, на Съюза на 
българските журналисти.
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СТАНИСЛАВ
ПЕНЕВ

СТИХОТВОРЕНИЯ 
ЗА ПООТРАСНА-
ЛИ МОМЧЕТА

Посвещавам
на 3 годишния си внук
Станислав Пенчев Пенев

ПЪТЕШЕСТВИЕ

(ИЛИ НАД НЕЩАТА)

По луната ходя, но не намирам Господ – 
навярно се е върнал вече на земята
и носи щастие – сред светлите ни гости:
единствен той живота от смъртта отмята.

От камък съм по-твърд сега и по-замислен,
и с поглед, вперен в свода тъмен и среднощен – 
не съм се мъчил само, за да съм пречистен:
на воля и на дух се подчинявам още.

Не съм заслужил нищо – за нищо не тъжа,
дори понякога краката да преплитам:
каквото ми е писано, знам, не е лъжа – 
реалност е в живота… И тя не излита…

Но някой дявол кара ме да възприема
да ходя по луната нощем, че душата
все искам да нахраня, за да се въззема
в предчувстваното… И да стигна небесата…

Къде си дух добър и образ в мене свише – 
чадър луната е за друг, но тъга за мен?...
Щом ходи по земята Господ – той и нисш е:
приведен, за човека спрял – тих и светъл ден… 
                    

  

САМОНАБЛЮДЕНИЕ
(ИЛИ ИЗВАДКА
ОТ ЖИТЕЙСКИЯ ОПИТ)

Не захапвам ръката, която ме храни
и не вия нагоре да чакам да светне:
с ранима душевност още мога да браня
самородни истини и чувства несметни.

Не живее никой като орлите – дълго – 
камък стиснал в дланта си, вода да дочака:
със светлината човекът се слива мълком,
че тъмното толкова хора разплака.

И ако не е в нас любовта – несравнима – 
и аз щях да съм много по-слаб, нещастен:
сам пред всесилното зло – ламята незрима,
изпепелила доброто с нрава си властен.

Но хищник е всеки… И в сърцето стаена
любовта му опора е, невинност смела:
който каже, че гняв злобен не го обзема
лъже ни, а ламята току-виж, го взела.

ЕВОЛЮЦИЯ
(ИЛИ ОПРАВДАНО
ЛИ Е САМОЧУВСТВИЕТО?) 

Препълнен е светът с какво ли не излишно…
Превръща се животът в измислица без рай. 
И няма пеперуди горе, лишеите 
изграждат нови клетки – в мистерия без край…

Забива се в пръстта космичната неволя
и носи разни метеоритни плодове…
Нанякъде пълзят мъгли – вълни в простора – 
                издуват се и чезнат безсмъртни ветрове…

И – вечният, незнаен, неясен външен свят
се мъчи да е моят в космичното море:
човечеството свири на контрабас – излят
поток от песен топла на славей –  към небе.

Създава ми и радост формата първична,
донася ми утеха, че нищо не спестих: 
полето на живота е в сянка – не безлична,  
щом ражда еволюцията незнаен вик…  

Не спирам да говоря със съвестта си днес,
дори да нося брадва за дънера пред мен:
тече напред животът по-силен – не злочест.
И ясно е, че земното живее в свят кален. 
                            

ПОДКОЖНО СТИХОТВОРЕНИЕ
(ИЛИ НЕБЕ ЛИ Е ЗЕМЯТА?)

Сред тази суета – за миг ще ме забравят:
дори ще си отдъхнат, че ме няма вече…
Написаното може щрих да ми добави,            
че е в духа на хората пред мен, далече.               

В червена книга е човекът – вече малък.
Не съм привикнал нашироко някак скрито…
Каквото ме връхлита прави опит жалък 
да чупи залъци от днешната ми пита.                

Среда е за живота, водата… Но капка
превръща виното в оцет за кратко време.     
Убива бързо въздухът във вена гладка: 
сърцето стигне ли – дъха ще ти отнеме.

Да ме пречупи идва вятърът – набързо,
но духа откъдето може, както иска…                
И нищо все не става – цъфва, пък не връзва:
посока няма точна и почвата е ниско.

Светът мълчи, а всичко измислено е в пръст:
пронизват я с лъчи очи на висината.
Стоя си на краката и нямам божи ръст – 
в пръстта се ражда за споделяне… мечтата.

ПРИПИСКА
(ИЛИ ПРОЧЕТЕНО
В ДРЕВЕН РЪКОПИС)

Частицата на Бог съм – един призван поет…
Сърцето още бие и грижи се само
да бъде в ритъм с него – за щастие приет:
животът мил и скъп е – вълшебно колело.

Дали е ясно всичко, но дали съм видим – 
това съвсем не зная… И търся цял живот…    
А плава си земята в хаоса невидим
и няма нужда даже от по-добър пилот.

И писаното – писано… Макар отдавна…
На път съм – ще преплавам пространство не с вода,
а с времена светлинни, чакали безславно
човекът да ги види сред пълна свобода.

Пред мен все някой има и все напред върви…
На ясно ли съм кой е в света ни потъмнял?... 
               
Навярно, всемогъщ – съвършен е и следи                
в духа да има порив – не в празнота, замрял.

Приключвам скоро тук и просто ще си ида – 
дали ще има взрив или гореща лава?...
Антиматерията страшна ще зазида 
най-старата галактика под звездопада…                

Листа ми свършва… Няма друго да напиша…

Защо ми трябват знаците, да искам прошки?...
В мен всеки миг поетът неизбежно диша: 
частица, не-частица – ще му паля свещи.

                       
ЧУВСТВИТЕЛНОСТ
(ИЛИ НАКЪДЕ БЕЗ ЧУВСТВА?) 

Заложено е в нас да сме добри – 
невидимото все ни надживява:
очаквам от живота не стрели
и временното да ме побеждава.

И клетките ми да умират в мрак,                        
за дните си скъп наем все да плащам
и цял живот да мисля само как
на другите покоя да разклащам.

Това съм аз – родил съм се такъв.     
И няма как да бъда по-различен:
за свободата всеки ден е стръв – 
като изкуството да си тактичен.

Човек съм тих, културен казват, благ,
далечен за едни, за други – близък.
Не дай си боже, да ме срещне враг –             
да носи трябва само бяла риза…

Над времето ми слънцето, щом бди,
не е изгубено навярно нищо – 
че всяко чувство ред ще въдвори
възвишено ли е и много чисто.

В ТУНЕЛА
(ИЛИ ПРЕД ТЕЛЕСКОПА
НА СЪДБАТА)

Изхвърлил съм всичко пред своето тръгване
по безкрайния път – към небесната зима:
силата само на редовете пъргави
ще ме завръща оттам – в представата, зримо.

Под слънцето жив ще съм… И с гръб към луната – 
не очаквах от нея такава тъмница,
че дълбоки бразди ми остави в душата:
надменна и горда е все – като царица.

