
Цена 0,99 лв. 

Варна, брой 2 (45), август 2016 г.

- Господин Базитов, 
особено през лятото 
Варна е интересен и 
привлекателен град 
както за морски тури-
зъм, така и за културен 
туризъм. 2016-та не пра-
ви изключение в това 
отношение. Но все пак - 
какви са акцентите и 
какво ново се утвърждава в 
синтеза: лято-култура-туризъм-
спорт или по друг начин казано - 
„в автентичния и изпълнен с ори-
гиналност варненски културен 
феномен”?

- Периодът в културния живот 
на града ни, наречен „Лятна 
Варна” или известен като период 
на традиционните летни варненс-
ки творчески дни през 2016-та го-
дина бе наситен с оригинални и 
запомнящи се изяви, някои от 
които отварят нова страница в 
културното летоброене на морс-
ката ни столица, Не случайно 
споменавам наименованието 
„морска столица”, защото такова е 
и новото отношение на Община 
Варна към културата и туристи-
ческия сезон в този най-голям 
морски български град и летен 
туристически център, а именно - 
за удължаване на творческото 
време и периода на летните 
културни изяви от една страна, а 
от друга - превръщане на не 

КУЛТУРНИЯТ ФЕНОМЕН 
„ЛЯТНА ВАРНА” ЗВУЧИ САМО 

КАЛЕНДАРНО В АКЦЕНТА: 
ВАРНА - МОРСКА СТОЛИЦА 

НА БЪЛГАРИЯ
(няколко въпроса към Коста Базитов - зам. кмет на Община Варна)

малка част от летния културен 
календар в целогодишен. 
Например, Международния му-
зикален фестивал Варненско ля-
то, освен в постоянните вече за 
него месеци - юни и юли, про-
дължава с проявите си почти до 
края на м. септември: през м. 
август с три премиери на 
Варненската опера - „Борис Го-
дунов” от Мусоргски, „Силата 
на съдбата” от Верди и „Норма” 
от Белини, а през м. септември - 
с Изкуството на Барока и Рене-
санса, представено от бароково 
трио Хелзинки и музиканти, 
подкрепени от Департамента за 
култура на правителството на 
Каталуния и Института Ramon 
Llull, както и от Италианския 
културен институт - София.
-Подобно виждане и разбиране 
за процеса на културата е и ори-
гинално, но е и една естествена, 
и вълнуваща крачка напред в 
творчески и организационен 
план за работата през летния 

На стр.2

На 30 юни 2016 г. бе офи-
циално открит паметник на Тарас 
Григориевич Шевченко в при-
съствието на трима президенти – 
на Украйна, Петро Поро-
шенко и на Република Бълга-
рия, Росен Плевнелиев, а така 
също и Петър Стоянов и 
посланниците на двете стра-
ни, както и ръководители и 
представители на други 
дипломатически мисии в 
България, а така съшо на Сто-
лична община и Община 
Възраждане, скулптурът 
Игор Гречаник, множество 
граждани и представители на 
украинската диаспора. Па-
метникът е подарен на жите-
лите на град София и 
украинската диаспора в 
България от Е. Бахмач, Е. 
Юриевич, ИВП „Радий” с 
подкрепата на Д. Георгиев, П. 
Бобоков, Д. Динев, С. 
Медвид, И.Голуб, МВР на 
Украйна и дипломати от По-
солството на Украйна в 
България, 2009 г. Последният 
паметник на Тарас Шевченко 
на Игор Гречаник е открит 
през ноември 2015 г. в Рига, 
Латвия.

Националният герой и на-
роден поет, художник и кобзар 
със световна слава Тарас 
Шевченко обединява нашите два 
народа. Делото, взора и 
творчеството на този истински 
народен поет е устремено към 
свободата на човека, езика, наро-

ПАМЕТНИК НА КОБЗАРЯ В СОФИЯ
дите, бе подчертано в речите на 
двамата президенти.

П. Порошенко благодари спе-
циално на Столична община за 

прекрасното място отредено за 
паметника на площад Възражда-
не, в красив парк, в сянката на се-
дем вековни чинара и акцентира 
върху специфичния характер на 
скулптурата, представяща един 
млад Шевченко, устремен към 

Европа, „като младите украинци 
облечени с дрехи с национални 
шевици – „въйшиванки”, които са 
в първите редици”, изпълнени с 
оптимизъм и решителност за 
Европейското бъдещето на наши-
те два братски народа.

Р Плевнелиев подчерта съ-
щественото духовно влияние и 
пример на Тарас Шевченко за 
множество български 
възрожденци и революционери.

Присъстващите общуваха 
свободно с президентите и други-
те официални гости и си напра-
виха множество снимки.

Ето едно от стихотворенията 
на Тарас Шевченко, илюстриращо 
както неговото свободолюбие така 
и вселенския размах на гения му: 

 
О хора слепи, хора клети! 
Защо ви е потрябвал цар?
Кому потрябвал е кучкар?
Та вий сте хора, а не псета! 
... 
Дали ще дойде ден на съд 
за разните царе, царчета?
Дали ще има правда свята
у нас за хората добри?
Ще има! Иначе земята
от слънцето ще изгори! 

Т. Г. Шевченко, 1860
Превод Димитър Методиев 

ЛиО публикува обширен мате-
риал за 200 годишнината на Тарас 

Шевченко в бр.5-6 (37) от декември 
2014 г.

БОЙКО ВАЧЕВ

Всяка нова книга възприемам 
като дар от живота и благодаря на 
светлината, която я огрява, а след 
това пожелавам да достигне до 
широк кръг читатели, защото 
книгата живее, ако страниците ѝ 
са отворени! А тези страници все 
още се отварят, книгите се четат 
дори в съвременните условия на 
технологично развитие и диги-
тални книги, в нововъзникналата 
логика на комуникационните 
системи, отчуждени от човека, от 
реалния допир на собствените му 
сетива.

Радвам се и на тази книга, коя-
то държите в ръцете си, защото 
тя е мост между поетите и вас, 
които все още имате достатъчно 
чувствителност и желание да че-
тете поезия: тя е балсам за души-
те, които умеят да поглъщат, 
възприемат и дават, и които 
вършат това от дълбоката си чо-
вешка потребност, като разширя-
ват и облагородяват по този 
начин пространствата на своя 
дух в търсене на по-добър свят.

Осемте български поети, 

ЕДНА-ДВЕ ДУМИ ЗА КНИГАТА
представени в тази двуезична 
стихосбирка, се изявяват като 
видни представители на съвре-
менната българска поезия, 
обърнати към личните и общите 
благоприятни и неблагоприятни 

условия, в които диша животът 
на българския човек днес. Ого-
лен, в сблъсъка между мощта и 
безсилието. И между личното 

преоткриване на крайните грани-
ци на деликатните поетични све-
тове и на грубата действителност 
in situ или в по-широк план. Във 
всеки случай, тази стихосбирка 
може умело да ни насочи към по-
ливалентността на съвременния 
български стих, към многогла-
сието, което хармонично се изли-
ва в един мощен поетичен глас, 
издигащ се над блатото на съвре-
менния свят и не желаещ да по-
тъне в него. В глас, състоящ се от 
грохота на водата, течаща между 
сградите на манастира „Св. Иван 
Рилски“ или от гласа, издигащ се 
над Витоша, митичната българска 
планина, в чистите пространства 
на духа, търсещ универсалните 
ценности на човешкото съ-
ществувание.

В стихосбирката „Съвременни 
български поети, Проект 8х5” е 
реализиран един спонтанен 
разговор между председателката 
на Славянската литературна и 

Енерика 
Бияч
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ФЕСТИВАЛ ЗА ПОЕЗИЯ И ЗА 
БЕЛЕТРИСТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ 

ЕЗИЦИ - ВАРНА 2017 
EUROPEAN LANGUAGES POETRY AND 

PROSE FESTIVAL - VARNA 2017

ОРГАНИЗАТОРИ:
СДРУЖЕНИЕ „ЛИТЕРАТУРНО ОБЩЕСТВО” - ВАРНА,
АКАДЕМИЯ „ЕВРОПЕЙСКА ЛИТЕРАТУРА” - ВАРНА, 

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ” - ВАРНА.
ФЕСТИВАЛЪТ НА 24 (+) ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИЦИ

*датски - Дания: Festival af poesi og fiktion af europæiske sprog;  
*немски - Германия, Австрия, Белгия: Festival der Poesie und Prosa 

der europäischen Sprachen;     
*шведски - Швеция, Финландия: Festival of poesi och prosa 

europeiska språk;
*нидерландски - Белгия, Холандия: Festival van de poëzie en proza 

van Europese talen;
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период. Кое, всъщност, очертава 
бъдещата приложимост на това 
явление?

- Да… Това е един естествен 
тласък за признаването на 
Варна за „морска столица”. 
Както и много нови художестве-
ни моменти подпомогнати от 
Фонд Култура - инициативи, 
които приоритетно се осъ-
ществяват от младите за млади-
те. Защото другият същностен 
акцент през тази и особено през 
следващата 2017-та година, ко-
гато Варна е Европейска мла-
дежка столица е именно този - 
„за младите и от младите”, „от 
младите, за младите”...

- Интересен ми е този аспект 
на акцента с насочено внимание 
към младите хора - „от младите 
за младите”… Вие отбелязахте, 
че организирането на летните 
творчески изяви е свързано с 
него - акцентирайте още…

- Разбира се… Проведе се 
Първото международно биенале 
на акварела. То се превърна във 
вълнуващо и запомнящо се съ-
битие. И показа изключителна 

творческа и организационна 
активност на младите хора. 
Проведе се Международен 3D 
арт фестивал, както и  INSPIRE - 
позициониране на едно пиано 
на централните стълби в Морс-
ката градина, водещи към 
Морските къпални и неговото 
функционално използване от 
жителите и гостите на град 
Варна. „Младите за Варна” ще 
развълнува в края на м. август 
от сцена Раковина и пред 
Пантеона варненската публика.

Освен това, което споменах, 
искам да отбележа и Междуна-
родния фестивал на хвърчилата 
2016 на Аспарухов плаж, 
включващ парад на хвърчилата, 
състезание със спортни хвърчи-
ла, демонстрация на кайт 
сърфове и мотоделтапланери, 
парашутни скокове, работилни-
ца. Също и Световен форум на 
изкуствата - Към звездите, 
както и Международен фести-
вал Радар, Международен 
Екслибрис конкурс - Варна, 
Фестивал на дигиталните 
изкуства FUTURO…

Новост също е и продължа-

ването на участието на младите 
хора в лятната културна програ-
ма - през м. септември, през м. 
октомври… 

А колкото до традиционните 
фестивали с многогодишна 
история като балетния конкурс, 
например, филмовия фестивал 
„Любовта е лудост” и др. внима-
нието е насочено към 
разнообразието и обогатяването 
им. Те са един традиционен 
акцент, но с обновяващо се съ-
държание и насоченост, както и 
с нова ориентация във вре-
метраенето.

Всъщност, идеята Варна да 
промени своето значение от 
„лятна” в „морска” столица на 
България е водеща през цялото 
лято на 2016-та и ще остане та-
кава и занапред: лятото е все 
пак 3, 4 месеца, но ние сме 
постоянно на брега и морето 
присъства активно в културната 
панорама на живота ни целого-
дишно. Затова сме се насочили 
към целогодишни събития с 
морска тематика. На 15 май бе 
открит туристическия сезон по 
един уникален начин - на римс-

ките терми: малки и големи с 
участието на римския легион, а 
на 27 септември ще се ознамену-
ва формалното му приключва-
не. И естествено, през другото 
време постоянното „морско” на-
чало ще се подчертава чрез 
симпозиуми, научни срещи, 
конкретни културни прояви, 
между които и изграждането на 
морски експо център около 
Двореца на културата и спорта, 
подготовка и превръщане на 
сградата на Юнашкия салон в 
културен и спортен център… 
Ще посоча едно събитие, което 
за трети път ще развълнува не 
само варненци - регатата „Тол 
шипс” 2016 от 1 до 4 октомври, 
когато 15 ветрохода ще акости-
рат на варненския кей, ветрохо-
ди от Испания, Италия, 
Румъния, Украйна, Русия, както 
и 2 български ветрохода. 

-И за хората на перото също 
имаше акцент през това лято, за 
което Ви благодаря! Само кни-
гата ли е в центъра на лятното 
внимание?

