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Книгата на проф. Росица Йорданова 
"Глобалната културна политика на 
Юнеско" (2015 г.) приобщава читателя 
към културно-политическата дейност 
на Юнеско в периода 1945-2010 година. 
Съдържанието на тази дейност е 
творчески представена от авторката във 
въведението, което обхваща институ-
цията, идеите и правните инструменти 
на тази организация, създадена през 
1945 година. В изложението си тя после-
дователно излага онези идеи на десети-
летията, които показват развитието на 
Юнеско, правните механизми, които 
осигуряват тяхното приложение в гло-
балните, регионални и национални 

БОЯН АНГЕЛОВ

ПОНЯГОГА

Канарите нямат имена, 
но са непристъпни канарите 
и притискат пластове злина, 
над която няма победител. 
Траурът е винаги на път, 
винаги пристига твърде рано. 
Своя дом освободил, духът 
крачи през поле неразорано. 
Свлякъл тленните си телеса
(както смокът - кожата си стара), 
плува в полусънната роса, 
със съзвездията разговаря, 
гали неродените души 
и дори с тъгите ни тъгува. 
Той понякога ще ни теши 
и понякога ще ни сънува. 
Ще потъва в други времена, 
ще преодолява всяка низост. 
Канарите нямат имена, 
но са до съзвездията близо.

ТАКЪВ ЧОВЕК

Цветята за кого цъфтят? 
Водата 
за кого е бистра? 
Човек пристига в този свят 
подобно 
перла сред мъниста. 
Докосва се 
до същността 
на символните звукописи. 
В обикновените неща 
намира 
истинския смисъл.
Такъв човек 
не би могъл 
да бъде лош 
или покварен. 
Той среща всеки поглед зъл 
с усмивка, 
с поглед лъчезарен. 
Такъв човек не би убил 
човек за ничии идеи 
и никога 
не би се скрил 
в дом на крадци 
и фарисеи. 
Такъв човек е най-добре 

да го спечелиш 
за приятел. 
Без думи ще те разбере 
и болките ти ще запрати 
неподозирано далеч - 
зад облаци 
и океани. 
Днес за човека 
става реч, 
не само за човечността ни. 
На всеки 
може да е брат, 
и,
ако някой го попита 
цветята за кого  цъфтят, 
защо тъй бистри са реките, 
той ще погледне 
настрани 
и с ясен жест 
ще му покаже 
спокойните ни равнини 
и планините - 
стройни стражи.

ТАБУНЪТ

Материята с нейните отблясъци 
събуждат на надеждите табуна. 
Той ту потъва в облачните пясъци, 
ту пламва над отчаяна лагуна. 
Когато ви настигне, път сторете му 
и пътя му да осветите с факли, 
защото умориха се конете му, 
сивеят гривите - до вчера вакли. 
Защото са последното убежище 
за нашата фантазия нелепа, 
под сенките на телените мрежи ще 
получат ли надеждите подкрепа? 
Или ще гонят ветрове посечени 
на слабостта в изстиналата пазва. 
А после - мисълта, че сме обречени 
и че страхът ни с гибел се наказва.

„Ако търсим обобщаващата метафо-
ра за поетическите пулсации в новата 
книга на Боян Ангелов „Поледица“, ще 
кажем, че тя проследява скиталчествата 
на духа в реалния и илюзорните светове. 
През годините този автор е бил все по-
властно и магнетично привличан от не-
вероятното многообразие и причудли-
вост на духовните пейзажи. Именно 
поради това лириката му понякога нате-
жава от трансцендентални внушения, на-
товарва се със сложни интелектуални 
асоциации, архетипни конструкции и 
многопластови културни алюзии.