Знам, не трябва миналото да се повтаря 
в следващото ми житие, в мига среднощен,
но мога ли бързо – ей, така, да забравя
висините красиви, вълнуващи още…

Върти се в орбита като пумпал земята
и всеки се скрива в нея – просто къртица – 
и стигат му падащите звезди в тревата,
и новия изгрев, блеснал като жълтица…

И пак се вихрят горе страшни звездни бури – 
къдрави облаци носят далечно ехо:
всичко си има граница – в безчинства луди
възникват пътищата и нови планети… 
                              
Безкрайното, човека тъй е орисало:
природата дава много – но взема всеки.
И е еднаква за всички – с физика, с мисъл:
над лунен прах чувствен, слънцето да посвети…

СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА ПОЕЗИЯ
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Автор на 13 стихосбирки, на 
един роман и един сборник с 
разкази, този човеко-поет на 
име Йордан Атанасов, скоро ни 
поднесе своята най-нова ли-
рична книга „Лъч от обич”, а 
издателство „Огледало” я пусна 
на пазара в края на 2015-та, 
заедно с лъч от поезията и 
обичта на Йордан, с лъч от него-
вото приятелство, проверено с 
годините. С тази книга той 
прекрачва „диканята – време”, 
както сполучливо е намерил ме-
тафората, връща ни в седемде-
сетте години на миналия век, 
минава с лека меланхолия през 
следващите десетилетия и стига 
до 2015 година. Атанасов разго-
варя със скъпите хора в своя 

...Диканя, която поваля и мене
до зърното малко
в хармана на мойта Земя...

живот, възкресява 
„заръките мъдри на 
кръвта си” и закоди-
раните майчини гени 
у себе си, скубе „безсмъртния 
троскот на Мизия – пазител на 
вечност”. Самият автор и него-
вият стих са пълни с лиро-фи-
лософски прозрения, самият 
той е „пазител на кости и син на 
вечност” (виж „Писмо от Ва-
шингтон” стр.7).

Лирическият герой на тази 
неголяма по обем книга с някои 
ретроспективни моменти в нея, 
естествено е Майката с главно 
М. Наред с нея, в поезията на 
Йордан Атанасов диша родната 
Мизия, както и градските тихи 
юлски вечери на поетичната 

Стара Загора:
...Градски вечери юлски в 

Стара Загора.
Пихте по едно и пак –

към небосвода...
Виждам, греят ви звездите Горе!
И Ерато пак по стъпките ви 

броди...
Твърде пестеливо, на места 

категорично, обаче дълбоко и 
вълнуващо, поетът разтваря ду-
шата си и потапя перото си и в 

Н.В. Любовта. Бих 
отбелязал стихотво-
рението „Роза” – 
стр. 44, но се изку-

шавам да цитирам поантата на 
стихотворението „Ти”, стр. 61-
ва:
...Кой те крие от мене, кажи ми –
във таван от тръстика
или във дворец?
Ще разкъртя всички тавани,
ще разбия тези капани-дворци.
И оттам завинаги ще те взема
пред очите на всички глупци...

Поезията на Йордан Атана-
сов е органически чужда на вся-
какви нео-модернизми, тя е 
истинска и искрена като самия 
свой създател. Не мога да не 
отбележа, че в сборника с лири-

ГЕОРГИ ДРАМБОЗОВ

ДИКАНЯ НА ВРЕМЕТО
ка, който носи и автобиографи-
чен заряд, поетът включва и ня-
колко вълнуващи поеми, а 
повечето от стиховете са 
обозначени с годината на създа-
ването си... Пожелавам му още 
много искрена лирика, талант и 
признание! И завършвам с едно 
негово четиристишие от поема-
та „Жътва”, сътворено през 
1979г.:
...Аз съм човекът, който вярва.
На жътвата до края нося сърп.
Не диря оправдания и кярове.
Оценката –
след госпожата Смърт.

 „Лъч от обич”, стихотворе-
ния, Издателска къща „Огледа-
ло”, София, 2015 г.

ЙОРДАН

АТАНАСОВ 

ЗВЕЗДИ
НАД
ЛИПИТЕ

Градска вечер юлска. Тихо спи

старият „Пегас” под старите липи.

Спомени отколешни слизат...

по златна и по сребърна нишка.

Ето тук, на маса, бяха  всички:

Мирчев, Тонков, Стойчо, Жеко,

Груев, Янко... Всички и различни.

Пийват заедно. И се захапват леко...

Слизат силуетите им от звездите...

Сядат близо. Видими са като нас:

- Вий защо не пишете - ни питат, -

а се дърлите като петли в несвяст?...

- Ние сме във крехко равновесие сега -

казвам, и почти протягаме ръка.

- Хайде, за добре дошли, по 100 уиски!

Старо, отлежало като вас! И истинско.

Бяхте мъдри и гневни в живота си:

с книгите сочехте кой талантлив е.

А сега в ореоли - във златни

хомоти сте...

Там, където е нива без тръни, бодли...

Градска вечер юлска в Стара Загора.

Пихте по едно и пак – към небосвода...

Виждам, греят ви звездите Горе!

И Ерато пак по стъпките ви броди.

2014

БИВОЛ 

Препуска бивол из Балкана.

И аз – едно момче-сираче,

на черния му гръб съм смаян.

Изтръпвам аз. И плача.

А биволът лети разсърден,

от едрите мухи ядосан,

див, презглава напред се носи.

И аз на него лепнал. Като кърлeж.

Той иска да ме хвърли в храстите,

да ме събори от гърба си бързо,

да ме премачка, вместо папрат.

От кожата си да ме остърже...

Сънувам детството сирашко

и младостта, в галоп преминала...

Животът – бивол със навирена опашка.

Подобно кърлеж аз – на черната

гърбина.

2010

ВЪПРОС КЪМ БОГ

Отмива времето усмивката ти бяла

и снежна пряспа трупа във косите 

сняг.

И днес копá лехи, не си се спряла.

Но все поглеждаш да се мерне знак.

Едно писмо във старата кутия -

от синовете пръснати най-скъпа вест.

До пукване сърцето ти добро ще бие

и дълго няма да заспиш нощес.

Но нещо в теб се мята и душата 

гложди.

И питаш се – какво сгреших

на този свят?

Защо – тъй вярваща – наказа ме ти, 

Боже,

към залеза студен самотна да вървя?

1973

ОЧИТЕ МИ са огнени езици,

на клада всеки миг у мен гориш.

Най-точните стрели 

към тебе мятам – мъжки думи.

Дори ранена ти не си.

Като икона тънко те изписвам.

Защо усмивката ти все ми бяга.

Обгръщат те ръцете ми,

но ти си вятър лек – 

през пръстите изтичаш.

Остава само плясък от косите ти.

1986

ШИРА

Бакъри пълни и щастлива есен – 

по бузите ѝ гроздов сок сълзи.

Край бурета и бъчви се размесват

усилия на хора с полет на оси.

Складира зимнина и смях човекът,

от векове той върши все това – 

декември, януари да му бъде леко,

от вино само да го заболи глава.

Осите, от инстинкта си насочени

връхлитат кехлибарения сок.

Ще видиш – със стотици и нарочно

как в него падат, сякаш блъснати

от ток.

Но кротки, пият дълго, до насита.

Ти можеш с пръст във гъстата шира

да ги повдигнеш, да ги видиш

без страх от страшните жила...