-О, не… „Алея на книгата” е 
вид фестивал - продължителен, 

ангажиращ издателства, писате-
ли… Провежда се със сдружение 
„Българска книга” на място, кое-
то не може да се отмине в разгара 
на лятото във Варна - в алеята 
към входа на Морската градина 
където се разпъват много шатри с 
книгите на различни издателства. 
Освен, че всеки може да си заку-
пи книга, на това място може да 
се срещне с писател, да общува с 
него, да получи автограф, да 
участва на представяне на книги, 
да се включи в дискусия, да изра-
зи мнение за литературни 
творби… Продажбата на книги е 
само един от елементите на 
общуването с книгата на Алея-
та… Книгата е съществена част 
от културния бит на българина, 
дори - приоритетна, затова и тя е 
приоритетна и в отношението на 
Община Варна, например, в 
Морската столица Варна се 
подкрепят по Фонд Култура двата 
литературни вестника на града 
(единият е „Литература и 
Общество”), както и издаването 
на книги. 

Интервюто взе
Станислав Пенев

КУЛТУРНИЯТ ФЕНОМЕН „ЛЯТНА ВАРНА” ЗВУЧИ САМО КАЛЕНДАРНО 
В АКЦЕНТА: ВАРНА - МОРСКА СТОЛИЦА НА БЪЛГАРИЯ

(няколко въпроса към Коста Базитов - зам. кмет на Община Варна)
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БОЯН
АНГЕЛОВ

ТЕАТЪР
НА СЕНКИТЕ

Стаята виждам –
същата 
същата маса 
вазата 
лампата нощна глобуса 
с матовия отблясък 
виждам 
библиотеката 
с книгите недокоснати 
с книгите недочетени 
с книгите пожелани 
в белия здрач на кухнята 
още ехти смеха ти 
а над леглото празно 
сянка върху стената 
като в китайска драма 
сянката ми прегърбена 
твоята сянка я няма

АНЖЕЛА
ДИМЧЕВА

СИНЯ
ТЪГА

Моята синя тъга 
не прилича на дъжд. 
Моята синя тъга 
не облича стари джинси. 
В стаята й няма свещ, 
нито избеляла снимка. 
Моята синя тъга –
с вкус на водорасли, 
с коси от нощен хлад 
и тяло на шампанско –

аз не мога без теб, 
аз не съществувам дори, 
моя синя тъга, 
не си отивай и за миг, 
не си отивай като догоряла свещ, 
не отеснявай като джинси, 
моя синя тъга  –
невидим летен дъжд 
преди магията на есента. 

2002

ЕЛКА
НЯГОЛОВА

АВТОГРАФ

Някога, много отдавна, 
в моите детски балетни години, 
бях пеперуда… 
Крилете – от някаква тънка 
пилюрна хартия –
ефирни и много удобни за писане. 
И пишеше Времето. 
Оставяше своя четлив автограф  –
 възраст след възраст. 
Времето беше писател 
с луда фантазия  –
 какви не небивалици 
днес съпровождат летежа ми! 
… Накрая на танца 
трябва да се обърна 
гърбом към публиката… 
Тогава тя с ръка на устата си 
ще потуши вика на тревога, 
защото ще види: 
отзад, между двете крила, 
е жива и още отворена раната 
от карфица, 
стократно забожда ме 
в този житейски хербарий… 
…Поклон. И аплаузи. 
И аз се усмихвам, 
а вие си мислите: 
„Жива е!”

МАРГАРИТА
ПЕТКОВА

АКТЬОРЪТ

На Иван

Забавлявай ме, хайде, разсмивай ме! 
Шест-седем роли ми изиграй: 
на непрокопсаник, на саможивец, 
на непукист и на негодяй. 
После на влюбващ се. Бавно, но точно. 
На покоряващ. На неустоим. 
Пръсти прокарай по слепоочието си. 
Погледа скрий зад цигарен дим. 
С устни покрий върху пръста ми пръстена. 
В шепа ръката ми дълго задръж. 
С длан приглади косата ми, пръсната 
от току-що завалелия дъжд. 
И се превръщай в хлапак – неусетно 
и непонятно за себе си чак. 
На булеварда под лампите светнали 
ме целуни. И на ъгъла пак. 
И ми разказвай – да ме разсмееш, 
как си очаквал като на пост, 
мойте зелени очи да огреят 
твоя живот, стрял във глух коловоз. 
И ме прегръщай – в абсурдна пиеса, 
на карта поставил име и чест, 
докато утрото спусне завеса 
над твойта най-истинска роля до днес.

ГЕОРГИ ВЕНИН

СОДОМ

Мъглата падна като дреха 
върху изметнатото рамо на града;
заби вместо карфици нокти крехки, 
полепна и се степа по гръдта, 

в която камъкът дори се стапяше 
и дишаха кристалите му дим, 
а под кокорещите се прозорци капеха 
сълзи на разгримиран мим. 

Мъглата като хищница безока 
гасеше този скрит пожар. 
И стихнали, разгонените котки 
отъркваха хълбоци о клошарите. 

Езиците им алени облизваха 
къдели мними захарен памук. 
А къщите във стаите си влизаха 
и вкочанените им кокали пропукваха. 

Сух хоросан между земята и небето, 
мъглата ги спояваше в едно. 
Отвесни бяха всички силуети - 
масури хилави, ошмулено кросно.

… Изви виелица. Изтръгна вятърът 
карфиците. Под свлечената кожа 
градът се голна - скелет на разпятие. 
Възкръсналите врани костите му

глождеха. 

И докато смолееха расата им в небето, 
ощавени от острия им грак, 
съзряхме темето на този град: кубе 
на храма, недостигнат от мъглата - 

над всичките миражи, болки, рани 
лъщеше златно като знойна пот. 
… А на върха му хлъзгав бяла врана 
мълчеше като дух от друг живот.
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НАДЯ
ПОПОВА

ДВЕ ЗА ЛЕВ

Една жена джудже 
стои под струите дъждовни 
пред сергия с книги. 
Часът е десет. Минувачите забързват крачка, 
а тя объркано от крак на крак пристъпва. 
Не идва повелителят й стоката да вдигне, 
в ръката й да тикне топка смачкани банкноти –
и сега какво?! 
От Паркинсон й се тресе главата, 
цигарата трепери в пръстите артритни, 
огънчето току гасне…

Покрай канала вече палят лампите, 
тълпа младоци се изсипва в бирария „Юнакъ” 
с юнашки викове… 
Просмуква се дъждът в косите, в дрехите, 
в кориците на „Клетниците” и „Отнесени от вихъра”, 
на „Сто години самота” и „Гъливер”…

О, клетнице, подмятана от вихъра, 
на сто години по веднъж се случва 
сред хорския безброй човек да срещнеш, 
а времето, обратно на цар Мидас, 
превърнало е вечното във вехто.

Стоиш край книгите, захлупена от мрака, 
а покрай тебе отминават хиляди джуджета.

РЕКВИЕМ 

В памет на баща ми 

Дърветата под твоите прозорци са израснали 
над покрива. 
Ветрец долита и в листата им шуми, 
а ти отлитна надалече, 
нависоко. 
Седя на стола ти и в тях се вглеждам 
с твоите очи. 
Додето те са се възнасяли нагоре - 
ти се смаляваше, 
потъваше навътре в себе си, 
в леса непроходим, 
израснал сякаш от железен, 
хвърлен пред юнака гребен 
като в онази стара приказка, 
леса, от който се излиза само със магия 
или със скок в отвъдни светове.
 
Не зная нищо за безсмъртието на душата.
Движа се като замаян лунатик из стаите 
и жестовете ми навярно преповтарят твоите. 
Не смея да погледна в огледалото. 
Домът родителски напомня замък с призраци - 
припуква някакво тревожно електричество, 
отнякъде часовникът  ти се обажда 
всеки кръгъл час...

А пък в листата на дърветата ятата вдигат врява, 
преди да се строят в триъгълник трептящ, 
да се стопят в безкрая, 
където може би сега си ти, 
мой татко, 
мой смъртно устрелен, 
непрежалим и 
непреклонен жерав.

*** 
На камъка съм седнапа отдавна и гледам: 
минават облаци, минават хора, 
на хората отдавна казах всичко, 
а с облаците си говорим мълком. 

К. Ковачева 

В часовете за свиждане 
в оня хоспис 
си говорехме като на гара - 
за всичко и нищо. 
Тя вече почти не виждаше 
и поиска да сложа по-близо букета люляк 
за да вдъхне аромата му. 
Попита ме с плаха усмивка как изглеждала, 
отговорих й престорено бодро: 
като на онази снимка от Хималаите, 
където си без очила и с обветрено младо лице. 
(Наистина се беше стопила наполовина.) 
Каза, че напоследък 
съчинила наум доста стихотворения 
и иска да ги запише на диктофон, 
но все забравяли да й го донесат. 
Каза: Като изляза оттук... 

Не разбрах кога е тръгнала. 
И понеже си беше казала всичко с хората - 
нямаше никакво сбогуване, 
никакво опело, 
никакъв знак за преминаване в отвъдното.
Чух, че последната й воля била 
да разпръснат праха й над Хималаите. 

Дано си там, сестричке, 
под Покрива на света, 
унесена в разговор с облаците.

ИГРА

Бях кротко дете,
но сега в паметта ми избива
спомен за странна, смутила духа игра -
волиера в парк край морето
с птици неправдоподобно красиви,
от които тайно скубя пера.

И ето ме след години:
с проскубана до перце опашка,
зад телената мрежа на грешки,
превърнали живота ми в ад,
посмешище за врабци
и двуноги твари човешки -
потвърждение, че стореното зло
се връща удвоено назад.

Наоколо
трели и пърхане,
грак и перчене.
Хищнически инстинкти,
подчинени на птичи ум.
Перушина хвърчи.
Но дори да търсиш с фенерче
нито един, нито един
истински кралски паун!

*** 
Това ли е някогашният Остров на блажените?
Корабокрушенец на един безлюден,
безлюбовен бряг - 

изпращам изгреви и посрещам залези.
А казано простичко,
събирам си малкото багаж.
В разграбения ми дом
останаха само вещи със сантиментална стойност:
някакви ръкоделия на майка ми
в чекмеджетата на скрина - 
игли и кълбенца,
започната плетка на детско чорапче
книжни кройки, дантелки и ширити,
копченца тик-так,
часовникът спрял на баща ми
(подарък от мен за рождения му ден),
стари книги - пожълтял „Ларус“ и „Руска кухня“
от миналия век,
ретрочадър и семейни портрети с олющени рамки,
правени във фото „Луна“ (беше на „Графа“)...

А графинята не тича с променено лице към езерото -
просто си седи на брега
и чака да зърне на хоризонта платна.

артистична академия, Елка Няголова, и мен, който за-
върши със споразумението да публикуваме в някое лите-
ратурно списание в Хърватско няколко български поети в 
превод на хърватски език.

- Изпратѝ ми по 5 стихотворения от 8 български поета 
– казах ѝ аз, а тя предложи:

- „8х5”. Това ще бъде нов проект на Славянската литера-
турна и артистична академия, който ще продължим и в 
други славянски страни, и на други славянски езици.

В сътрудничество с Дружеството на хърватските лите-
ратори с тази книга реализираме в Хърватско проекта 
„8х5” под формата на книга, вместо преводи в списание, 
като по този начин предоставяме възможност на клонове-
те в другите славянски страни да разширят кръга по-ната-
тък и да обогатят поетичните мостове, които изграждаме, 
за да свържем славянското поетично езиково богатство, 
което може да общува и да се разкрива взаимно, а също та-
ка и да бъде представено в пространството на световната 
поезия.

ЕДНА-ДВЕ ДУМИ
ЗА КНИГАТА

От стр.1

Project "8х5" на български и хърватски. Боян Ангелов, 
Анжела Димчева, Марияна Хруза, Елка Няголова, 
Станислав Пенев, Маргарита Петкова, Надя Попо-
ва, Георги Венин
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МАРИЯНА ХРУЗА

Из бъдещата книга
„Бяла като лилия“

Бяло стихотворение

Чувствата ми са река,
към тебе хукнала…
И са ключ за крепостта

на тайната ти –
древна като бук…
Застилам дрехата си

от мъгли
и лист смокинов –

на нея стъпките ти
да утихнат.