„Поледица“ е книга, която буди 
заспалото ни национално самосъзнание, 

ГЛОБАЛНАТА КУЛТУРНА 
ПОЛИТИКА НА ЮНЕСКО

На стр. 2

Като приемна структура на евро-
пейски информационен център „Европа 
Директно – Варна“  Варненската търговс-
ко-индустриална камара (ВТИК) през 
2017 г. подготвя организирането на проя-
ви за отбелязване на важни го-
дишнини – 10 години от 
членството на България в ЕС, 
60 години от подписването на 
Римските договори, които по-
късно полагат основите на ЕС, 
отбелязване 30-годишнината на 
програма „Еразъм“, както и тра-
диционното честване на Деня 
на Европа на 9 май. Инициати-
вите на центъра тази година са 
свързани и с програмата „Варна 
– Европейска младежка столица 
2017“. Всички тези инициативи са не 
толкова в сферата на производството и 
материалното, където Камарата разгръ-
ща дейността си, колкото в сферата на 
обществения живот и на духовността. 
„Но те са важни за Варненската търговс-
ко-индустриална камара, която, в 
програмата си за годината ги залага до-

пълнително, освен 
основната си дей-
ност – обслужване 
на фирмите.“, 
отбелязва Иван 
Табаков – предсе-
дател на ВТИК.

И тъй като 
Варна е морски 
град, определян 
като Морска сто-
лица на България 

(такива са постоянните амбиции на ко-
реняк-варненци, а в последно време и на 
Общината) за морските професии, една 
от които е кораборемонтът, от ВТИК 
оптимистично отбелязват, че през 
последните години той е в развитие. И, 
че подпомагат и съдействат на корабо-
собственици да получат възможността за 
ремонтиране на корабите си във 
варненската корабостроителница, както 
и в други от нашите кораборемонтни за-

води. А това подсказва, че кораборе-
монтът си е осигурил поръчки за няколко 
години напред.

Естествено е, да има и проблеми. 
Днес те идват от все по-трудното обезпе-

чаване на производството със 
специализирани кадри  – в ко-
раборемонта, както и в 
индустрии, характерни за 
варненския регион -  в 
производството на сода, на ци-
мент, на торове остро се чувс-
тва вече липсата на 
квалифицирани кадри – нега-
тивност, която с времето се за-
дълбочава. Причина за това е 
не само липсата на достатъчно 
обучавани кадри в училище в 

момента, но много от младежите, които 
се подготвят в такива специалности, не 
постъпват на работа по тях, въпреки ква-
лификацията си – въпрос, който се отна-
ся както до законодателството, така и до 
работата на МОН и на Министерството 
по труда.

Варненска търговско-индустриална 
камара има активно участие в държавно-
обществените и обществените органи в 
регион Варна. Затова и един от  разгово-
рите, които се водят в Комисията по зае-
тост към областния управител, щом 
трябва да се одобри план-приема на 
средните училища за следваща учебна го-
дина е както за оставането на работа на 
младите хора след завършване на учили-
щето, така и за разкриване и поддържане 
на повече  паралелки, в които да се обу-
чават кадри за кризисните отрасли. 
Въпреки, че и това се оказва не съвсем 
лесен разговор. Недостигът на млади хо-
ра със съответния ценз за „възлови 
варненски производства“ е очебиен още 
и в туризма, в сферата на услугите, липс-
ват изпълнителски кадри и в шивашката 
промишленост. А нивото на квалифика-
ция на кадрите също е „под въпрос“, 
напр. като продавач-консултанти вре-
менно постъпват хора, нямащи навици 

В ПОМОЩ НА БИЗНЕСА
И В НАСЪРЧАВАНЕ

НА ДУХОВНАТА АКТИВНОСТ

На стр. 5



Варна, бр. 1 (48), февруари 2017 г.2 КУЛТУРА, СЪБИТИЯ, ЛИЧНОСТИ

„Никога не разбрах този суров почитател на детай-
ла. Как е възможно в душицата му да има толкоз 
неприкрита нежност и желание да избяга в романтично-
то. Представете си реалността като негова картина. Кое 
е картината, кое е реалността е трудно да отличиш зара-
ди таланта му да рисува Вселената с точност до атом. А 
сега си представете как Атин посяга към ъгъла на види-
мата реалност и я скъсва като перде. Раздира завесата на 
Това, Което Виждаме. И там, зад реалността е неговата 
поезия, по-чиста от Видимото, по-честна от Вдъхнове-
ние. Защо прави това, не ми е дадено да знам…“