А вятърът със есенна метла издухва

остатъци от летния отминал свят.

Но те, от сладост натежали, глухи

след вятъра не могат вече да летят.

2001

КРЪГОВРАТ

Как всичко се завръща изначално? – 

водата слиза ниско 

в Голямото море,

издига се във облачни парцали

и пада във пръстта – 

живот да събере.

Тревата съхне есен, свива корен.

Но пролетта  

със птичи глас,

издига пиките-листа в небето горе...

И векове се трупат пласт над пласт, 

и пласт над пласт...

Човек излиза кървав от утроба – 

и като юноша, и мъж, и старец

все нея търси. 

И... попада в гроба.

Но се завръща в цвете, слънце, дъжд...

1980

КРАДЕЦ

Пристигнах тайно огъня ти
да отнема.
На Бог и Дявол се превръщах,

без да знам,
че ти сама си ме насочвала в капан,
от който се излиза само със сърце 

ранено.

Какво ли мислех да открадна?
Аз изгубих сън.

Аз себе си окрадох, без да искам.
И да мисля.

Сега поглеждам от капана нежен
със тъга.

И крадец да съм – не искам.

ОВЪГЛЕНА СВЕТЛИНА

Тук няма нощ и уморена тишина.
Тук времето е скрило въглиша.
И ти – потомък Прометеев,
от този пъкъл – 
от царството на боговете овъглени
изтръгваш светлина.

От векове далечни напластена.

СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА ПОЕЗИЯ

Йордан Атанасов и Георги Драмбозов на 
премиерата в София
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ВЕЛИАН СТЕФАНОВ, 9 клас, 
ЧЕГ „Джордж Байрон”

КАКВО Е
ЗНАЧЕНИЕТО НА 
ИЗВЪРШЕНОТО 

ОТ КИРИЛ
И МЕТОДИЙ?

 Делото на Светите братя е 
епохално. Създавайки глаголи-
цата (написана е от Кирил и 
двамата с Методий правят 
всичко възможно за 
разпространяването й ), те про-
менят културното развитие на 
славяните. Направеното от тях е 
много важно за народа ни. Той 
не само получава възможността 
да бъде просветен, да пише и 
чете на своя език, но е облекче-
но и възприемането на Божието 
слово – улеснява се като става 
на собствения език. Така бълга-
рите разбират християнството и 
го превръщат убедено в своя ре-
лигия. Братята превеждат 
християнски книги и четива, а 
Константин-Кирил Философ за-
щитава правото на всеки народ 
да има свой език и писменост 
пред триезичниците. Какво по-
голямо признание от това папа 
Адриан ІІ да освети славянските 
книги.

За времето си това е 
равностойно на подвиг.

Далновидността на Кирил и 
Методий свързвам с това, че те 
са обучавали ученици, които да 
продължат делото им.

Те не само са дали на 
българския народ език и писме-
ност, те са укрепили духовно 
нашето съществуване и държа-
ва. Нещо повече – направили са 
народа единен, със свой език и 
писменост, със свои книжовни-
ци и по този начин са утвърди-
ли и християнската вяра. 
Божието слово е станало 

Само след 224 дни Варна 
 ще бъде Европейска младежка 
столица (а след 589 – вече, не!) 
Без да е променена кой знае 
колко по този повод дълго-
летната инфраструктура на 
града, градските власти явно 
отделят внимание на съ-
държанието. А то не би могло 
да бъде впечатляващо и 
творчески извисено, ако сами-
те млади хора не бяха такива. 
Впрочем, те от години го до-
казват със своето мислене, със 
своите умения, със своята 
сърцатост и със своето отго-
ворно отношение към 
изкуството – един процес, 
естествено довел варненските 
младежи до европейско сто-
лично домакинство. Защото, 
там, където се работи с жела-
ние, амбиция и всеотдайност, 

където ИМА КОЙ ДА ПОДА-
ДЕ РЪКА, има развитие на та-
ланта.

Именно с такива „гнезда” 
на изкуството ще запознаем 
читателите си през тази и 
следващата година – Лист по 
Лист ще напишем книгата на 
голямото изкуство на словото, 
ТАКОВА, КАКВОТО МЛА-
ДИТЕ ХОРА ГО СЪЗДАВАТ, 
ЧРЕЗ КОЕТО ТВОРЯТ И 
РАЗСЪЖДАВАТ.

Защото именно то е в осно-
вата на постиженията, словото: 
творческо, художествено, сце-
нично, театрално, публи-
цистично, научно, словото, 
което не само внася нюанси, но 
чертае перспективи, носи 
познанието и изгражда 
личността – не само в изкуство-
то.

ЧЕСТИТ 24 МАЙ – ДЕН НА 
БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА
И КУЛТУРА И НА СЛАВЯН-

СКАТА ПИСМЕНОСТ

достъпно за всички.
Така са създадени реални 

предпоставки, възниква основа-
та за развитието на българската 
култура и на българската 
писменост в оригиналните й 
форми.

Затова сме се съхранили и 
като народ, а и въпреки 
превратностите на историята, 
сме възстановявали два пъти 
българската държава. 

Значението на направеното 
от двамата братя е и в това, че 
делото им оставя трайна следа в 
европейската история и култу-
ра, а самите те днес са признати 
от Ватикана за съпокровители 
на Европа.

БЕРК СЕВГИН, 9 клас,
ЧЕГ „Джордж Байрон”  

„НЕ СВЕТИ ЛИ 
СЛЪНЦЕТО 

ЕДНАКВО ЗА 
ВСИЧКИ?”

Животът е дар – всеки се 
ражда на този свят без да е 
искал и без да е имал право на 
избор. Според астрологията, го-
лямо е значението на това под 
какъв зодиакален знак се 
раждаш, какво е влиянието на 
планетите и звездите. Сигурно е 
така, но според мен има редица 
други фактори, които водят до 
различия в мирогледа на хората. 
Но най-важното е, че всеки се 
ражда свободен, че всеки има 
право на избор, че всеки може 
да прояви себе си. 

Но дали винаги става така, 
както ние желаем? За жалост, 
реалността сочи обратното. Не 
малко хора сами пропиляват 
живота си като тръгват по лоши 
пътища. Други робуват на ха-
рактерите си – дребнави са, 
капризни, търсят все вината за 

своите неуспехи и провали в 
другите.

Може едно и също нещо да 
сполети различни хора т.е 
слънцето да свети „еднакво за 
всички”, но те да го изживеят по 
различен начин и последствията 
от това за всеки един от тях да 
са различни. Средата, в която 
всеки е израснал, възпитанието 
му, както и отношението му към 
събитията го самоопределят. 
Освен това, никой освен нас са-
мите не може да промени живо-
та ни – за да стане това, първо 
трябва да променим начина си 
на мислене. Трябва да знаем, че 
слънцето свети еднакво за 
всички, но не всеки може да по-
лучи от него точно толкова лъ-
чи, колкото и някой друг – 
всичко е индивидуално. Всеки 
би искал само хубави моменти, 
но как може да искаме дъга без 
дъжд? 