На нея устните ни
да изтлеят…
Ева съм…

Сред тази Пустош дивна –
само –

началото и края се обичат.
Живи сме…

Душата ми те посети…
Като колибри –
най-изящното

и сякаш –
нереално птиче –

тя дълго
на балкона ти трептя.
Обходи всичките цветя
(на белите се застоя)
и в човчица като игла
нектарите им

сля със своя…
Необичайно

и необяснимо
това създанийце

неизтощимо
от дъх, сърце

и перушина,
дете на сладостта
и екзотичните луни,

се появи
и в планината твоя.
А ти престана

да се чудиш,
щом разбра:

душата ми,
за необят
и неочакваности

жадна,
те посети…
И утоли се.

Една пчела дойде,
помислила стъклото

за слънчев
и застинал въздух.
Една душа объркана
в пердето се заплете.
Бръмча неистово
и търси свободата си.
Сговорих я,

послуша ме…
Посоката смени
и полетя отново…

Из бъдещата книга 
„СвОбОдна“

Дуенде

На Лорка

За тази свобода –

отвъдната,
за нея страст до смърт
е нужна…

(Дали пък любовта с Дали
не бе прелюдията
към Разстрела?!
Да, любовта…
Без граници
и форми…
Но всъщност
самосъдът
те опустоши.
И разжари…)

Усещам –
покрай мен е –
онази чудна
циганска магия
със аромат на пръст,
сърце и песен,
която като вихър
те отнесе…
Поете мой,
ти дръзна

и посегна…
И не е важно
как си дал.
И взел.
Небето
се удави в теб

скандално
като в река,
от думи придошла…

И никой
не понечи да те спре.
А нямаше
и как да те последва…

Поете мой,
ти срина

моста смислен…
И засия
в желания лъчисти.
И разруши.

И възвиси…

Чета в очите ти:
на свободата

семето
е в забранения ни

плод.
И в силата –
копнежа на душата –
и нежен,
и опасно страстен –
да претвориш и в стих.
И в плът…
Така проправяш Пътя…

Изпей ме като песен…
Неочаквано.

Повтаряй като припев
най-любимото,
което скрила съм
дълбоко.
И не накъсвай
редовете,
а куплетите
понякога ги пей
разбъркано…
Процеждай ме
през устните си бавно.
Широко ме пусни
да се разлея…

Забравяй ме
нарочно
и за кратко,
когато ме
научиш цялата.

А аз ще ти призная,
неочаквано,
че друг не ще ме пие
като песен…

Те са мои…
Всички тези
страхотни мъже.
И –
аз съм тяхна,
но изборът
техен е.
Как са
сходни
и сродни
душите,
сърцата,
лицата им.

И са силни,
дори да изгубят.
Но спечелят ли,
себе си дали са
тези мои
прекрасни мъже.

Неведнъж съм
потъвала в тях,
както те
са се давели

в мене.
И при всяко
поредно
изплуване
вечността
все по-близо
намигаше…

Боже,
може ли
толкова обич
да им давам…
А все не ми стига…

Как ухае божествено,
Боже,
този дяволски нокът
във земното ложе!

И дали
влюбен дявол
навярно е кръстил
нежния храст
тъй небрежно?!

Или
някой пък
бог волнодумен,
отегчен
от излишна
разумност…

Искам
да те споделя

със свободата си…
И неусетно някак
да останем
там, над всичко
и над всички…

А дотогава
искаш ли
да ме усещаш
как крещя наум,
когато
се лутам
сред пустини от безумие.
Как и облаците,
за дъжда забравили,
се разплакват в мен,
за да просветнат…
Но дотогава, Боже, има вре-
ме…
И свободната зове осво-
бождение.

Недосегаема съм,
стига да поискам.
Дори за себе си
съм недостъпна,
случи се…

Онази красота познах,
която само с мисълта
се вижда…

Не ми е нужна
даже вяра…

Потънала във същността
на битието –

аз външните си сетива
ви подарявам.

Не може
вече Нещото
да ме привърже.
За болката,
която най-последна

стихва.

Да си привързан
и да мислиш,
че обичаш –
красива,
но – уви –
човешка слабост.

Когато в другата,
когато в любовта-река

заплуваш,
когато се повдигнеш

над страстта,
онази, придошлата
с „гръм и мълнии” –
тогава устните дори
не ще си спомняш,
които си целувал

дълго…

Ще рисувам
пак слънца, луни,
морета, планини…
По кожата ти.
По гласа ти.
По страха ти.
Ще рискувам
по сърце
да те разсъблека.
Във голо, бяло,
мамещо платно
превръща се душата ти,
когато сам си с мене.

Вместо четка – устни и ръце.
А картината – без рамка…
Да я оставим

да се нарисува
че боите
всеки миг ще пламнат.

Заключвах те
със девет ключа…
Затварях те
зад хиляди врати.
Към светлината ти
прозореца затулвах,
нахалост търсех
сянката ти
в тъмното…
И ме затискаха

годините:
безкрайни
и безмълвни
тежки погледи…

Изтляха образа,
гласа ти,
даже думите,
които не изрече
и помисли…
Нечутото
опитвам
да си спомня…
Непреживяното
от него да се случи.

Потърси ме,
щом потъне
в сън кръвта ми…
Викай, разтърси ме,
за да потека…
Не целувай,
само ме обливай
с поглед,
с думи,
докато горя…

Насред пàрата,
искрите
и очите ми,
през пороя тръпки
и въздишки
припомни ми,
че съм дреха
на душата ти,
която
с времето
поскъпна.
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Тенко Кънчев Те-

нев е роден на 10 май 

1951 г. в Ямбол. За-

вършва специалност 

„Българска филоло-

гия” във ВТУ „Св. Св. 

Кирил и Методий” 

през 1976 г. и висше 

политическо образование през 

1984 г. в София. Членувал е в Ка-

бинета на младия писател – Со-

фия. Бил е председател на 

Окръжния клуб на младата худо-

жествено-творческа интели-

генция в Ямбол и на 

литературно-

то обединение 

„Васил Карагьозов”. 

Член е на Съюза на 

българските писатели, 

десет години е  бил 

творчески секретар на 

Дружеството на писа-

телите в Ямбол, а от 2002 г. е 

председател на Дружеството на 

ямболските писатели. Член е на 

Националния съвет по работа на 

Съюза на българските писатели 

извън столицата.

Негови стихосбирки са прите-

жание на Народна библиотека 

„Св. Св. Кирил и Методий” – Со-

фия, Конгресна библиотека – Ва-

шингтон, Нюйоркска публична 

библиотека – Ню Йорк, Британс-

ка библиотека – Лондон, Руска 

държавна библиотека – Москва, 

Библиотека за чуждестранна ли-

тература – Москва, Национална 

библиотека – Париж, Нацио-

нална библиотека – Страсбург и 

др.

Носител е на наградите „Васил 

Карагьозов” на общи-

на Ямбол (1993 и 2011) 

и „Джон Атанасов” на община 

Тунджа, както и на специалната 

награда на община Тунджа (2007) 

за цялостно литературно 

творчество. 

Лауреат е на националните ли-

тературни награди за поезия на 

името на Дамян Дамянов и 

Георги Братанов за 2008 г. 

Удостоен е със наградата „Зла-

тен Пегас” на СБП през 2004 г. 

През месец ноември 2014 г.Тенко 

Тенев е удостоен с Почетна гра-

мота на Съюза на българските 

писатели за принос към българс-

ката литература и по повод 100 

годишнината от създаването на 

СБП. През 2015 г. получава го-

дишната награда на Ротари клуб 

– Ямбол, а през м. май 2016 г. ста-

ва  лауреат на Националната пое-

тична награда „Иван Нивянин”.

Стиховете му са превеждани 

на руски, украински, узбекски, 

испански, арабски и английски 

езици.

Автор е на двадесет и една 

поетични книги.

БИОГРАФИЧНИ БЕЛЕЖКИ

ТЕНКО ТЕНЕВ

ПИСАТЕЛИ

Нашият свят е почти нереален…

Чуваме се внезапно, 

често говорим за други светове

и за хора, които вече ги няма.

Мисля си за тази странна орис

и на кого сме вече нужни.

… Ние, разказвачи на светове,

в повечето случаи самотни и тъжни!

БАЩА  МИ

„Човек умира толкова пъти,

колкото пъти погребва свои близки”.

Публий Сир, из „Сентенции”

Баща ми, лек като перце,

във бяла, свята нощ пътува.

Към новия си звезден дом,

поръсен с болка и умора…

ПЕСЕН
ЗА ГУБЕЩАТА
КАУЗА...

Ако се замислиш, тя всъщност

е печеливша.

Защото е познала Горчилките

и цената на уроците от Живота !

Удряна е жестоко по устата.

Знае Цената и принадената стойност на

приказките...

...И на Мълчанието !

Затова я възпявам. Простичко.

За Цената на употребените хора,

а всъщност за Минало, Настояще и 

Бъдеще.

Пея за губещата кауза,

пея всъщност за живота...

...А останалото са приказки 

за несъстоялото се Бъдеще !

ПАСТОРАЛ

На Негово Високопреосвещенство

Сливенския митрополит Йоаникий

„От слънце до слънце Бог извлича

мелодии от своите създания…”

Габриела Мистрал

Да гледаш Храма

и да те огрява Слънцето…

… Небесна, земна красота.

Колко малко трябва на Човека,

за да усети Бога и Света!

2 март 2014 г. 

БИТИЕ

Тя в инвалидна количка,

той кротичко си я води,

приглажда й косите

и си сресват живота.

Толкоз години бяха заедно,

съдбата тихо ги води

като два ангела в битието,

какво ли не преживели…

… Минават бавно по тихата улица,

сам Бог ги води,

две сенки за миг отлетели.

… А животът им се усмихва

и ги носи към облаци бели!

МЪРТВИТЕ
ПАРТИЙНИ
ЦЕНТРАЛИ

Политиците не мислят за бъдещите 

поколения, а за бъдещите избори...

Роналд Рейгън

Колко студени са тези здания,

в които се пишат партийните листи...

Колко е спарен въздуха.

И как мавзолейно е всичко.

... А тези хора говорят за живота.

И разбира се, виждат себе си.

Говорят за младите хора,

а не обичат дори децата си.

Какъв мраз вее от тях,

дори скуката би се отвратила.

... И ако случайно там влезе Слънцето, 

препарират го, за да им свети!

ТИШИНА 
                                                

В памет на Петър Дънов

Вървях сред сенокосен мрак

в очакване за обич сред тревите.

Душата ти обречена на хлад,

чертаеше най-искрени пътеки.

Гласът ти беше мек –

от светлина

и думите пастелни като есен...

И чезнеше от мене тъмнина –

събирана от дните ми без песен.

И виждах път,

извиващ в хоризонта –

от обич, от тъга и от умора.

И като селянин –

несвикнал със самотата,

душата ми на тебе проговаря...

...И идва оня тъй обичан час, 

когато чувам шепот от тревите, 

когато имам да ти кажа думи, 

а вятърът заспива във косите.

НАЧИН НА ЖИВОТ

На Тони

Изкуство е да можеш да се радваш 

на чуждия успех и красотата... 

От болката на самотата 

да виждаш елексира на живота. ...

В душата ни се срещаха със грохот 

неравните вълни на свободата, 

усмихната във утрото ни чака, 

Надеждата - добрата непозната. ...

Със тебе вече, толкова години 

сме част от въздуха на този град. 

Приехме и горчилки, и възторзи 

за нас това е начин на живот. 

...Простри ръка и усмихни се, 

след нас ще бъдат нашите деца...

...Богати сме със верните приятели, 

щастливи сме със нашата съдба!

ВАРИАНТ ЗА СБОГУВАНЕ

Ти си вече готов да целунеш света

и да разговаряш с него.

Тъжно е, че вече никой не говори с теб,

а и на теб не ти се говори.

Сменил се е езика, обичая, нравите.

... Единствено разбират те децата,

които разговарят с птиците и Бога,

с  Небето  и  прашинките.

...А  всички други са увлечени

от  предсказания, надежди, суеверия.

И от безнадеждна суета.

А  Бог се смее от сърце.

Нали е нависоко, вижда ясно.

Безсмъртен е и ни прощава всичко!

ЗИМНО  СЕЛО                      

Идилия през януари.

Всичко е замряло.

Въздухът сияе от тишина, 

дори кучето не лае.

Селото спи сякаш от векове.

... Единствено димът

от комините се подписва

в Небето и казва,

че някога е имало живот!