Мартин Карбовски

ВАЛЕНТИН ТУЗСУЗОВ - АТИН
BLUES IN THE RAIN

         На 467

Сакото ми стряхата беше за двама, 
прегърнати тичахме в онзи порой.
Градът се оглеждаше в локва голяма,
намръщен от своя изгубен покой.
Спасение винаги дебне зад ъгъла –
сива фасада на вехт ресторант.
Сумрачен и душен почти като пъкъла,
кръстен с нелепото име Галант.
Безцветни лица над безвкусни вечери,
безочливи погледи, втренчени в нас.
Жените презираха твоите куп изневери,
мъжете им искаха твоето тяло за час.
Невидим сред тъмните сенки в салона,
останал със себе си стар музикант
разплакваше с някакъв блус саксофона,
за чаша продаваше своя талант
Опушени лампи разреждаха мрака,
в театър на сенките бяхме артисти.
Бутилка рубинено вино ни чака
и дансинга, нека не бъдем статисти.

Косите ти падат на моето рамо,
усещам гърдите ти твърди от страст.
Изтерзана любов… Мигновение само –
един саксофон и балада за нас.
Безлюдна е вече последната маса,
потънаха в мрака съдби и души.
Протяжните, тихи въздишки на блуса
очите ти пълнят с издайни сълзи.
Не страдай, че нямахме нашето вчера,
а утре е нота от черен клавиш.
Животът е днес! Мимолетна афера,
вихрушка от танц на въртящ се дервиш.
Не искам нощта ни да свърши в леглото,
в олющена стая на евтин хотел.
Сега да си тръгнем не можем, защото
заложници черният блус ни е взел.
Неясни са чуждите думи, но чувствам,
че в него се пее за жребий суров.
По вятъра пръсната пепел от чувства
в една безнадеждна и късна любов.
Това ли е нашата песен прощална?
Когато заглъхне последният тон
ще рухнат на пода душите ни тленни,
на други обречени… тихо, без стон…
Един музикант ще си тръгне самотен,
калъфа прегънал в среднощния бус.
Ще минат години и в участ сиротна
спомни си за мен и дъждовния блус…

БЕЗ ДУМИ

      На М.

Забулват студени мъгли тишината,
от седмица вече вали ли, вали…
Блуждае на плажове пусти душата
от спомен недавен боли ли, боли.
Медузи на пясъка блъска водата –

прозирни души бездиханни лежат.
Изтръгнал е щорм на вълните сърцата,

нереи митични с напеви тъжат.
Ловци на илюзии в дървени паруси
мишци напрягат да стигнат брега.
Сънливи ги срещат настръхнали гларуси,
пристанът спи в непонятна тъга.
С глави под крилете, с душите на ангели,
хлад ноемврийски в съня им пълзи.
По моста ръждив като ноти накацали –
наниз от бели седефни сълзи.
В стихия се сливат небето с морето
и вихри набиват във ноздрите прах.
Безвремие сиво. Пространство, в което
осмислям Токата и фуга на Бах.
Внезапно опомняне… звън телефонен…
Морето предаде ми всичко, уви.
Жарта е угаснала, страстите – спомен.
Излишни са всякакви думи… Върви...