Колелото на живота се върти 
и независимо ние от коя страна 
се намираме, слънцето ще ни 
огрява – еднакво и специфично 
т.е.то е едно и също, но е и 
различно, заради самобитността 
ни.

ВИКТОРИЯ БРЪНЧЕВА,
10 клас, ЧЕГ „Джордж Байрон”

КЪДЕ Е ИСТИН-
СКИЯТ ДОМ
НА ЧОВЕКА?

Майка ми винаги повтаря, че 
истинският дом на човека е там, 
където го тегли сърцето му – то 
принадлежи на този дом. Може 
би за някои това е къщата, сгу-
шена между малките улички и 
високите кленови дървета на 
добре познатия роден град, в 
който са израснали. Или двора с 
кокошки на село, където са пре-

карали безгрижните си лета при 
баба, но едно нещо е сигурно – 4 
стени и два куфара с вещи дом 
не правят.

Аз свързвам дома с топлина-
та и уюта, с обичта на моето се-
мейство, с аромата на гозбите на 
баба, с шегите на дядо и ра-

достния лай на моето куче. За 
мен домът е мястото, където ви-
наги се завръщаш, където имаш 
какво да си спомниш, но най-ве-
че това е мястото, където се 
чувстваш самият ти – тих 
пристан, в който можеш да 
отдъхнеш след бурен ден. Кре-
пост, в която можеш да се 
скриеш. Огледало на твоята 
същност. Всичко това е домът. 
Място, където винаги си добре 
дошъл. 

Тук можеш да бъдеш истинс-
кият – и с безброй недостатъци 
да си. Забързаното ежедневие 
остава зад дебелите стени на 
твоята крепост. Тук си на си-
гурно място. Защитен от студе-
ния, неприветлив свят. Дори да 
съм на хиляди километри далеч 
от дома, аз го нося в сърцето си, 
копнеейки да се завърна там, та-
ка както корабокрушенец 
копнее да види сушата. 

Домът е съвкупност от спо-
мени, любов, мечти. Той е част 
от мен, както и аз от него. 

Навярно всеки има своя 
представа за дом, но едно нещо 
винаги е вярно – в нашия дом 
ние се чувстваме защитени, 
чувстваме се обичани, чувства-
ме себе си.

НЕЛИ ГЕРГОВА, 10 клас,
ЧЕГ „Джордж Байрон”

ЛИТЕРАТУРАТА – 
ЕДНА ПОБЕДА НА 

СВОБОДАТА

Стремежът на човека към 
свобода, мисля, че се крие в са-
мото разбиране за свободата. Тя 
не е абстрактно понятие – сво-
бодата е съвкупност от смелост, 
достойнства, знания, морал, 
гордост. В живота няма 
абстрактна свобода – тя е като 

хоризонта: ви-
наги изглежда 
много близо, но 
никога не мо-
жеш да я 
достигнеш на-
пълно… От това 
идва и вечния 
стремеж към 
нея.

Физически 
свободата е за-
ложена в самото 
човешко съ-
щество. Всеки 
започва своя 
относително 
свободен живот 
още от раждане-
то си. И може би 
пръв Прометей 
събужда стреме-
жа на човека 
към свободата – 
стремеж, който 
се превръща в 
борба срещу 
робството, неве-

жеството, насилието. Тази борба 
винаги е имала своите водачи, 
призвани да събудят духа на хо-
рата. Христо Ботев, Васил Левс-
ки, Иван Вазов, Паисий 
Хилендарски, Добри Чинтулов 
са такива – хора, със свободо-
любив дух и свободна воля, хо-

ра, които са победители преди 
всичко над страха.

Битката за свобода про-
дължава през целия живот на 
човека.

СИМЕОН ГРОЗДЕВ, 9 клас, 
ЧЕГ „Джордж Байрон”

ЕДИНСТВЕНОТО, 
КОЕТО МУ ОСТА-

ВА НА ЧОВЕКА,
Е ДА СЕ НАСЛАДИ 

НА МИГА

В днешно време щастието, ка-
то че ли, идва от парите, но това 
не е винаги вярно. Парите са, за 
да осигурят оцеляването на чо-
века в живота, помагат да се 
придобие необходимото за едно 
нормално съществуване. А това, 
което може да те направи 
истински щастлив, са хората 
около теб. Близките и приятели-
те са най-ценното нещо в живота 
на всеки, затова трябва винаги да 
се разбираме с хората около нас. 
                                                                      Тези, които не ги интересуват 
хората, не са харесвани от ни-
кой. Няма как да се радваш на 
живота, ако няма някой, който 
да се вълнува от теб, от напра-
веното от теб, който да се инте-
ресува за развитието ти, за 
доброто и лошото в живота ти. 
Или пък ти нямаш някой, който 
тебе да те интересува. Намериш 
ли такъв човек, ти се иска да го 
пазиш до края на живота си и с 
живота си. И когато докажеш 
кой си и какъв си, когато разбе-
реш, че той е такъв, какъвто ти 
искаш да е, взаимно ще се 
възнаградите с приятелството, 
което сте заслужили. 
                                                                       Затова най-хубавото нещо в жи-
вота на човека са приятелите, 
които винаги отделят част от 
времето си за нас и могат да по-
могнат, когато се наложи. Така е! 
Ама и това щастие не е безкрай-
но. Рано или късно някой ще си 
отиде, без дори да се е сбогувал 
с теб. Затова, единственото, кое-
то му остава на човек, е да се 
наслади на мига.

ОБЩУВАНЕТО 
„FACE TO FACE” 

(ЛИЦЕ В ЛИЦЕ) НИ 
КАРА ДА СЕ ЧУВ-

СТВАМЕ СПО-
СОБНИ И РАЗВИ-
ВА ЛИЧНОСТТА

АНДРЕА НЕЙКОВА, 10 клас, 
ЧЕГ „Джордж Байрон”

За да разкрием нашата 
личност, ние се нуждаем от 
общуване лице в лице. Това ни 
подсказва и душата. Защото 
единствено по този начин мо-
жем да изразим естествено 
своите чувства и емоции.

Днес Интернет ни предлага 
многобройни контакти, но те са 

На стр. 9
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някак сухи и безчувствени, за-
щото в тях не можем да видим 
разбиращите очи и топлата 
усмивка на своите познат, на 
своя приятел. Най-бързият и 
сигурен начин да комуникира-
ме с нашите близки и приятели 
е „face to face”. Виртуалната мо-
да Facebook е страст както за 
стари, така и за млади, но мо-
жем ли да усетим там топлина-
та на приятелската ръка. 
Според мен, не. Едва ли 
Facebook може да измести 
непринуденото общуване.

Общуването лице в лице 
разкрива нашия вътрешен свят. 
То е непрекъсната размяна на 
послания. А посланието е с реч, 
не толкова с текст и в него ви-
наги съществува и определен 
скрит контекст, който чрез че-
тенето няма как почувстваме 
(или предадем).