ПРОЩАВАНЕ 
С ДЖАГАРОВ                       

Една бяла риза,

един черен перчем

и горящи от болка очи...

Къс от време, 

мотив за небе...

И приятел,

предпочел да мълчи,

вместо да падне на колене.

Една бяла риза,

един черен перчем

и горящи от болка очи...

...Един тъжен декември 

и море, море от души 

като длан 

за последното сбогом.

4 декември 1995 г.

ПОСЛЕДНА КРЕПОСТ

На Димитър Бечев

Останаха руини, железа...

И белези от незабрава.

Чутовни песни, мъжки небеса

и женски устни, чакащи в нощта...

...Къде си вяра, с пръст покрита,

къде си обич - незарита?

И пилето пищи във мрака,

и няма кой кого да чака.

... А знамената мокри и протрити

са станали възглаве за бащите.

И поздрав към децата неродени

да не забравят тъжните недели..

... И вземайки утеха от пръстта,

да пазят знамето на крепостта!

17 август 2013 г., Ямбол
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Посвещавам на моя внук Станислав Пенчев Пенев – съименник, човек на бъдещето!

СТАНИСЛАВ
ПЕНЕВ

ХОРИЗОНТ
(или ИСТИНА
ЗА НРАВСТВЕНОСТТА) 

Невидим дух до мен е всеки път доброто
и странно е, че неочаквано ме стряска.
Издига се нагоре винаги пред злото:
лети в гората дневна – над главите блясва.
          
И нищо не забравя – помни дълго всичко,
прескача лесно над оградите среднощни –
и цветовете връща всеки път в наличност,
щом сивото започне сутрин да се пощи.

В читанка на живота има вечно място,
но мускулите си от паркинсон лекува:
осъмва ден след ден – дори да е натясно,
защото – трябва ли, по цяла нощ будува.           

За всичко се вълнува – всеки ден е сватбен,
превръща бързо целия живот в градина: 
на вишна белоснежна и вършак за брадва
налива пак в мечтите напролет медовина…          

Морето е на крачка… Далеко спи страха.
Живот зад хоризонта част е от мечтата...
Когато след години разпръснат ми праха, 
аз в бъдещето ще съм… Горе – над чертата.

11.05.2016 г., Варна

СЕБЕПРЕНАСЯНЕ
(или ТОВА, КОЕТО ТРЯБВА…)   

На опасния път към небето съм още –
на високото виждам последните метри:
с него скоро ще слея вида си среднощен,
донесъл за покрива последните летви.           

Близо до слънцето, в пещта на живота
не всяка пръст е белязана да е глина…
Да издаде при почукване своя нота,
през реките от кал само тя да премине.           

Закопнял съм за човещина самородна,
но злото, казват, е за добро при човека: 
и от глината има една – благородна –
тя си личи, видима е от памтивека…            

И е много повече от вътрешен порив,
и е много повече от дъха за живот –
тя е материя, материк и нов залив,
вещество от кристал, с една дума: любов.

12.05.2016 г., Варна

ПОГЛЕД КЪМ ХОРИЗОНТА
(или В КОПНЕЖ ЗА ВСЕКИ 
ВАРНЕНСКИ ИЗГРЕВ)
  
Морето предостатъчно е преживяло
и тихомълком се прибира в къщи тъжно:
не чака помощ – няма корен да се върже
за някой бряг водата и да отлежава.

Водата винаги е жива… И безсмъртна –
където да я дърпат настрани вълните:
и прави опит да нахлуе в ширините –
отгоре е небе – душата й развързва.

И вятърът я милва, с длани я разлиства…
Разпалва се денят… И с истини говори…
Обърне ли се лодката – с кого да спори
за утрото, изплувало в света пречистен.

Разлива се морето – с прилив към земята,
която може после лесно да забрави,
а може и послание да й остави
и да отстъпи бързо без да се отмята…

14.05.2016 г., Варна

УБЕЖДЕНИЕ
(или РАЗБИРАНЕ ЗА РАЗПЛАТА…)

Като пророчество идва тежкото бреме
за участта и живота на всеки човек: 
хаосът раздробява света – и без време
събитията подреждам отново – цял век…         

Хаосът – мощен, умеещ, но не разбиращ,
че съм един човек просто и нямам криле,
че разбърка ли нещо – у мен рефлектира
и спасявам се нощем на летящи коне…           

И с тропот събуждам заспалите облаци,
и ги карам неочаквано да изпръхнат:
да се сблъскат в просъница и по провлаци,
a с мълниите си – острите – да настръхнат.         

Хаосът – страшен и винаги неочакван:
непредсказуем, сляп, изненадващ, тревожещ,
за себе си силен – но див, груб, неизтласкан,
не даващ възможност друго да се наложи…          

Срещу него съм аз – още тук – да му кажа:
да върши каквото си иска – не е беда…
Беда е, когато прави опит да смаже
напълно човека – с човешката му следа.

15.05.2016 г., Варна

НА ПРИПЕК
(или ИМПРЕСИОНИСТИЧНО
В ЕДИН СЛЪНЧЕВ ДЕН)

В гърдите ми силно днес бие клепалото –
отмерва заглъхналия звън на камбана…
И в кръг се въртят часовете в примрялото,
на слънце забравено тяло – като в нирвана.

Кънти в мен ехото – спонтанна наздравица –
не остават у всеки духа и следата: 
a лятото се топи – светла красавица,
не видяла на пътя си далечината…              

Пак идва вълнението – с бърза походка,
носи промяна за поривите ми смели:
кръстосал брега споменът да ми е лодка
и нощите ми – будните, съвсем да избели.
             

18.05.2016 г., Варна

ОСВОБОДЕНОСТ
(или СТРЕМЕЖ НАГОРЕ...)

Тревите никнат вече, всеки ден напират –
в душите им ръми, живеят в люта битка,
усещам как в зелени пориви извират
и се усукват по земята като плитки…           

И само в любовта откриват слънце, знаци –
високите мечти оставят за липите:
тревите имат сила да растат в шубраци,
пространството владеят, а и дължините…

Не са безгрижни те и имат силна воля,
щом с корен в камъка дълбоко пак се впият:
надигат се на пръсти всички – да съборят
скалата тежка, щом тела под нея скрият. 

Обичат хората – от стъпките им пият,
че много истини осанки вече нямат:
тревите избуяват и с килим покриват
за утре и оставащото – без промяна.            

От памтивека са най-близко до човека:
и над съня му вечен бдят – съвсем спокоен…
Но ако някъде сред тях върви пътека,
животът продължава пътя си достоен.

22.05.2016 г., Варна

СЛЕД МЕН
(или ОЩЕ, КОГАТО НЕ СЪМ…)

Не мисли, че умра ли ти дълго след мене
да тъжиш е прощално и много трагично:
в хоризонта се взирай – в прозрачното време
и рисувай с дъха си нов облак, различно…         

Събери си надеждата – още я имаш:
измисли я – и ето – отново се раждам…
Надалече се взри – неизвестност ще има –
всеки ден любопитството аз ще подклаждам.

23.05.2016 г., Варна

ОТДАДЕНОСТ
(или СЪГЛАСИЕ С МИГА…)

Ще съмне пак след час и ще се види ясно,
че всичко има изгрев, но идва в тъмнина…
Животът иска време – слънчево, прекрасно
и всеки миг доказва: светът е светлина…            

И надали ще трябва още отначало
да иска битието да тегне в паметта…
Аз ще дочакам нов космичен взрив – изцяло
да прати вест, че бяла пак идва пролетта.            

А лятото е близо – с всяко друго чудо –
открива много тайни и дава свобода,
сърцето се напряга и бие като лудо,
а пътят се източва, набира дължина…          

Очите казват много и критични точки
за всеки час рожден са на моята душа –
заставам тихичко като крайпътна плочка:
не искам вече нищо… И в друг да наруша.

24.05.2016 г., Варна

СЛИВАНЕ С МОРЕТО
(или НЕИЗБЕЖНО КЪМ
АКВАТОРИАЛНОСТТА)
                  
Вълната рибарска мрежа скъса – и прибра.
И я отнесе тихо в синьото пространство –
единственото място, където свобода
е думата за мъжество, за постоянство.          

Светът се преобърна в мен и стана лабиринт –
и търся онзи път, по който да си тръгна:
усещането за живот се ускори – на спринт,
в двубоя с времето ще трябва да се върна…          

Наложи ли се, мога да местя планини,
водата да прецеждам – чиста да извира,
да виждам в тъмнината, във всички дълбини:
пред сянката ми бедствието да умира… 

Морето има всичко – от бряг до широта –
за някого е силно, за друг е път кален:
вълнението може да няма висота,
но винаги намира какво да вземе в плен.

25.05.2016 г., Варна
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ОЛЕГ СЕВРЮКОВ          
 

ОСТРОВИ           

Нашата памет прилича 

на островите сред океана – 

от водата навън надничат:

издули платна – с мисъл огряни,

ту във вълните се гмурват, 

ту пък изплуват сред облаците,

за да открият се втурват 

острови други и материците.

Дишам в гората – с пълни гърди, 

виждам растение за чай,   

сякаш розов остров в зелени води 

е легнал в този й край,

а над него – хвърчащи – 

водни кончета и пеперуди,   

от крилете им, пърхащи, 

въздухът едва чуто се буди.   

Падна над земята облак – 

оцвети шепота на листата

в избледняло и нежно-зелено – 

прозрачното съвсем не се смята –   

и ми става от ясно по-ясно:

в събирането на истините      

има само един – там, в душата – 

вълшебен свят, вечно разлистен.

Плуващите в облака

мои мисли са безплътна лодка – 

бързо се разтопяват те в него – 

в безбрежна – без правила – разходка:

случилото се вчера е нещо,

а днешното си е още с походка – 

утре: остров на паметта ще е, 

какъвто ще е и бъдещият остров…

   

*   *   *

Навярно ще умра 

между елха и брезичка, 

но не през лятото, през есента, 

не в зимен студ, виновен за всичко, 

а през пролетта. По-добре 

от април – до… края на май, 

в час, когато на небето 

слънчицето ще си играй 

с облаците на криеница 

(И с мене също!).

Споменавай крадешком 

отиващият си от къщи, 

минаващият по пътечката 

скрито-тясна 

между брезите и елхите 

безнадеждно прекрасни!...  

  

*   *   *

За всеки житейски миг 

благодари на Твореца 

не се изморявай 

да отправяш в душата си молитва – 

обещава земен рай 

или гони от двореца,

дарява или покой, 

или те хвърля в нова битка – 

за всичко в живота 

благодари на Твореца!

Но помни, 

че винаги 

между доброто и злото 

имаш и ти свой избор, 

въпреки Божията воля,    

и както искаш постъпвай 

без да мислиш за друг извор, 

че тази стъпка Господ 

може някога и да оспори – 

свободен си да избираш 

между доброто и злото всичко се бори.

И когато едва към края

на земното ти битие

той поиска да разбере

направеното и прегрешенията

и напише рецептата

и нищо не скрие конкретно

от това как да вземаш

лекарствата и мъченията,

душата твоя е вече – твоя –

на изхода от битието и вълненията.

 

* * *
„Страшно е, страшно е по принуда

да си сред неведомите равнини!”

А.Пушкин, из „Бесове”

Белият сняг се плъзга от покрива

и се надига под него пак пряспа – 

от удар на копие звук го срива:

копаят нов гроб дяволите бясно.

Ще е скроен той напълно по мярка,

удобен да е като царски креват,

като тютюна в табакера малка

така уютно в него ще си лежат!

Луната лее светлина, печална,

вее виелица снежна – упойно…

И се клати гробът – светъл – 

кристално,

и се притварят очите спокойно. 

Сърцето бие, но бие по-тихо,         

охладня тъй бързо мокрото чело – 

до покрива се натрупва безлика,         

снежнобяла пряспа – пътя отнела.

Вие се вихър със снежен плам – с мъка,

поглъщайки твоя живот с осанка – 

ето те, и теб – закован в камъка,

нани ми, нани, на, нани ми, нанкай… 

                      

ПРЕД ОГЛЕДАЛОТО

Ето, огледалото. Аз пред него стоя.

Ето ме същият… Но не се припознавам…

Себе си аз като друг осъзнавам, ловя – 

такъв, какъвто все още не се признавам.

Нима това съм – със себе си несъвместим,

доколкото съм не  просто отражение.