ГОРЧИВО КАФЕ

Попива в суровата длан топлината
на канче бакърено черно кафе.
Разхлабва прегръдка за миг самотата,
покрила сърцето в саван кадифе.
Горчиво, досущ като мъка в душата,
насища прокобна килийна тъма
на юлската варненска нощ с аромата
донесен от твоите страстни писма.
Изгаря ми устните, клетвено шепнещи.
Спомен от сладката болка – мига,
когато със устни възторжено парещи
огън разпалва и сластна нега.
Ех, спомени – нощен рояк пеперуди
във пламък на свещ изгорили крила.
Миражи са техните сладки заблуди
без теб, без морето, без миг свобода.

държавни отношения и моби-
лизират гражданските 
общества за тяхното осъ-
ществяване. 

В набора на идеите са 
включват: насърчаване на бо-
гатството и различията на 
културите, свободното дви-
жение на идеи чрез слово и 
изображения, подкрепа на 
свободата на творчество, 
партньорство в междуна-
родните културни отношения, 
право на собственост на 
културни ценности, културни 
взаимодействия, устойчиво 
развитие на културата, 
културната политика в тради-
ционното народно 
творчество, развитие на 

културния мениджмънт, 
културния туризъм, културна-
та индустрия, художествено 
образование и обучение, фи-
нансиране на културата, Много 
полезна е идеята на авторката 
да представи дейността на 
Юнеско като приложение в 
специална таблица с означение 
на най-важните й форуми, 
приетите правни актове и 
основните проблеми, които те 
решават, представени като 
ключови понятия. В този 
жесток и взривоопасен свят, 
който обитаваме, дейността на 
Юнеско се явява един заслон 
на учудващо нормални, ми-
ротворни и даже - възвишени 
човешки отношения. Такива 

мисли се навяват, когато 
авторката проследява не само 
идеите, но и конвенциите на 
Юнеско, които обединяват 
държавите за тяхното осъ-
ществяване. Между тях са уни-
версалната конвенция за 
авторско право, Конвенцията 
за закрила на артистите 
изпълнители, продуцентите на 
звукозаписи и излъчващите 
организации, конвенцията за 
опазване на световното 
културно и природно 
наследство, Конвенциите за 
опазване на нематериалното и 
подводното културно 
наследство, Конвенцията за 
опазване и насърчаване на 
многообразието от форми на 

културно изразяване и др.
Основателно авторката 

подчертава, че в правните инс-
трументи на Юнеско са зало-
жени универсалните човешки 
ценности. Лично благодаря на 
проф. Йорданова, че е приела и 
е цитирала моето убеждение, 
че правните механизми, заедно 
с моралния престиж на между-
народното законодателство и с 
принципите на международни-
те отношения, създават един 
правноетичен комплекс, който 
е гаранция за развитие на 
културата.

В своя обобщаващ 
послеслов, проф. Йорданова 
обосновано поставя въпроса за 
привличане на университетите 

Художник Валентин Тузсузов - Атин

и студентите към проблемите 
на културата, които, по думи-
те на Ирина Бокова още през 
2009 г., са съставна част на 
глобалната задача да се 
изгражда общество, базирано 
на знанията, на общество, къ-
дето науката и иновациите бе-
лежат новата епоха на 
човечеството.

Книгата на проф. Росица 
Йорданова има не само ярко 
познавателно значение. Тя е 
един стожер на духовността, 
толкова дефицитна и 
оспорван по форма и съ-
държание в съвременната ци-
вилизация.