Посланието има пълен сми-
съл, който се изразява с каза-
ните  думи. Смисълът във 
всички случаи е нещо повече от 
изказаното…

И още нещо – не можем да 
знаем напълно какво мисли 
другият. Можем да узнаем само 
приблизително това от казано-
то – в зависимост от чутото, но 
скритото си личи в жестовете, в 
изказа, в тона, в разбирането 
т.е. във всичко, което се подна-
ся до казаното. Това е силата на 
общуването „лице в лице”.

В един разговор се нуждаем 
от уверението на другия, че е 
разбран точно така, както е 
искал да бъде разбран или той 
да ни разбере нас.

Според мен социалните мре-
жи провалят личността. Те ни 
карат да се чувстваме неразбра-
ни. Докато при общуването 
„лице в лице” ние позволяваме 
на човека срещу нас да ни 
разгадае. И ние – него.

ГЕОРГИ ДИЧЕВ, 10 клас, 
ЧЕГ „Джордж Байрон”

Днес правилата за общуване 
са коренно различни от тези, 
които са били водещи за пре-
дишни епохи и поколения. Хо-
ра, които не се виждат на живо 
с години, поддържат връзка по-
между си с електронни 
средства и знаят всичко за жи-
вота, мислите и чувствата на 
другия. От друга страна, хора, 
които не могат да се срещнат в 
реалния живот, се срещат във 
виртуалния и започват, а поня-
кога и приключват връзката си 
с него.

Увлечени в съвременните 
възможности за компютъриза-
ция, ние понякога забравяме, 
че общуването лице в лице е 
най-естественото нещо. Ние се 
раждаме и заставаме лице в ли-
це със света в ръцете на нашата 
майка… Учим се да разпозна-
ваме предмети, да общуваме с 
хора и да изразяваме чувства.

А скрити зад нашите 
компютри ние можем да бъдем 
каквото искаме, дори да проме-
няме истината за нас и така се 
отдалечаваме от реалността. 

Ако, обаче, застанем лице в 

лице с хората, ние разкриваме 
истинската си същност, чувс-
твата и емоциите си. Когато 
общуваме на живо, ние не мо-
жем да скрием нищо за нашата 
външност, възраст, реакции 
към другите и света, което 
често правим, когато сме ано-
нимни в Интернет. Същото ва-
жи и за хората пред нас. Така 
ние откриваме важните неща, 
което ни сближават с хората, 
опознаваме ги, съпоставяме се 
с истински хора, а не с измисле-
ни профили. В процеса на това 
общуване ние научаваме най-
ценните уроци и за самите себе 
си и учим как да се справяме с 
живота такъв, какъвто е в 
действителност.

Съвременните комуникации 
правят живота ни по-лесен и 
по-удобен, но истинското 
общуване, което ни прави хора 
и ни дава възможност да се 
развиваме е лице в лице.

ЙОАНА ДИМИТРОВА,
11 клас, ЧЕГ „Джордж Байрон”

КАКЪВ Е
СМИСЪЛЪТ

НА МОЯ
ЖИВОТ?

Животът е дар, който всеки 
„използва” по различен начин. 
Някои тичат към материалните 
изгоди, други загърбват всичко 
материално и се насочват към 
аскетичния начин на живот в 
търсене на себе си. Аз, обаче, не 
приемам този дар такъв. 
Вярвам в баланса и не мисля, че 
крайностите водят до нещо 
истинско и красиво. Животът 
за мен е последователност от 
радости, падения, вътрешни 
пречиствания, израстване, 
осъзнаване.

Ако се наложи на някоя дру-
га планета да обяснявам на 
извънземно какво е животът, 
бих му казала, че той трябва 
просто да се изживее, защото 
не може да се опише.

За мен самата смисълът на 
живота е в това да обичаш, да 
се учиш от грешките си, да про-
щаваш. Да обичаш, защото без 
любов не можеш да живееш 
пълноценно и щастливо, да се 
учиш от грешките си, защото 
така израстваш и надграждаш 
собствените си знания, пре-
възмогваш себе си, да проща-
ваш, защото така се 
освобождаваш от болката и не-
нужната „сила”, теглеща те на-
долу към отчаяние и 
безизходица. Колкото и 
простичко да звучат тези неща, 
те са изключително сложни. 
Животът никак не е лесен, за-
това повечето от хората се 
„отказват от себе си” и тръгват 
по по-лесни за тях пътища, но 
водещи до никъде.

Смисълът на живота за 
различните хора е различен, но 
аз мисля, че той трябва да е 
еднакъв за повечето от тях, за 
да можем да надмогваме 
всичко, което ни кара да се 
отклоняваме от истинския път.

ЛЮБОВТА
И СЪСТОЯНИЕТО 

ЛЮБОВ

Любовта много често е 
подценявана и изкривявана в 
други  първосигнални импулси 
и негативни емоции като 
ревност, обида, саморазруше-
ние. Често пъти, когато имаме 
партньор, ние искаме да го „за-
душим” от любов като му поста-
вяме забрани, определяме 
условия как да ни обича, имаме 
изисквания. Това далеч не е лю-
бов, но за съжаление в днешно 
време по този начин я конкре-
тизираме.

Ако обичаме Бог, то обичаме 
цялата вселена и себе си, и 
всички човеци. Това означава, 
че можем да пуснем всичко на 
свобода и да го обичаме такова, 
каквото е – без забрани и 
очаквания.

Но аз мисля, че всички тези 
негативни неща у нас идват от 
вътрешна несигурност и комп-
лекси, а не от чистата любов. За-
това преди да обичаме когото и 
да е, трябва да сме сигурни в се-
бе си и да знаем какво е лю-
бовта. Направим ли го, ще 
свалим ненужното бреме и ще 
сме свободни, пълноценни и 
любящи.

ГЕОРГИ ДОНЧЕВ, 10 клас, 
ЧЕГ „Джордж Байрон”

ЛЮБОВТА КЪМ 
СПОРТА

От малък мечтая да стана 
футболист: това ме прави 
щастлив – футболът е моя 
страст, моя любов. 

За него жертвах посещения 
на кино, пропусках уроци по 
математика, беше ми горещо 
през лятото и много студено 
през зимата, но аз бях много 
често там – на стадиона. И днес 
давам всичко за футбола, но и 
получавам от него. И получа-
вам повече, отколкото си мисля 
– не само удовлетворение.

Имам приятели в спорта, с 
които мислим еднакво и сме 
неразделни. За тях съм готов на 
всичко. Да имаш приятел е 
отговорност, саможертва и го-
товност да помагаш, ако се на-
ложи. Приятелят е част от теб – 
той е твой образ и подобие.

И докато се случва всичко 
това – футбол, приятели, учи-
лище, мама и татко ме чакат, 
забравили за себе си, изпълне-
ни с любов и стремящи се да ме 
подкрепят. Обичам ги и се 
гордея с тях. Моята любов към 
тях е безгранична. Тези чувства 
ме правят силен и устойчив, и 
ми подсказват как да се справя 
с моите ежедневни проблеми.

Всеки човек има ценности. 
За мен най-големите са лю-
бовта към семейството, към 
добрите приятели, към Родина-
та. Любовта към Родината се 
изразява за мен и в това, че ня-
ма по-хубави моменти от тези, 
когато си с близките си, още 

повече, ако гледаш мач на на-
ционалния отбор по футбол и 
скандираш: „Българи, юнаци!”. 
А когато футболистите ни побе-
дят, това ме прави още по-горд, 
че съм българин. 