В другото пространство съм ново решение – 

по-кратко казано – странник, пътник, пилигрим.

Там, в дълбината на огледалното стъкло           

раздвоен е животът, смесват се предмети,   

но това движение някак си ми свети –      

не го предава точно едно гладко стъкло.

Веднъж отразено – отвън, вече в съдбата

имам направление и ново начало – 

както лодката тръгва от пристана вяло

и принадлежи вече само на вълната.

Но когато пък дойде часа за разплата

ще се изплъзна от ръката – в миг разтопен – 

и отражението – пак ще ви премята,

ръка ще протегна от огледалото в мен.

ХЛАПЕТО

Ухае на лайка като в аптека пътечката,               

нагоре върви – начупена, прилича на клечка,    

опъната като ластик, тя предизвиква и страх,       

но пък узрелите ягоди в кошничката тежат.       

Закука кукувица силно, продължително,

босоного момче нагоре тича стремително     

на нещо се смее то весело и вдига тона – 

от репей лист, дланта на слънцето са му подслона.

Това момче, знам, че отнякъде ми е познато – 

преди обед то е на реката, вечер – в нивята.

По половин ден –  в полето, в гората: без неволи – 

с хляб в пазвата – повече какво му трябва: защо ли?...

Знае ручеят със студена водица къде е,

без която, не се ли напиеш, как ще живееш?  

В него приятелите сами виждат лицата си        

и боровете с иглички-ресници – сърцата си.        

Навсякъде, винаги, всичко е негово дело – 

и не познава страха, и всичко извършва смело…

………………………………………………

Ето така би пяла душата ми, би ми пяла,

къде си мое детство, как дойде с теб раздялата?

Къде ли се криеш сега ти весело момченце

босо, изрусяло – страхливко с вирнато носленце.

ОБЛАЦИ – 1        

От изгрева 

до залеза 

облаци плават,

нанякъде – надалеко

небето галят.

Техните пухкави клонки

летят над нас 

през много столетия 

се гонят час по час

някак си леко!

С позлатата 

на ранното утро, 

с лъчите на бисерите

и седефите 

цяла сутрин –            

кога много, 

кога малко 

лесно дърпат те

покривалото

на своята сянка. 

А вечерната пъстрота, 

щом с розово ги покрие,

завива ги 

от всяка страна,

от студа ги крие... 

И ще пораснат големи – 

има основание за това,

щом облаците

паднат 

зад хоризонта, калени… 

Превод от руски

Станислав Пенев

На 4 ноември от 11.00 ч. в 

 Литературен салон Варна 

(Клуб на стопанския деятел - 

ул. „Драгоман” № 25) ще се 

проведе премиера на книгата 

на Олег Севрюков „За всеки 

миг на живота, благодари на 

твореца” в присъствието на 

автора.

Вход с покани за граждани и 

гости на Варна, любители на 

съвременната литература.

Сдружение Литертурно
Общество  Варна (СЛОВ)
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Над крайбрежната алея в 
Солун приросява. Една лодка 
се поклаща в залива. Април е, 
хладно е. Тихо и на пресекулки 
звучи: „На мой приятел си же-
на...”

Наближавам музиканта, ме-
лодията се усилва. Облечен е в 
оражев панталон, сива риза с 
жълта вратовръзка и синьо са-
ко на квадрати. Рус, с дълги 
къдрави коси. И широка 
усмивка с порцеланови зъби – 
виждам ги преди да пусна две 
евро в калъфа на китарата. Той 
кимва и запява:

- My, my, my Delila…
- Where are you from? – пи-

там го, заинтригуван от 
странния му вид.

- I don't know – широко се 
усмихва той. И, като вижда не-
доумението ми, допълва: - 
From Europe, Johanesburg – 
South of Africa… I was born in 
Sofia – и кимва на север.

- Where? – питам.
- Sofia – повтаря той.
- Да си говорим на българс-

ки тогава – и аз му се 
усмихвам.

- За първи път българин ми 
оставя две евро – кимва той 
към калъфа на китарата. И 
разказва: - Пея на седем езика – 
английски, френски, испански, 
португалски, гръцки, руски и 
български, разбира се. Тук по-
рядко пея руски песни. Русна-
ци има, но гърците не ги ха-
ресват... 

- Свирите по ноти... – 
кимвам към стойката с парти-
турите.

- Завърших средното музи-
кално училище „Панайот 
Пипков” в София, специалност 
китара. 

Вятърът прошумолява в 
нотните листа. Грифът на кита-
рата е протрит от свирене. 
Портативната уредба в краката 
му издава плътен звук. Отразя-
ва се в стъклата на близките 
хотели и стига далеч зад лодка-
та в залива.

- От четирсет години се 
прехранвам с музика. Пял съм 
из цяла Европа, в Южна Афри-
ка, навсякъде. От месец съм в 
Гърция... – и запява: - „Ще се 
срещнем след десет години...”

От „четирсет” означава, че 
наближава шейсетте. Въпреки 
порцелановите зъби изглежда 
на не повече от трийсет и пет! 
– мисля си като гледам дългите 
му къдрави коси и безгрижна 
усмивка на дете. Питам го как 
се казва.

- Викат ми „Роби петроха-
на”- и пояснява: - Майка ми 
работи в Южна Африка. Ня-
колко години бях при нея. Зъ-
бите ми окапаха в Йоханесбург, 
може би от климата. В София 
един стоматолог ми сложи вре-
менни протези, докато ми 
направи металокерамиката. 
Веднъж захапах салам „Петро-
хан” и зъбите ми останаха 
върху месото. От там ми е и 
прякора – и пак широко се 
усмихва.

Казвам му, че предния ден 

съм го слушал от терасата на 
хотела. 

- Така ли? – учудва се той. – 
Още не са дошли да ми напра-
вят забележка...

Което означава – да го изго-
нят от мястото му пред хотела! – 
си мисля.

- Чао, Роби – махвам с ръка и 
отминавам.

- Чао – кимва Роби и ме 
изпраща с „ Моя страна, моя 
България...”

Постепенно песента заглъхва. 
Продължавам безцелната си 
разходка по крайбрежната алея 
на Солун. 

Тихо и на пресекулки зазву-
чава, този път „Аве мемучо”, 
изпълнена на цигулка и 
акордеон. Стигам до музиканти-
те. Мургави, набити. Изглеждат 
ми познати. Питам ги на 
български откъде са.

- От Велинград – отговарят 
едновременно и двамата. 

- От кой квартал? 
- … „Каменица”… – отговарят 

те.
Питам ги как се казват. 
- Петър и Димитър – отгова-

рят.... 
- Защо не свирите във Ве-

линград?
- Няма работа. В Омара в Лъ-

жене плащат десет лева на вечер 
в петък и събота. В другото вре-
ме няма жива музика. Десет лева 
пари ли са? Една кутия цигари, 
едно кафе и стотинки за автобу-
са – отговаря Петър.

- Тука е добре – включва се в 
разговора и Димитър. – По Ве-
ликден събрахме по петдесет-
шейсет евро на човек. Всеки 
грък дава пари за здраве и 
късмет. Децата пускат стотинки-
те в кутията.... 

- А в другите дни? – питам аз.
- По двайсет-трийсет евро на 

ден. Добре е... – отговаря Петър. 
– Има за нас, има и да пратим на 
жените и децата – и се усмихва 
като човек, на който най-сетне 
му е провървяло в живота. И 
Димитър се усмихва.

И двамата имат широки 
усмивки като Роби, но са с ореде-
ли зъби. Казват ми - ползват 
квартира за две и половина евро 
на ден, друг добър шанс в живота.

- Сами в стая? – учудвам се.
- А, не – отговаря Петър. – 

Няколко сме. Общи работници, 
градинари, има и музиканти.

- Колко човека спите в стаята?
- Различно. Едни идват, други 

си отиват. Най-често сме пет-
шест, понякога – седем-осем...

- Много, бе!
- А, добре е! Имаме кухня, ба-

ня, най-важното – покрив над 
главата...

- Не ви ли духа откъм море-
то? – питам.

- Слагаме вестници под ризи-
те – този път отговаря Димитър 
и вдига края на сивата си риза. 
Отдолу белва омачкан вестник.

- Чао, момчета – махвам с ръ-
ка и отминавам.

Завалява. Петър и Димитър 
прибират инструментите и 
изчезват. Крайбрежната алея на 
Солун опустя. 

М.М.
На М.М.

- Няма да ти кажа името й. 
Мисли я като М.М. Не са ини-
циали, „мила, моя“ означава. И 
„мило, момиче“ може, и „мечта, 
моя“, и „мъко, моя“ и „младост, 
моя“ може... – замисли се и про-
дължи: - Бели низани зъби, по 
конец редени. Очи – кестени, ту 
нежни, топли, ту безразлични, 
хладни. Кожа на бебе – мека, 
гладка. И бяла. Бяла като мляко, 
с дъх на мляко и вкус на мляко. 
Пиеш, пиеш и все си жаден... Не 
се опиваш, разболяваш се. Нали 
я знаеш песента - „...болен от 
любов...“.  И остава тая болест в 
душата като дъха на майчиното 
мляко – за цял живот.

- Колко години бяхте заедно? 
– попитах.

- Десет.
- Десет?
- Десет години между земята 

и небето. Летиш, летиш... И 
паднеш, и боли. Станеш, оту-
паш се и пак нагоре - мами те, 
като светлина за пеперуда – 
отпи от чашата, изтри устните с 
опакото на дланта си и про-
дължи: - Иначе – холивудска 
разлика – двайсет и три години. 
Тя – млада, аз – пред пенсия. За-
това я чувстваш едновременно 
дъщеря – нежна, беззащитна и 
искаш да си до нея, да помагаш, 
да я закриляш, любовница – 
чувствена, страстна, похотлива 
и пак искаш да си при нея - да 
изпиеш отровата и меда до дъно 
и жена – топла, вярна, която ка-
то си тръгне пак ще дойде и пак 
я искаш... – въздъхна и про-
дължи: - И я мислиш, и я искаш, 
и се притесняваш, и се радваш, 
и не знаеш на кой свят се нами-
раш... Затова ти казах „десет го-
дини между земята и небето“.

- Какво стана с М.М.? – по-
питах.

- Отлетя, изчезна – и пак 
отпи от чашата си. – Споменът 
за млякото остана – топло бяло 
мляко, топло като плът, с дъх на 
плът. Оглеждаш се – уж всичко 
е както преди, а нищо не е както 
е било. И продължаваш същите 
неща да правиш – отиваш на 
работа, връщаш се, гледаш теле-
визия, ядеш, лягаш, спиш и пак 
на работа. Ден след ден, годи-
на... Живот по навик. Ама и то-
ва е начин да се живее? – 
погледна ме в очите. Кимнах. – 
Мислиш си - уж не си толкова 
стар, до пенсията остават още 
няколко години, тялото ти ра-
боти както преди, само сърцето 
дето те боли. И боли пустото 
сърце, най-вече нощем, като се 
размислиш! Мисля си, като си 
доктор, можеш ли да я спреш 
тая болка?

- Ако можех, себе си щях да 
излекувам – казах и изпих ча-
шата си на екс, за да забравя 
млякото, което не допих – 
топло бяло мляко, живо като 
плът и се загледах настрани.

Навън се свечеряваше. В не-
бето искреше луната – далечна, 
бяла като мляко, хладна като 
смърт.

Средата на септември е. 
Хладнее. Въпреки това времето е 
добро за плаж. И влизам в 
„Марната водица“ – любимия 
басейн на мен и на жена ми в по-
лето край Костандово. Нарекли 
сме го така заради водата – 
едновременно топла и хладна, 
нежна, мека, гали, утолява 
жаждата, опива, отморява. Хай-
тов я определя с непреводимото 
„марна“, дума, която няма сино-
ним.

Слънцето клони към залез, по 
водата пълзят дълги сенки от 
близките тополи. По 
повърхността иск-
рят розови отблясъ-
ци, синьото на 
дъното проблясва 
между тях. Лястови-
ци се вият високо в 
небето. Любимото 
ми време за плуване 
е – последните посе-
тители си тръгват и 
плажът опустява. 
Изглежда по-празен, 
отколкото преди месец в края на 
деня. Не е заради липсата на 
плажуващи. И осъзнавам – 
щъркелите ги няма. Отлетели са.