МАСИС ХАДЖОЛЯН -
д-р по право, доц. ВСУ

ГЛОБАЛНАТА КУЛТУРНА ПОЛИТИКА НА ЮНЕСКО
От стр. 1
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По-скоро става дума за 
местността „Кесарлъка“, която 
отстои на 2-3 километра на запад 
от с. Дъбравино и приблизително 
толкова от с. Гроздьово на севе-
роизток. Селото Кесар е 
възникнало като черкезко през 
1860/1862 г. на това стратегическо 
място и е получило името си от 
местността, запазила толкова 
дълго наименованието си. Името 
„цезар, кесар“ означава царска 
титла, кесарлък – царско имение, 
царска земя. В този район не са 
правени  археологически 
разкопки и проучвания, но има 
следи от антични и среднове-
ковни селища. При обработка на 
земята селяните разкриват осно-
ви на обществени сгради с дяла-
ни камъни, колони (често 
използвани от селяните за валя-
ци). Тук през тази местност през 
Античността е минавал римският 
път от Марцианопол  (Девня) за 
Анхиало (Поморие) и съвсем 
близо до „Кесарлъка“ била римс-
ката пътна станция Панисос, но-
сеща древното име на р. Камчия. 
По време на корекция на Камчия 
бе разкрита част от калдъръмен 
път и основи на сгради от пътна-
та станция. Там е бил и мостът 
над реката, а пътят от станция 
Панисос вървял през Голишкия 
проход към Анхиало. Мостът над 
Камчия имал стратегическо зна-
чение за прехода през планината 

и Балкана. Може би и славянско-
то селище на северите, населили 
този район, са го назовали Мост, 
а по-късно, когато турците завла-
дели този район и прогонили жи-
телите му, те преминали от 
другата страна на Камчия и в по-
лите на Балкана създали ново се-
лище, но със същото име – Мост 
(Кюпрюкьой, сега Гроздьово) и 
изградили нов мост над реката, в 
близост до новото селище. Що се 
отнася до черкезкото село Кесар, 
то съществува до 1882 г. След 
освобождението черкезите го на-
пускат и там за известно време се 
заселват българи от Източна Тра-
кия и от казанлъшкото село 
Шипка. Те не харесали изоставе-
ните и полусъборени сгради и си 
изградили ново селище, което на-
рекли Нова Шипка. В края на 

ПЕТЪР СТОЯНОВ

КЕСАР – НАЙ-ВЕРОЯТНОТО РОДНО МЯСТО НА ИВАЙЛО
НОВИ СВЕДЕНИЯ КЪМ КНИГАТА МИ „ДЪБРАВИНО В МИНАЛОТО“

1882 г. Кесар било заличено като 
населено място.

……………
На този важен кръстопът се 

изгражда ново стратегическо се-
лище – крепост, която най-ве-
роятно е споменатата в поемата 
на Мануил Фил крепост - Паци-
миск, която византийският 
пълководец Михаил Глава разру-
шил в битката с въстаниците на 

Ивайло. Тук край Петрич кале 
(до Аврен) Ивайло нанася голямо 
поражение на нахлуващите от 
добруджанските степи татарски 
пълчища и славата му на за-

щитник на селската беднота на-
раства. Грабнали веднъж 
оръжието, те повели борба не са-
мо срещу татарите, но и срещу 
своите угнетители – феодали и 
така въстанието прераснало в 
антифеодално селско въстание. 
Именно този характер на въста-
нието предизвикало намесата на 
Византия в българските разми-
рици. И по-нататък в поемата се 
очертава прикамчийския му по-
ход срещу родния край на Ивай-
ло и центъра на бунта.

……………
Най-напред превзема Стенос 

(някъде около с. Круша, Варненс-
ко), а след това завладява Паци-
миск и неговата област. Именно 
тук, предполагаме, е било родно-
то място или центърът на въста-
нието, защото тук среща голяма 

съпротива от войводите на Ивай-
ло: „Куман пръв беше въвлечен в 
битката, след него Кънчо, а след 
тях Момчил“ – пише в поемата 
М. Фил. След разрушаването на 
Пацимиск (най-вероятно райо-
нът Гьоз тепе) походът на М. Гла-
ва продължил все нагоре по 
Камчия и превзел Овчага (Аспа-
рухово) и Върбица – двата важни 
прохода – Лопушански и 