АНИТА КАЦАРСКА, 12 „з”, 
IV ЕГ „Ф. Жолио-Кюри”

ВЪВ ВЛАКА
НЕ СЕ СПИ

(странно казано от
човек, който винаги спи)

Не заспивай сега,
очите си за мен отвори.
Светът искри като дъга
и аз те моля – пътя свой ми

посочи.

Ще седна до теб в купето на 
мърморещия влак,

ще слушаме тракането върху 
релсите ръждиви.

Прозорецът ще размие
бледия сумрак

и ние ще целуваме гледките
диви. 

Навън до влака лампи
ще примижват

с нашите разговори в такт
и пазвите на проход закътан 

ще ни обгрижват,
където дърветата шумолят

в тихия антракт. 

И после влакът ще спре
на гарата с високия часовник
и времето там гърба си ще 
опре.
Аз ще попитам онзи глупав

съновник – 

сън ли бяха, или не
всички тези часове.

ДЖУЛИ ХАДЖОЛЯН, 12 
„б”, IV ЕГ „Ф. Жолио-

Кюри”

*   *   *

Човекът от точки
познавате ли го?
Аз го познавах.
Имаше силует – 
силует от точки.
Идваше от друго място – 
място,
съставено от точки:

хора от точки,
небе от точки,
море от точки,
ще питате точките какви са 
били...
Кръгчета с бяло по средата!
Разказваше ми той
за своя точков свят
край нашия лагерен огън
(не от точки).
Любимо ми бе
как всеки път,
щом се запознаеше 
с ново точковато лице,
и стиснеха те ръце,
от единия отиваха
няколко точки
у другия.
Разменяха точки 
така,
както ние разменяме
усещане.
И по този начин
си разказвали 
истории,
обогатявали
точковия си кръгозор.
Замислих се тогава
ние защо сме спрели
да си споделяме
усещанията...

Имаше един проблем,
обаче.
Ако се приближат
прекалено много
един до друг,
точките на
точковите хора
се смесват
и по-късно
не успяват да се разделят.
Създават се
създания
с причудливи,
ала чудни
точкови придания.
Но моят точков приятел
ми сподели,
че ако тъй се объркат,
губят себе си дори.
И вместо да се съберат

отново
опасно близо
до стария другар,
предпочитат да експлодират
заедно с всичките си точки
във въздуха,
както става в Космоса.

Замислих се отново
и си обясних,
защо не се връщаме
и ние
при старите другари
да си приберем
изгубените
усещания.

От стр. 8
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ТАМ
На М.

1.
В прихлупената си душа,
подгизнала от градоносни облаци,
очаквам светло да се разруша,
за да се изпаря като лъчисто обло „ци“.

Но още съм сега, сега и тук,
макар че корените ми са гнили пръсти
във гнила пръст: негодни да се свият във юмрук,
те само чувстват как редее на живота гъстото.

Не искам повече превъплъщения:
аз всички роли до изчерпване играх. И изиграх.
Умората е котвена верига в мъртвото вълнение
на неизбежния ни неотъпкан грях.

Не питайте: „Коя си ти? Дали си простосмъртна?“.
Аз съм, която знае всичко. Всичкото убива.
И първо – мене. Ала аз умея да възкръсвам.
За вас такава доза е отрова, смърт немилостива.

Но аз ви пазя, аз съм тук до вас, но не от вас позвана.
И всяка капка пот от напъна да се повдигнете,
превръщам в бисер и го хвърлям в океана,
от който няма връщане. Ако го стигнете…

2.
Не искам да съм вечно бяла
с душата си изпрана, изтерзана,
не искам да съм вечно във блаженство вяло
и вечно във безпаметна нирвана;
не искам да съм вечно права
и правилна,
и праведна, за Бога!
Макар че мога.
Всичко мога.

Знам, само Там са
Щастието,
Любовта,
Хармонията,
само че
Там няма дъх на хляб и красота,
Там няма пагубна любов и чувствен смерч,
Там няма болест, болка и надежда,
Там няма мирис на треви и плодове,
ни груби волности, ни нажежена нежност;
ни вяра в непознати богове.

Там има вързан на моряшки възел вятър,
зачатия безстрастни и унили,
безбрежна и у-Бога святост
на девствено-безплътни ципокрили…

… Дали във ледения рай и аз, като капчук,
ще се топя в носталгия по Тук…?

3.
Защото чувам:
Щом потънеш в Светлината,
светците ще завиждат
на живота ти предишен,
след който и Исус галантно
като цилиндър ще свали
пред тебе своя нимб всевишен…

Ала едва ли ти това ще видиш:
душата ти ще гледа над небето,
очите ти ще бродят по земята.

… А може би духът ти ще съзре над всичкото
лика Му като в огледало златно?

БЪЛГАРИЯ

Отдавна съм удавен.
В очите ти. В сърцето ти.
Във мъртвото вълнение
на древната ти слава.
Единствено в ръцете ти
е моето спасение.

Отдавна съм отдаден.
На твойта бран. На твоя дух.
На твоя свят, разпятно свят
над вечните ти клади.
И щом е коренът ти сух,
сълзите ми ще го поят.

ЧАЛГА

Мори ни кларинет, мори,
мучи ти, луда краво!
На път потеглят във зори
стада ревниви маври!

Ушите им стърчат и клепат ялово.
Преживят и пасат, и жвакат.
Кебапчета клатушкат им адамовите ябълки
като жабà на жаби крякащи.

Напевен напън. Не гълголи гърлото.
Упойно разповиват пъп и цомби.
И след две-три ракии върли
вси воайори на слуха са влажнооки зомбита.

Но стига им тая награда –
че просто го пее народът:
„Заплакала ни е майка
все зарад Руслан и Кондьо…“

И без геги, криваци и сопи недялани
недодялани гении гъгнат и хлипат
блажни трели и лиги, в небетшекер валяни,
и сърцата им робски гюбеци подрипват.

Под савана на хиляди мъртви хидалговци
е сега огледалото, във което е отговорът
на въпроса защо, неразумний и юроде, ти е чалгаво,
а на мен ми е толкоз безродно и чоглаво,
че

над мойта земя
в небето

опира
Пирин.

И мурите в буря
илинденски приказки пеят…
А над твойта до фолка опряха пирин
и без сури потури
за шалвареста музика зеят…

Подкрепи и тям краката,
та кога въстане снобът,
в редовете на тълпата
да си найдат и те зоба…

ЕРОТИКА

Обличам тежките си мисли със прозрачни
и безтегловни словеса;
на леките нахлузвам бременни доспехи.
Еротиката: разминаване
на дух и телеса
всред кръстопътя
между гола плът и плътни дрехи.
Между глада и натюрморта.
Между представата и достижимостта й.