От години на дървото до вхо-
да има щъркелово гнездо. В на-
чалото на всяко лято от гнездото 
се подават няколко бели гла-
вички и тънки червени клюнче-
та. Големите ги няма. По някое 
време някой от тях долита, 
малките писукат, надигат глави, 
заравят клюнчета в клюна на го-
лемия и поглъщат попови лъ-
жички, жаби, гущерчета, дребни 
рибки. Разтоварен от улова, го-
лемият извива шия като лебед и 
затраква доволен с клюна. Край 
него малките писукат. Щастлив 
от свършената работа, щъркелът 
отлита, за да се върне след час и 
да нахрани малката си челяд. 
Двата щъркела се редуват, хра-
ната за малките е в изобилие. С 
жена ми и сина ми им се радваме 
като деца.

Щъркелетата растат буквално 
пред очите ни – за два месеца 
стават едри птици, размахват 
криле срещу вятъра, той ги 
повдига, те пробват тягата на 
крилата и напора на вятъра, но 
не слизат от гнездото – все още 
крилете им са слаби, за да поле-
тят, а долу се разхождат 
бездомни кучета, чакали... 

В средата на август малките 
политат. Големите им показват 
реката, вировете, водоемите из 
полето. Газят във водата с 
тънките си розови крака, ната-
пят клюн в мътната вода, изви-
ват шия и поглъщат хванатите 
жаби, попови лъжички, рибки. 
Вечер в гнездото се прибират 
младите, а големите кацват на 
някой близък стълб, за да пре-
нощуват – гнездото е отесняло 
за петте големи птици. Прили-
чат на хора – чувал съм много 
пъти: „С жена ми се пре-
местихме в къщата на село, а 
апартамента оставихме на деца-
та...“ Нали са родители, и щърке-
лите, като хората оставят 
гнездото на децата, а те нощуват 
по стълбовете из полето, защото 

долу се разхождат чакали, 
бездомни псета... – мисля си и си 
спомням накацалите по електри-
ческите стълбове щъркели, наре-
дени един до друг като броеница. 
- На следващата година младите 
ще оставят гнездото на своите 
деца, после те на своите и така е 
откакто свят светува – всичко в 
името на децата... – мисля си в 
късния следобед в средата на 
септември.

- Няма ги – кимвам към 
празното гнездо.

- Отлетяха – отговаря 
собственичката на ба-
сейна и ми дава биле-
та.

- Пусто е без тях – 
казвам.

- И на нас ни липс-
ват – казва тя. – В 
Дорково е останала 
една двойка с двете 
малки.

- Защо? – пита не-
наситното ми любо-
питство.

- Не знам. Един човек каза, че 
като се събирали да отлетят дру-
гите кръжали над тях, но те не 
отлетели...

Плувах и отпраших за Дорко-
во с Авенсиса. Слънцето бе 
наближило билото на планината. 
Въздухът бе наситен с розови 
отблясъци. И ги видях – две сла-
би птици в гнездото върху коми-
на на Кметството. 

- Защо не са отлетели? – попи-
тах едър шейсетина годишен 
мъж, седнал на ниско столче до 
стар москвич с вдигнат капак на 
багажника, пълен с чували с 
картофи.

- Младите са нефелни, излю-
пиха се гърчави. Не можаха да 
полетят, че крилата им са слаби. 
Старите ги хранят, но не растат. 
Другите тръгнаха, старите оста-
наха. Всеки ден им носят жаби, 
гущери, ама файда няма. И сега 
са някъде из мочурищата...

По същото време след една 
седмица пак отидох да плувам в 
„Марната водица“. Плажът 
изглеждаше още по-пуст. 
Осъзнах – усещането за пустота 
идва от небето – празно е, и 
лястовиците са отлетели. Оста-
нали са само розовите отблясъци 
на залеза. И пак отивам в Дорко-
во да видя щъркелите. Няма ги. 

- Къде са? – питам мъжа пред 
москвича с чувалите с картофи.

- Дойдоха от някаква органи-
зация от Стара Загора  и ги взе-
ха. Да ги гледат през зимата и 
напролет да ги пуснат. Ама няма 
да стане – младите няма да поле-
тят, старите няма да ги оставят. 
Нали са им деца...

...На следващото лято в 
гнездото до басейна имаше само 
един малък щъркел – чакаше 
възрастните да се върнат да го 
нахранят и разперваше крила 
срещу вятъра.

- Един ли се е излюпил? – по-
питах собственичката на басей-
на.

- Бяха три, но двете бяха 
болни и старите ги изхвърлиха 
от гнездото. Сега гледат здравото 
– отговори тя.

ЗЛАТИМИР КОЛАРОВ

РОБИ, ПЕТЪР И ДИМИТЪР ЩЪРКЕЛИ

СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА БЕЛЕТРИСТИКА
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С УЧАСТИЕ-
ТО НА ПИСАТЕ-
ЛИ ОТ: 

СЪЮЗ НА НЕ-
ЗАВИСИМИТЕ 
БЪЛГАРСКИ ПИ-
САТЕЛИ, 

СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПИ-
САТЕЛИ, 

СЪЮЗ НА ПИСАТЕЛИТЕ-ЛЕ-
КАРИ В БЪЛГАРИЯ „Д. ДИМОВ”, 
ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ 
СРЪБСКО-БЪЛГАРСКО ПРИЯ-
ТЕЛСТВО

 
Фестивалът е за пи-

сатели от страни 
членки на ЕС, канди-
датстващите за членс-
тво в ЕС страни, 
както и за по-
тенциални страни 
кандидатки. 

ФЕСТИВАЛ ЗА 
ПОЕЗИЯ И ЗА БЕ-
ЛЕТРИСТИКА

НА ЕВРО-
ПЕЙСКИТЕ ЕЗИЦИ - 
ВАРНА 2017 e с прио-
ритет към младите писатели 
(младежи до 35 години) и мла-
дежката тематика, както и към 
всички, желаещи да участват в 
него, независимо от възрастта.

ОСНОВНА ЦЕЛ: Учредяване 
на годишна награда "Европейско 
Перо" за непубликувани до мо-
мента, както и за публикувани, 
но знакови за автора творби и 
издаване на първия европейски 

сборник (литературен алманах) 
на писатели, пишещи на офи-
циалните 24 езика в ЕВРО-
ПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, както и 
писатели, които са от страни 
кандидатки - Турция и Македо-
ния и от потенциални страни 
кандидатки от Западните Балка-
ни - Албания, Босна и Херцего-

вина, Черна гора, Сърбия, Косо-
во (съгласно резолюция № 1244 
на Съвета за сигурност на 
ООН). (Допускат се за участие и 
писатели от останалите евро-
пейски страни, ползващи някоя 

от трите официални азбуки в 
ЕС.)

 Официални азбуки в ЕС: ла-
тиница (от началото на ЕС през 
1957 г.), гръцка азбука (от прие-
мането на Гърция в ЕС през 1981 
г.), кирилица (от приемането на 
България в ЕС през 2007 г.).

Езикови групи и езици в ЕС: 
германски езици (датски, немс-
ки, шведски, нидерландски и 
английски; романски езици 

(френски, италианс-
ки, португалски, ру-
мънски и испански); 
славянски езици 
(български, чешки, 
полски, хърватски, 
словашки и словенс-
ки);балтийски езици 
(латвийски и литовс-
ки); келтски езици 
(ирландски и гръцки 
език); езици от извън 
индоевропейското 
езиково семейство 
(от угро-финската 
група: естонски, 
финландски, унгарс-

ки); малтийски език (семитски 
език) с официален статус в ЕС.

В раздела за БЕЛЕТРИСТИ-
КА влизат освен художествена, 
също и документална и пъте-
писна проза, дневници, еписто-
ларна литература, драматургия, 

литературоведски изследвания, 
литературна критика.

Творбите се изпращат онлайн 
на e-mail: 
europeanlanguagesfestival@gmail.c
om    или   litobshtestvo@abv.bg 

или по пощата на адрес:  9000 
Варна, ул. „Георги Раковски” 53 
А, ет. 2, ап. 4 за Фестивал - Варна 
2017 (за предпочитане е на e-
mail)

Такса за участие във ФЕСТИ-
ВАЛ ЗА ПОЕЗИЯ И ЗА БЕ-
ЛЕТРИСТИКА НА 
ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЕЗИЦИ - 
ВАРНА 2017 с гарантирано 
отпечатване: 

52 лева (или 26 
евро) за раздел ПОЕ-
ЗИЯ и

78 лева (или 39 
евро) за раздел БЕ-
ЛЕТРИСТИКА на

IBAN: BG51 CECB 
9790 10A5 2603 00    и 
   BIG: CECBBGSF

УСЛОВИЯ ЗА 
УЧАСТИЕ:

ЗА ПОЕЗИЯ - едно 
или повече стихотворения (най-
много до 2 страници на 
участник);

ЗА БЕЛЕТРИСТИКА - кратки 
белетристични форми или откъс 
от по-обемна творба (най-много 

до 3 страници на участник).
ВНИМАНИЕ! ДОПУСКА СЕ 

УЧАСТИЕТО НА ЕДИН АВТОР И 
В ДВАТА РАЗДЕЛА ПРИ 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪОТВЕТНИ-
ТЕ ИНДИВИДУАЛНИ УСЛОВИЯ 
ЗА РАЗДЕЛ.

ВНИМАНИЕ! За конкретиза-
ция при наличие на други, 
приемливи за организаторите 
желания на авторите, свързани с 

обема на отпечатания текст, 
уточнения се извършват в 
писмен вид на e-mail: 
 europeanlanguagesfestival@gmail.c
om     или     litobshtestvo@abv.bg 

  
Участието 

във ФЕСТИ-
ВАЛ ЗА ПОЕ-
ЗИЯ И ЗА 
БЕ-
ЛЕТРИСТИКА

НА ЕВРО-
ПЕЙСКИТЕ 
ЕЗИЦИ - 
ВАРНА 2017 е на принципа 
УЧАСТИЕ - ИЗЯВА, като няма 

да се публикуват творби с ниски 
художествени достойнства, 
безнравствено, обиждащо съ-
държание или творби с езика на 
омразата.

Творби се приемат до 
31.03.2017 г.

Тържестве-
ното връчване 
на наградите ще 
се състои на 
11.05.2017 г.

Първа част 
на сборника 
излиза от печат 
до края на ме-
сец юли 2017 г.

* Deutsche Nationalbibliothek 
(Германска национална библио-
тека) е с основни центрове 
библиотеките в Лайпциг и 
Франкфурт на Майн. 

Възниква през 1912 година в 
Лайпциг и през 1990-та - след 
обединението на Германия, се 
слива със създадената през 1946-

та във Франк-
фурт, Германс-
ка библиотека.

*  Biblioteca 
Nacional de 
España (нацио-
нална библио-

тека на Испания) е в Мадрид - на 
площад „Колумб”. Възниква през 
1712 година при крал Филип V.

* Bibliothèque nationale de 

France (национална библиотека 
на Франция) се намира в Париж, 
води началото си от библиотека-
та, основана от крал Шарл V 
през 1368 година, разширена и 
отворена за всички читатели 
при крал Луи ХІV през 1692 г.

* British Library (Британската 
библиотека) се намира в Лондон. 
През 1973-та е отделена от осно-
вания през 1753 година Британс-
ки музей и става самостоятелна 
организация. В Британската 
библиотека има значителна ко-
лекция и от старобългарски 
книги, сред които Четверое-
вангелието на цар Иван 
Александър, както и Видинското 
евангелие.

* Централната национална 
библиотека на Италия „Виктор 
Емануил II” е съставна чат от 
осемте национални библиотеки 
на страната: Флоренция, 
библиотеката „Сагари-
га–Висконти–Волпи” в Бари, 
библиотеката „Брайдензе” в Ми-
лано,  библиотеката „Виктор 
Емануил III” в Неапол, Уни-
верситетската библиотека в То-
рино, библиотеката  „Морана” 
във Венеция и библиотеката в 
Палермо. 

Тези библиотеки са обявени 
за национални, тъй като преди 
обединението на Италия през 
1870 г. са били главни за столи-
ците на отделните държави. С 
първостепенно значение за 
страната са библиотеките в Рим 
и Флоренция и затова са нарече-
ни „централни”.