Върбишки.
…………

Наследниците на Ивайло са 
се заселили най-вече в с. 
Мост (Кюпрюкьой), но и в се-
лата Голица, Еркеч, Овчага, 
където са се съхранили на-
родни песни за селския цар 
Ивайло.
Един от първите, които 
проучиха и записаха народни 
песни за цар Ивайло, съхра-
нени в с. Ченге (Аспарухово), 
е Тодор Ризников… При сре-
щите ни във Варна ми цити-
раше текст от песен за 
Ивайло, записана от него в с. 
Ченге и твърдеше, че Ивайло 
не е никакъв свинепас, а 
произхожда от знатен род, че 
вероятно е наследник на цар 
Петър, който след оттегляне-

то си от престола идва в 
Преславския и Провадийския 
край - земята, която е владеел, се 
нарича дълго време „Петрова зе-
мя“. Дори стигаше до мисълта, че 
действията на Ивайло, юна-
чеството му се дължат на генните 
следи на цар Калоян. Вдъхновя-
ваше се, като четеше песента:

Царювите бързом слуги
отулили силни пещи,
що да види цар Костадина
млад Иванчо на стол седи
на стол седи, книга пиши.
В песента се разказва за опи-

та на цар Костадин Тих да уни-
щожи бунтаря „млад Иванчо“, 
като го хвърля в опалена пещ, но 
като „утулили“ (отворили) 

„силни пещи, млад Иванчо на 
стол седи, книга пише“. „Значи – 
казваше Ризников – Божи човек, 
от Бога пратен, огън го не лови 
книжен човек.“… Единствено по-
конкретно определение за родно-
то му място дава проф. Йордан 
Андреев, като подчертава, че 
родните му поля се намират в 
предпланините на Провадийския 
Балкан, а ние уточняваме и пи-
сахме по-горе, че това е най-ве-
роятно  селището в 
дъбравинската местност Ке-
сарлъка (Царски лък, Царска зе-
мя) и че създаденото през 
1862/1863 г. черкезкото село Ке-
сар е получило името си от запа-
зилата се векове местност под 
същото име, а наследниците на 
Ивайло, прогонени от турците, 
преминали реката и са създали 
новото си село Мост в полите на 
Балкана – днешното Гроздьово. 
Други се заселили в Голица, 
Еркеч, и Овчага, където все още 
се помни за „Белу книжле, с 
черну писму“, че „тува писму е от 
Бога, млад Иванчу цар да стане“.

През 1872 г. унгарският пъте-
шественик Феликс Каниц, в по-
редната си обиколка на 
Балканите, минава и по поречие-
то на река Камчия и записва впе-
чатленията си за селищата и 
населението от този край. Описа-
нията и рисунките, които прави 
като художник и пътешественик, 
издава в книгата си „Дунавска 
България и Балканът“. В нея на-
мираме рисунка на селяни от 
Кюпрюкьой в народна носия, с 
бележка от самия Ф. Каниц: „Тия 
известни по Камчия многоброй-
ни варианти в облеклото издават 
често подчертания от мен смисъл 
у българина за рисунък и багра.“

Не само от местен патриоти-
зъм се опитваме да докажем 
родното място на цар Ивайло, а 
да изградим паметник, да сложим 
знак на признателност за сме-
лостта и героизма не само на 
Ивайло, но и на неговите славни 
войводи – Момчил, Кузман, Да-
мян, Кънчо, Стан и други смелча-
ци от нашия Камчийски край.

книга, която припомня на човека истинското му 
предназначение – да живее в хармония с приро-
дата, да усеща себе си като част от Абсолюта и да 
осъзнава своята отговорност в процеса на него-
вото саморазвитие и самоусъвършенстване.“

Иван Гранитски
Боян Ангелов

ПОЛЕДИЦА

Наситих се на стихове 
и на злокоби се наситих. 
Сега ме будят страхове, 
които правят ме все по-тих 
и мълчалив като скала, 
и по-непредвидим от блато. 
Ако далече си била, 
ще приближа към теб, която 
не ме остави и не ми  
поставяше кармични знаци. 
Сега прокобата ръми 
като поледица…Близнаци 
или предвестници на скръб 
са думите любов и гибел? 
Сега съм стар, не съм ти скъп, 
не съм предавал и убивал 

и още хиляди „не съм” 
предначертават паметта ми. 
Като последица от гръм 
разбиват се кардиограми, 
в които спрях или не спрях 
за първи път или за стотен… 
Като поледица от грях 
ръми страхът ми доживотен.