***
Колкото повече дрехи събличаш,
толкова повече се увиваш във себе си.
И сега си загърната, сякаш си ничия:
ескимоска в кожух посред ледните степи…

Белотата на твойта полирана кожа
е снегът, дето свежда безброй кръговрати
до един. Само някакъв мъх точи ножа,
с който искам да ровя до корен във кратера…

После – капката кръв сред безликата девственост
те издава, че ти си невинният (мой) кръст,
а пък аз съм пиронът, загнезден
и отгвоздван в екстаза на разпната мъст…

Пред поредното свое възкръсване знам,
че снегът беше сив,

но сияние южно бди над тленните глетчери.
(И светецът дори е до срока си жив,
ала нимбът му – нимбът безплътен – е вечен…)

ПАРОНИМНО

Той заслужи да служи
и смирен, да смирява души.
Сам на себе си чужд,
свойто „аз“ да руши.

Тя пребъдна да бъде
огледало на другите „аз“.
Да отсъжда без съд,
да гласува без глас.

Да се смеят не смеят
с разноликите свои лица.
Той – хирург, тя – елей.
Операция на сърца.

САМО ТЕБ

Харесвал съм много жени.
Нехайно на някои аз съм се вричал.
Но ти не тъгувай. Не ме и вини:
Само теб съм обичал.

Изгарял съм в пагубна страст.
Угасвал съм в женски тела и поличби.
Потъвал съм в блудни слова като в паст. Но…
Само теб съм обичал.

В блата съм се давил, сред тиня и кал.
Капки дъжд ме омиваха – срички
от очите ти-фрази без милост, без жал.
Само теб съм обичал.

И когато остана без дъх и без глас,
без очи, без език за заричане,
знай оброка на моя ням дух-исихаст:
Само теб съм обичал.

НАГОН

Нека бъдеш отметнат от мен!
Нека пепел и прах тази страст приневолят!
Не съблечен, не блудно разголен –
гол до голо, до същност, до ген!
Като новороден!

Нека никой не те разповива –
ти не знай, ти не знай ни свян, ни пелена,
през които, размити във мътна вода,
се извиват пречупено-диво
нимфа и самодива!

Ти си голият цар, но облечен
във незрими изящни одежди –
нежност бяла, любов без надежда…
Зрей пробивно във синия глетчер,
крехка кремъчна вечност!

Нека твоята яростна сила напук
да напуква порочни клишета,
да зачеваш безгрешно със обич и шемет!
О, без царските дрехи, невидими тук,
ти си празното лоно на лук!

Все пак
ти докосвай плътта ми със длани,
не с крило – със крило се докосва душа.
Това тяло е пръст и земя, и лъжа.
Не расте това семе в небе – прясна рана,
паднал ангел!

Но плодът му от обич ще стане жарава,
ще помилва небето – утроба без кожа,
и ще бъде помилван, помилуй, о Боже,
като син – нито блуден, ни праведен, –
слял „желая“ и „мога“ с „не трябва“.

Георги Венин
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В стихосбирката „Смесена 
кръв” поетесата Варта Берберян-
Гарабедян разкрива няколко 
силни страни на таланта си – 
специфичната непосредственост, 
смелата и дръзко завладяваща 
чувствителност и преди всичко – 
искреността, като естествено 
проявление на творческия й глас. 
Творбите й са вълнуващ опит и 
за цялостно вглеждане в живота, 
а също и едно вглеждане в коре-
ните на собственото Аз, в ду-
ховната формула на единството 
на обществото, на проникването 
между човешката съдбовност, 
обществената норма и при-
родната красота.

Вътрешният оптимизъм в 
стиховете й е изключително си-
лен – той е една невидима пру-
жина, държаща в единство и 
противовес смисъла и емоцио-
налността на всяка творба, пру-
жина, свиваща се и разпускаща 
се между битието и възвишено-
то като в тази амплитуда поете-
сата разкрива вълнуващото я.

Затова, навярно, тя проявява 
предпочитание да отразява чо-
вешката душевност като мигно-
вено проявление, стреми се да 
вникне в конкретиката на 
състоянието, превръща в повод 
за преценка и преоценка всеки 
импулс или ситуация. Ха-
рактерното в тази поезия е, че 
неин профил не са сложните, за-
дълбочени и тежащи на мисълта 
характеристики, а важни са пре-
даването на незабравимото, 

съхраняването на 
автентиката на дра-
матично-житейско-
то, проникването в 
детайла, навлизането в темата 
със спецификата на собственото 
Аз, отразяването на вълнението. 
Освен като отношение към 
мигновеното, към поразяващо-
то духа и екзистенциално пре-

дизвикващия импулс, 
творческият глас на Варта 
Берберян-Гарабедян може да се 
определи като поезия, в която 
преобладават поривът, незако-
дираното послание, конкретни-
те изживявания (макар и 
пределни, те понякога са осле-
пителни), както и събитийно-
стихийното.

Всяка творба затвърждава 
усещането за постоянния стре-

меж на човека към доброто. В 
шума на множеството или в ти-
шината на самотата то се 
откроява в основата на вглежда-
нето в света, определящо е за 
топосното: дом, къща, картина, 
песен, приятел, случайност, зо-
диакален знак, църква, празник, 
море, сезон, пътуване… Поете-
сата го препраща към разбира-
нето, че смисълът на човешкия 
живот е свързан с доброто, че 
имамe изконен, първичен инс-
тинкт в тази посока, който е ха-
рактерен за всеки един от нас. И 
още, че контрастът добро-зло е 
само повод да се самоосъзнава-
ме и постоянно, и непрекъснато 
да се самоопределяме.

Ето защо, самотата не е непре-
менно пътят към проникнове-
нието, според Варта 
Берберян-Гарабедян – тя е по-
скоро умение, възможност, 
необходимост за вглъбяване, а 
всичко, което проумяваме и 
отсъждаме във времето на нашия 
живот има едно единствено 
място за проявление: именно, 
животът. Животът ни е най-
важното събитие. То е „явлението 
живот”, то е „великата радост” на 
природата. Екзистенцията е над 
всичко и сам по себе си животът е 
красив, обаятелен, вълнуващ. 
Още повече, че той е активен, той 
е неизменно днешен и неповто-

рим, пра-
волинеен, 
но  и 
низходящ, 

в крайна сметка – индивидуален 
и краен.

Днешният свят е постоянно в 
центъра на наблюдение и пре-
създаване от поетесата Варта 
Берберян–Гарабедян, още пове-
че – овладеният наш свят, ка-
мерният свят на малкото 
общество, на човека не само 
присъстващ, но и градящ своята 
среда, обогатяващ обществото. 
Този свят, който е станал и 
изпитание за човешката циви-
лизация, защото е много важен 
и често пъти се нуждае от спасе-
ние, този свят, който е под лупа-
та на анализа и се самоопределя 
от възможните посоки. Той е 
смайващо богат, разнообразен, 
предизвикателен и именно зато-
ва –  любопитен и откровен.