Библиотеката в Лайпциг

Библиотеката в Париж

Библиотеката в Мадрид

Библиотеката Сансовино в Рим, Италия

Британската библиотека

*английски - Великобритания, Ирландия, Малта: Festival of 
poetry and prose of European languages; 

*френски - Франция, Белгия Люксембург: Festival de la poésie et 
de prose des langues européennes; 

*италиански - Италия: Festival di poesia e prosa delle lingue 
europee;

*португалски - Португалия: Festival da poesia e da  prosa das 
línguas europeias; 

*румънски - Румъния: Festivalul de poezie și proză limbilor 
europene; 

*испански - Испания: Festival de la poesía y la prosa de las lenguas 
europeas; 

*български - България: Фестивал за поезия и за белетристика на 
европейските езици;

*чешки - Чехия: Festival poezie a próza evropských jazyků; 
*полски - Полша: Festiwal poezji i proza języków europejskich; 
*хърватски - Хърватия: Festival poezije i proze europskih jezika; 
*словашки - Словакия: Festival poézie a próza európskych jazykov; 
*словенски - Словения: Festival poezije in proza evropskih jezikov; 
*латвийски - Латвия: Festivāls dzejas un proza Eiropas valodu; 

*литовски - Литва: Festivalio poezijos ir proza Europos kalbų; 
*ирландски - Ирландия: Féile na filíochta agus prós teangacha 

Eorpacha; 
*гръцки - Гърция, Кипър: Φεστιβάλ της ποίησης και της 

 πεζογραφία των ευρωπαϊκών γλωσσών; 
*естонски - Естония: Festival luule ja proosa Euroopa keelte;
*финландски - Финландия: Festivaali runouden ja proosa Euroopan 

kielten; 
*унгарски - Унгария: Fesztivál a költészet és a próza  az európai 

nyelvek;
*малтийски - Малта: Festival ta 'poeżija u proża tal-lingwi Ewropej 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + 
*руски - Русия: Фестиваль поэзии и беллетристики европейских 

языков;
*белоруски - Белорусия: Фестываль паэзіі і проза   літаратуры 

еўрапейскіх моў;
*турски - Турция:  şiir ve Avrupa dillerinin kurgu Festivali;  
*македонски - Македония: Фестивал за поезија и за проза на 

европските јазици;

*албански - Албания: Festivali i 
poezisë dhe prozë e gjuhëve 
evropiane;

*босненски - Босна и Херцего-
вина: Festival poezije i proza 
evropskih jezika;

*сръбски - Сърбия: Фестивал 
поезије и проза европских језика;

*исландски - Исландия: Hátíð 
ljóðum og prósa á evrópskum 
tungumálum;

*казахски - Казахстан: Еуро-
палық тілдердің поэзия және көр-
кем фестивалі;

*норвежки - Норвегия: Festival 
of poesi og  prosa europeiske språk;

*украински - Украйна: Фести-
валь поезії та проза європейських 
мов.

От стр.1

ФЕСТИВАЛ ЗА ПОЕЗИЯ И ЗА БЕЛЕТРИСТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЕЗИЦИ - ВАРНА 2017 
EUROPEAN LANGUAGES POETRY AND PROSE FESTIVAL - VARNA 2017

ФЕСТИВАЛ ЗА ПОЕЗИЯ И ЗА БЕЛЕТРИСТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЕЗИЦИ - ВАРНА 2017
EUROPEAN LANGUAGES POETRY AND PROSE FESTIVAL - VARNA 2017

ОРГАНИЗАТОРИ: СДРУЖЕНИЕ „ЛИТЕРАТУРНО ОБЩЕСТВО” - ВАРНА, АКАДЕМИЯ „ЕВРОПЕЙСКА ЛИТЕРАТУРА” - ВАРНА,
РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ” - ВАРНА.

ПИСАТЕЛИ, ФЕСТИВАЛ, УЧАСТНИЦИ
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ЛИЛЯНА МИЛОСАВЛЕВИЧ -
Беч, Австрия

ИЗВАЙВАМ С ДУМИ ТВОЯ ОБРАЗ

С молива на думите на бялата хартия
извайвам твоя образ
една сълза му дава блясък
моята въздишка го оживява

Поздравяваш ме
смееш се, както някога
на моите устни
забелязваш гласа

С думи вая през нощта
тоя образ от чувства

Тъмнината нощес си поигра
с молива на думите
На бялата хартия
твоят образ от думи 
ме гледа занемяло!

НЕДЯЛКА ПАНДЖАРОВА -
Дортмунд, Германия

БЯЛА ТИШИНА

В кротките часове на нощта, 
когато Луната в сребро ме обвива 
и птиците мълчат в тишина, 
без тебе не искам да заспивам.
Тогава нахлуваш в сърцето 
и в мислите, тръпнещо странни 
се протягат дланите додето 
в очите замлъкне страха ми, 
че утре не ще си до мене. 
И денят ми пак сам е пробягал 
дългото и тягостно време 
на тишината, отчайващо бяла…

МАРГИТА ЗМИЯНОВИЧ - Прага, Чехия

ЛЕТЕН СЪН

Сънува таралежа свит на кълбо 
с очи на дете 
сънува своята любов като пеперуда 
която веднъж е видял привечер 
когато бил в голямата градина.

В градина пълна с тайни, 
там където тревата е най-мека, 
любовта прелетяла край него 
над дясното му ухо 
ефирна, светла, непозната.

И сега сънува.

Сънува Ежко светлина, 
която трепери над него с крила. 

ОГНЯНКА КАЛАЙДЖИЧ - Вахю, Швеция

ЛУНАТА МУЛЕ

Колко е хубаво
откопчаното сребърно копче
което през нощта на небето стои
което всичко вижда
и нашите години с нас брои.

Луната е хубава
но е муле
не иска истината да признае

и позволява на земята
лошо да се грижи и лъже.

Всичко тя знае
и всичко е видяла
и когато птиците избягаха
и когато реката плака
и слънцето му каза
като врялата кръв
на асфалта пекло
и като нищо не е имало да грее
защото никой нищо не е посял

ЯРМИЛА ВЕШОВИЧ - Париж, Франция

БИСЕР

Твоята сянка се отдели от тялото, 
изчезна в малка кутийка от нефрит 
Уплашено огледалото се напука, 
разпиля се по твоята постеля. 
Бисерната сива 
светлина 
остана сама 
на небето, 
на големия прозорец 
без своята мидена черупка.

СНЕЖАНА ЛУКИЧ -
Модрича, Босна и Херцеговина

ХАЙКУ

*   *   *
Гледам в прозореца, 
мисля в далечината. 
Отново ти!

*   *   *
Буквите на хартията 
пазят моята тайна. 
Сърцето отстъпва.

*   *   *
Дивите капчици 
се разбиха в асфалта - 
извиращи от окото.

*   *   *
Миришат дюлите 
в късната есен, зрели - 
събуждат спомените.

*   *   *
За старите рани 
намериха лек - 
създават ми нови.

ЛЮБОСЛАВ ГРУИЧ ГРУЯ - Пожаревац, Сърбия

ПЕТДЕСЕТ НЮАНСА НА ТЪГАТА

На петдесет години съм навсякъде,
петдесет стотинки имам в джоба,
петдесет хиляди лева съм назад, 
петдесет безплатни минути в мрежата, 
петдесет квадрата апартамент неизплатен, 
петдесет лъжливи приятели, 
петдесет неосъществени мечти в главата… 
И кръвно сто и ПЕТДЕСЕТ 
Поне нещо повече от петдесет, 
което да ми украси следващите 
петдесет години от живота!

ГОРДАНА САРИЧ -
Никшич, Черна Гора

АКО МОЖЕХ

Ако можех със сълза да те върна, 
препълнила бих извори и реки и морета 
и с лодка бих те върнала в душата си
да прегръщаме заедно първите лъчи на слънцето.
Ако можех с песен да те върна, 
изпяла бих хиляди звездни стихове 
и на гърдите твои нежно бих ги шептяла 
докато тялото ти гали моята съдба нова. 
Ако можех с мечтите си да те върна 
цялата страст с огън би запламтяла, 
с пламъците жарки сърцето ще ти запленя, 
в прегръдка страстна завинаги ще те задържа.

ИВАН ГАЧИНА -
Задар, Хърватска

ЩЕ ЗАПЛАЧАТ ДЪЖДОВЕТЕ

Кратък е този живот и минава, 
затова още една чаша вино ще изпия, 
портмонето зее вече отдавна празно, 
сметките за напитките ще плати дъждът.
Пия за тъгата, любовта и сънищата, 
утре вече няма да ме има, 
в руйно вино мислите ще плуват, 
каквото заработя с песен, това ще изпия. 
Горчилката на дъха грее самотната ми душа, 
виното е истина, на моята душа спасението, 
от тялото някога ще остане прах, 
но хората не ще забравят гласа. 
Заради хубавите черни очи пия, 
скриват те смисъла на живота, 
от тъга по нея сълзите ми се леят 
по мастилото с което песента записах. 
Желая да живея само още един ден, 
затова чаша вино ще изпия още една, 
когато животът де превърне във винен сън 
с моята тъга ще заплаче вятърът.

ОЛГА НАУМОВСКА -
Битоля, Македония

Желая да съм част 
от звучни интервали 
нощна тишина… 
Звездите нощес в своята разиграност 
отговарят и оставят следа 
в пролетното утро, на цветния килим 
ще се наставян в твоите местни игри… 
ще бъда роса в майската вечер 
с цветовете на дъгата… 
Разигралите се думи 
тук се спират да отдъхнат 
пред вятъра на въздишките… 
Радостта се разплаква, 
капят ситни капки 
в отсъствието на безпокойството. 
Рози алени изпращам с поглед… 
в прегръдката празна очаквам 
опияняващия мирис… 
Лъжите преглъщам за да прикрият сенките 
от утрото, което се предава 
на слънчевата светлина… 
Пиян от мириса на свежия букет 
в короните на разцъфналите люляци 
душата ми милва песента на птиците 
по празните коридори на живота 
мисълта ме преследва 
с цветовете на страстта и любовните гнезда…

КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ ПРОЛЕТ 2016

ПИСАТЕЛИ, ФЕСТИВАЛ, УЧАСТНИЦИ
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……………………….
Намираме се пред църквата 

„Свети Никола”, построена от 
български бежанци.

………………………
В исторически документ, 

съхраняван в църквата, се казва, 
че в 1392 г. са дошли българите на 
това място, което се нарича 
Болгарсег - Български ъгъл, 
каквото име носи и сега.

………………………
Много обичаме тайнствени 

места изпълнени с мистични 
истории и любо-
питни факти…

Предвижваме се 
към северната част 
на двора и пред нас 
се изправя голямата 
каменна статуя на 
първия румънски пе-
чатар и редактор Ко-
реси. Зад него е 
малката двуетажна 
сграда на първото 
румънско училище. 
Посреща ни млад 
мъж и ни кани в най-
старата трансилванс-
ка класна стая. Сяда-
ме на 250 годишните 
чинове, за да започне 
приказното ни духовно пъте-
шествие. 

Младия учител, вади бронзов 
звънец от чекмедже на катедра, 
правена през онова време и дава 
началото на класното занимание. 
Училището е организирано през 
1820 година. Главен учител е 
Антон Пан, роден в Сливен и ця-
лото му име е Антон Иванович 

Павлов. По време на руско–турс-
ката война 1806 – 1812 година 
заедно  със семейството си се 
отправя за Бесарабия и заживява 
в Кишинев. Работи в Руския хор и 
се налага като добър музикант. 
Двамата му братя загиват във 
войната като доброволци на 
страната на Русия и се налага с 
майка си да се премести в Буку-
рещ. Усъвършенства музикалните 
си умения и получава признание 
за това. Предоставя му се отго-
ворната задача да преведе и 
адаптира богослужебни произве-
дения от черковно славянски на 
румънски. Оставя 27 труда като 
композитор, фолклорист, певец, 
учител, музикален педагог, изда-
тел и да не забравяме, че е и печа-
тар. Написва музиката на първия 
румънски химн „Събуди се румъ-
нецо”. М. Еминеску, казва за него, 

че той е „един от строителите на 
румънския език”.

В този период всяко село изби-
ра по едно дете, да дойде в това 
училище и в зависимост от вре-
мето прекарано тук да стане: но-
тариус, учител или свещеник - 3 
месеца за нотариус, 6 месеца за 

учител, 9 месеца за све-
щеник.  Борбата с пре-
писващите, както и 
реда в стаята се устано-
вява с дълга дряновица, 
която се нарекли „Све-
ти Николай”. И от тук 
произлизат римите: 
„Свети Николай в 
църквата чудеса прави, 
а тук синини.” 