Често пъти художественото 
отношение на поетесата се изра-
зява във възхищението, често 
пъти – в подчертаване на нещо 
привлекателно, често пъти в 
трайността на интереса, често 
пъти в откриването на пре-
въплъщенията на ценностите, 
към които през целия си живот 
човекът се стреми. Но това е ха-
рактерно за човека, който е ве-
рен на себе си т.е. верен на 
човешкото. Това важи и за 
представеното в стихосбирката 
„Смесена кръв”. Без помпозност, 
без излишно венцеславене на 

каквото и да е, без някаква 
измисленост на картини, образи, 
отношения е тази стихосбирка. 
Нито пък на „превзета”, „на-
пудрена” или „бомбастична” ме-
тафоричност, граничеща със 
срутване в пропастта на неясно-
тата и неспособността. Ето как 
външният, овещественият, при-
родният свят се отразяват в една 
поетична душевност, утвържда-
ваща доброто в света на 
собствените си преживявания и 
винаги научаваща и по нещо но-
во.

Именно тези две черти от 
поетичния глас на Варта Бербе-
рян–Гарабедян искам да отлича: 
откровеността е едната и жела-
нието да се афишира новото, е 
другата. Новото, което е научи-
ла, почувствала, осъзнала като 
творец, Новото, което променя 
и тласка напред, новото, което е 
селективно доброто ново за нас, 
хората.

Варта Берберян–Гарабедян е 
поетеса на възможната и 
достъпна за всички поетичност. 
Тя не е от онези „летящи”, 
„хвърчащи” и „смучещи от 
пръстите си образи и метафори” 
или т.нар. „пишещи хора”. Тя е 
здраво прикована към реа-
листичното. И това показва 
един здрав усет – усет за оцеля-
ване, за ориентиране, усет за 
постигане на повече, отколкото 
сме имали до този момент. По 
друг начин, казано – усет за реа-
лизация.

СТАНИСЛАВ ПЕНЕВ

РАЗМИСЛИ ЗА НАПИСАНОТО

АНЕТА КОЛЕВА

ПОКРУСЕНО
СЛЪНЦЕ

На 13 ноември 2015 година
бяха извършени терористични 

атентати в Париж

В черно е слънцето над Париж – 
свети сред облаци черни
без обичайната розова врява
с помръкнала слава, но все пак с 
престиж.
Жертви са пустите улици,
жертви – площадите и изкуството,
спокойствието и хората…
Бързат хората – на живота опора,
изпълнени с невинност за всичко.
И с душите си милват града,
за да победят болката с любовта.
За да си възвърнат пълната свобода.

*   *   *
Облак тъмен се носи 
към слънцето,
поглъщайки светлината.
Днес и в Брюксел
е спряла скръбта.
Случи се така,
че преди да си тръгне
полет на птица избра
да посърне…
Отпуснаха й се 
за малко крилата…
Така птицата 
си закриля децата.
Но запазва света.

*    *    *
Неочаквано страдание,
напрегнат момент, 
пропълзял страх…
Да се унищожават хора,
да се унищожават невинни
не е човешко,
а е най-големия грях.
С прогнозите на синоптиците,
по картите 
на архитектите и по скиците,
траекториите на Циклопа
попаднаха дори в Европа
и се опитаха да я превърнат 
в стрелбище.
Но не могат да я сразят 
с ниското си равнище.

СЪРДИТО СЛЪНЦЕ

Изведнъж стана тъмно.
Луната сърдитото
слънце смени.
Изпокриха се птици, 
животни, треви…
Камбана за утре
у всеки съдбовно заби.

ПОТРЪПВАНЕ

На Джон Ленън – 35 години 
след убийството на музиканта 

Запалило се е пак небето… 
И не си е тръгнала още нощта.
И Луната, и Венера примигват:
спонтанно се сливат с града…
Но денят успява да се появи –  
с пожар, с много жар:
във война е доброто със злото
останалото е музика, разбери.

ВАЛЕНТИН
ДИМИТРОВ

АРИТМЕТИКА

Всички можем да смятаме. Но па-
зарната икономика ни раздели на две. 
Едните събират и умножават. Други-
те делят и изваждат. Първите са еди-
ници. Другите – кръгли нули.

ПРОТОКОЛ

Първо пиха водка. Със салата. После 
минаха на вино. С пържоли. Сред то-
ва минаха на уиски. С фъстъци. 
Накрая минаха и на „ти”. С юмруци… 
Е, минаха и през районното. С бе-
лезници.

ПОБОЙНИЦИ

Преди учителите биеха учениците. 
После учениците се биеха помежду си. 
Днес родителите им бият учителите. 
Утре учениците ще бият родителите…

НА ТАВАНА

Социалното министерство обмисля 
да падне таванът на пенсиите. Вместо 
него, съгласувано със здравното ми-
нистерство, ще бъде въведен таван на 
пенсионерите!

ДОВЕРИЕ

Назначиха го за нощен пазач на стра-
ната. Казаха му, че трябва да оправдае 
доверието. Той се стараеше. Бодърс-
тваше, не мигваше по цели нощи. Но 
пак не оправда доверието. Имал 
будна съвест… 

ВОЕВОДА

Записа се в четата. После се издигна – 
стана знаменосец. Издигна се още по-
вече – стана воевода. Предаде знаме-
то на друг. Сега нищо не му пречи да 
си развява байрака… 

ПИЛОН

Обществото ни е като онова момиче 
на пилона. Хвърли един по един 
всичките си нравствени принципи и 
остана само по една гола ценностна 
система.

АФОРИЗМИ
*

Питомното избяга в 
Дивия запад.  

*
Хамстерът си мисли, че 
върти колелото на историята.

*
Уволняват тези, които горят в работа-
та. Да не подпалят чергата. 

*
Правдата възтържествува. На 
тържеството поканиха лъжците.

*
Едни си живеят, други – дават 
признаци…

*
Който черпи, не го вземат за мезе.

*
Следствие от Закона на Архимед:
Натопеното тяло се измества от тяло-
то, което го е натопило.

*
Ако си в строя, нищо няма да ти куца.

*
Само на четири очи може да удариш 
кьоравото.

КУЛТУРА, СЪБИТИЯ, ЛИЧНОСТИ
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Каталожен № 115

ЛИСТ ТРЕТИ ГАЛЕРИЯ „ИЗКАЧВАНЕ КЪМ СЕБЕ СИ” –
Книга на младите варненци, автори 365 варненски деца, 2016-2017 г.

Из цикъла „Къщи и фасади”. Художник Детелин Гонов,
7 години, предучилищна възраст, ОУ „Петко Р. Славейков”

Из цикъла „Къщи и фа-
сади”. Художник 

Детелин Гонов, 7 години, 
предучилищна възраст, 

ОУ „Петко Р. Славейков”

Из цикъла „Портрети и хора, които 
обичам”. Художник Николета Гонова, 

7 години, предучилищна възраст,
СОУ „Св. Климент Охридски”

Млечният път. Художник Кристина 
Коручева, 11 „в”, ГПЧЕ „Йоан Екзарх”

Дневен платноход. Художник Кристина Коручева,
11 „в”, ГПЧЕ „Йоан Екзарх”

Созополският 
бряг. Художник 
Кристина 
Коручева, 11 „в”,
ГПЧЕ „Йоан Ек-
зарх”

Окото на вълна-
та. Художник 

Кристина Коруче-
ва, 11 „в”,

ГПЧЕ „Йоан 
Екзарх”