Голямото класно 
сметало е компютърът, 
а черната дъска – мони
торът.  Ценно  е  това,  че 
е на 195 години, а няма 
вируси –  казва младият 
ни  учител.  На  стената 
виси  стара  оригинална 

карта  на  Дакия.  Разбираме,  че  в 
кулите  на  църквата  са  намерени 
оригинални  знамена  и  списък  с 
владетелите на Дакия. Във време
то на тежко бездуховие, което съ
пътсва  всяко  тоталитарно 
управление,  за  подълъг  или  кра
тък  период,  кулите  са  били  и 
скривалище, и тайник за съхраня
ване  и  опазване  на  старопечатни 

книги.  Защото  власт  имащата 
върхушка  през  1947  година  е 
искала да бъдат унищожени. Сме
лостта  и  самоотвержеността  на 
учители и отците от храма е спа
сило  богатството.  И  найважното 
– техният избор е бил личен…

Разказът продължава за техно-
логията на писане – върху пясък 
или пепел.   

…………………… 
Придвижваме се в другото по

мещение  и  нещата  се  изясняват: 
пред  нас  е  оригинална  дървена 
печатарска преса, на която е отпе
чатан  Рибния  буквар  през  1824 
година.  Няколко  години  порано, 
идвайки  в  Брашов,  младият  Пе
тър хаджи Берович, бъдещият др 
Петър Берон, започва работа като 
домашен учител в семейството на 
Антон Пан. Именно  с  негова  по
мощ  става  издаването  на  едно  от 

найранните  произведения  на  ве
ликия български енциклопедист и 
първия  български  буквар  с 
автентичното  име  „Буквар с 
различни поучения, собрани от 
Петра х. Беровича за болгарските 
училища”. Народът го нарича 
„Рибния буквар”, поради двете 
илюстрации в края - на делфин и 
кит, които всъщност не са риби, а 
бозайници, но както казват ста-
рите българи „това да му е дерта 
(недостатъка)”…

 Младият ни учител застава зад 
пресата,  а  тя,  излъскана  и  готова 
да  заработи  веднага,  излъчва 
респект  и  достолепна 
автентичност.  Продължава  разка
за си и ни говори за съставките на 
печатарското мастило, основни от 
които  са  масло  и  въглища. 
Текстът  е  бил изрязван  в негатив 
върху  дървени  подложки,  така 
процесът на печатане е траел от 2 
до 3 години. По този метод наре
чен ксилография, тук са отпечата
ни  39  книги.  Показва  ни  оловни 
клишета,  на  посъвременния  ме
тод  –  типографския,  при  който 
буквите  са  от  оловна  сплав.  По 
тази  технология  е  отпечатан  и 
Рибния буквар за близо 2 години.

Правим фото пауза, още пове
че,  че в преддверието е разполо
жена  малка  етнографска 
експозиция  с  манекени  в  нацио
нални носии. Качваме се на вто
рия етаж, където са разположени 
старопечатните книги. Влизаме в 
първото помещение и то ни пра
ви  впечатление  с  простора  си  и 
ослепително  белия  релефен  та
ван. Покъсно научаваме, че това 
е  изображение  на  Мойсей,  пра
вено през 1760 година. Тъкмо се 
скупчваме  и  в стаята връхлита 
гологлав свещеник с особено 
излъчване и прекрасна слънчева 
усмивка. В никакъв случай не е 
възможно да се определи 
възрастта му, а след водопадния 
му разказ, вече знаеш, че ду-
ховността в човека изтрива него-
вата възраст, особено за оня, 
който й се е посветил. Но не само 
началото, цялото време с този 
извисил се над тленното човек бе 
необикновено, зареждащо с жи-
вотворна енергия преживяване. 
Апотеоз на което беше изпълне-
нието на българския химн от 
групата ни. То не остана неоце-
нено от този духовен водач и 
влагата в очите му доизгради 
дълбока и безкрайно трайна ду-
ховна връзка помежду ни. 
Едновременно предавател и ка-
тализатор на духовна мощ, Васи-
ле Олтяну – това е името на 
новия ни приятел, се оказа вещ 
книжовник и ценител на старо-
печатни книги. Говорещ руски, 
френски, немски, ползващ кири-
лицата, той можеше да чете 
надписа, но признава, че много 
малко разбира и затова кани спе-
циалисти от България за изсле-
дователската работа.  Неговият 
разказ започна с делото на дякон 
Корези,  който  превежда  Еванге
лието и отпечатва първия превод 
на  румънски.  През  периода 
1561–1570  година  той  отпечатва 

освен  това  и  още  две  книги: 
Тълкуване  на  Евангелието  и 
Псалтир  и  молитви.  На  практика 
тук се пазят първите три издания 
на румънската Библия. 

Спираме  пред  отворена  старо
печатна  книга,  това  е  първата 
книга  със  закони  и  страницата, 
която  виждаме,  се  отнася  за  же
нитбата.  Стигаме  и  до  безценни 
издания  свързани  с  нашата  исто
рия:  първата отпеча
тана  книга  на 
кирилица  в  света  с 
коли, в които са втъ
кани  златни  нишки. 
Ето го и изложеното 
българско  бижю,  но 
вместо да разказвам, 
по добри е да се до
верим  на  специа
листите.  Ето  какво 
пише  Виолета  Не
шева  за  него:  „Ри-
сунката на л.79 в 
средновековния 
български ръкопис 
№ 34 от библиотека-
та на църквата „Св. 
Николай” в Брашов, 
известен като Бра-
шовския миней е 
уникален паметник 
на българското 
изкуство от 14 век. 
Това е графична ри-
сунка, която не е 
свързана с повество-
ванието на ръкописа. Рисунките 
и текстът са изпълнени с три вида 
черно мастило. Художниците, ра-
ботили в последователен ред са 
двама, а писачите трима или че-
тирима. Рисунката представлява 
едно от няколко добре известни 
изображения на Царевец – цита-
делата на Търново, столица на 
Второто българско царство, кой-
то е сигниран като „ТРЪНОВЪ 
ГРАДЪ”. Изображението включва 
митологични и рели-
гиозни символи, обе-
динени в една позиция, 
разглеждана като „Па-
дането на царството”.

Тук е и житието на 
Евтимий Търновски. 

„Нашето  нещастие 
е, че не ние сме си пи
сали  историята,  а  дру
ги.”  –  казва  нашият 
духовен  водач.  Каква 
мъдрост  и  каква 
горчилка, каква светли
на и какъв катран има в 
тези  негови  думи! 
Изказът  на  др  Олтяну 
е  много  жив  и  увлека
телен,  той  показва, 
разказва,  увлича  ни  в 
леки  дискусии.  Спира
ме до песнопойки с но
ти и под тях – текст на 
кирилица…   и получа
ваме  открит  урок  по  пеене. 
Изпълнява  ни  фрагменти  от  ста
рия  и  новия  румънски  химни. 
Обяснява  ни  разликите  и  ни 
обръща  внимание  върху  мело
дичността.  Следва  нашето 
изпълнение  на  българския  химн, 
за което стана дума погоре.

Показва  ни  първата  руска 

НЕДЯЛКО ИЛИЕВ

ИЗ „КАРПАТСКА ПРИКАЗКА”
НА „ДОПИСКИ, ПЪТЕПИСИ, РАЗМИСЛИ”

Библия – тя е отпечатана в Моск
ва. Има  4  книги написани  за На
полеон  Бонапарт,  първите  в 
Европа,  пише  ти  Никола  Нико
лаев,  участник  във  военните 
действия по време на Наполеоно
вите войни на територията на Ру
сия.

Преклонен  пред  съхранената 
духовност  на  това  кътче,  без  ка
къвто  и  да  е  шовинизъм  и  дори 
капчица  национално  самолюбие, 
се питам това училище румънско 
ли  е,  или  българско?!    Та,  нали 
румънският език се развива в сре
дата на 19 век  до 1865 година са 
писали  на  кирилица.  После  си 

създават литературен румънски 
език, в който голяма част от ду-
мите са заимствани от френски, 
португалски и италиански – и то 
не без участието на инте-
лектуалци от български 
произход. И става така, че учени-
ците изпреварват учителите си… 
И много бързо ги обричат на 
забрава… Но вината не е в тях… 
Дори и тук, далеко от България, 
където повече от явно е, че „и 

ний сме дали нещо на света”, не 
мога да се възрадвам на тези 
факти, заради некадърната ни по-
литическа класа. 

Тръгнахме си прелели от впе-
чатления и емоции, и с много 
тъга и срам за поредната, забра-
вена от чиновника ни, българс-
ка следа.

Бюст на
д-р Петър Берон

Паметникът на Кореси
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Каталожен № 115

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

Днес Ането и Дорето са цял 
лен на плажа. Играят на брега на 
морето, строят пясъчни кули, а 
вълните все ги разрушават. Но 
момичетата са упори-
ти - не се отказват да 
ги правят и кулите 
стават по-хубави и 
по-хубави.

Изведнъж една 
вълна изхвърли пред 
краката на децата 
една голяма раковина.

-О, каква нео-
бикновена мида! При-
лича на океанска! - 
възхитено пристъпи 
към нея Ането.

-Може би е вълшебна? Хайде 
да я отворим! - посегна към ра-
ковината Дорето.

В това време едно непознато 
момче се приближи към тях. В 

ръцете си носеше камък.
-Аз ще я отворя! - каза то и 

вдигна камъка, готов да го 
хвърли върху раковината.

-Не! - силно 
извика Ането и 
застана като стена 
пред момчето. - Тя е 
наша и ще я занесем 
у нас да я отворим! 
Хайде, Доре - дръпна 
я за ръката тя.

Двете момичета 
светкавично грабна-
ха раковината пред 
стъписаното момче и 
хукнаха към къщи, 

спасявайки я от неговите лоши 
ръце.

Щом пристигнаха в дома на 
Ането, те веднага решиха да я 
поставят в аквариума при 
рибките. Раковината зае почти 

цялото дъно. Дълго време тя ле-
жа така неподвижна и момиче-
тата почти забравиха за нея.

Един ден, докато децата хра-
неха рибките, неочаквано рако-
вината се размърда. Първа я 
забеляза Ането й извика:

-Виж, Доре, раковината ожи-
вя!

Двете деца надвесиха глави 
над аквариума и ахнаха от изне-
нада. От раковината се показаха 
най-напред малки крачета като 
щипки и след това бавно, бавно 
изпълзя едно малко раче.

-Колко интересно! Какъв ма-
лък рак се криел в тази голяма 
мида! - в захлас извика Ането.

-Навярно там, вътре, му е 
доскучало в неговото море и е 
решил да поплува в чужди во-
ди! - както винаги философс-
ки се произнесе Дорето.
Момичетата толкова много се 

зарадваха на рачето, че го обси-
паха със специални грижи и 
внимание. Хранеха го по ня-
колко пъти на ден, говореха му, 
даже Ането  съчини песничка и 
двете му я пееха. Рачето стоеше 
неподвижно на дъното, не яде-
ше, а понякога ги гледаше тъжно 
с изпъкналите си рачешки очи, 
сякаш молеше за нещо. Децата 
не можеха да го разберат и за-
почнаха искрено да се тревожат 
за него. Най-после не издържаха 
и решиха да извадят рачето от 
аквариума и да го занесат на 
брега на морето, на същото 
място, където намериха ракови-

ната. Те счетоха, че ракът вече е 
станал голям и може да се спра-
ви сам в морето. Щом го сложи-
ха на мокрия пясък, стана чудо. 
Рачето се оживи и се размърда 
когато  усети соления дъх на мо-
рето, като че ли това е чакал - 
бързо, бързо, по рачешки, закра-
чи към вълните. Те, като стари 
приятели го посрещнаха и го по-
несоха към морския му дом.

Децата видяха как рачето 
разпери крачката си и замаха с 
тях като за последен поздрав. 
Сбогувайки се, той им благода-
реше така, по рачешки, не само 
за това, че те му спасиха живота, 
но че му върнаха морето.

Дорето и Ането разбраха, че 
ракът бе най-после щастлив. 

И знаете  ли още защо? Защо-
то там го чакаше свободата.

ДАНКА СТОЯНОВА

СКРИТИЯТ РАК
По истински случай
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