ДИХОТОМИЯ

Което не достигна - не взех, не го отнесох. 
Останалото хвърлих, където хора няма. 
Не станах проповедник и черквата е няма, 
и нямото ми тяло към себе си надвесих. 
Така живея вече от няколко почуди. 
Заспива в мен човекът и се пробужда звярът, 
и яснолики птици не с мене разговарят, 
а с двойника ми, който не знае кой го буди, 
но се събужда весел, усмихнат и спокоен. 
Което не достигна, не го захвърли, взе го, 
дори не се замисли, че други като него 
угасват без утеха в деня полуусоен. 
Безликите стърнища ще се завият в пушек. 
Преди да почернеят, ще станат клади димни. 
В мен двойникът нехае, че идват нощи зимни 
и песен си припява, но никой го не слуша.

От стр. 1
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„Откакто свят светува, съ-
ществуват и приказките. „Имало 
едно време…” е не само начало на 
която и да е приказка, а худо-
жествена фраза с приказно съ-
държание, водеща към една 
житейска история със значение 
за всички - и малки и големи, за 
всички, от където и да са по све-
та. Така че, универсалният ха-
рактер на приказките в съчетание 
с приказната „реалност”, в която 
няма време и пространство и 
доброто винаги побеждава злото, 
ги прави не само текстове, носе-
щи в себе си оригиналност и за-
вършеност, а ги превръща и днес 
в уроци за морала и нравстве-
ността, за добрите и лошите 
страни на човешкия характер, за 
красивото и грозното в живота, 
за ума и глупостта, за любовта и 
омразата.” С тези думи започнах 

втория за 2017 г. Литературен са-
лон Варна на Сдружение Литера-
турно Общество - Варна (СЛОВ), 
провеждан по традиция в Клуб 
на стопанския деятел. 

Той бе и първият на по-
добна тема - за приказките, във 
вече 4 годишната му история, за-
почнала на 8 декември 2013-та с 
презентация на „Прошепната 
книга” от румънския автор Вару-
жан Восганян, представян в 
България от Парекордзаган клон 
Пловдив, във връзка и с канди-
датстването му за Нобелова 
награда. 

Книгата с приказки на Ти-
ти Шахинян (Такухи Левон Ми-
насян) - писател, журналист, 
постоянен кореспондент на в. 
„Литература и Общество” в 
Лондон, остави паметен знак в 
душите на близо 80 нейни почи-
татели, присъстващи на премие-
рата във Варна, със запомнящите 
се образи и сериозни внушения, 
както и с градивното отношение 
през последното десетилетие към 
този жанр в световен план.

Самото заглавие „В света 
на приказките” свързва написа-
ното от Такухи Минасян и 
жанрово, и съдържателно със 
световно известните образци. В 
случая не правят изключение 
„Приказки на братя Грим” или 
„Български народни приказки”, 
нашумялите и любими приказки 
за Хари Потър на английската 
писателка Дж. К. Роулинг или 

приказките на Ханс Кристиан 
Андерсен.  И е някак си естестве-
но свързването на авторските 
приказки на Такухи Минасян със 
световната класика в жанра, за-
щото те не само отговарят на 
всички особености на „при-
казното слово”, но и вълнуващо 
осъвременяват фантастични и 
вълшебни герои, развиват и до-
развиват въображението на 
съвременния читател, описват 
необикновени случки, водещи до 
мъдри поуки и обобщения. И 
още нещо - съчетават елементи 
на отделните видове: приказки за 
животни, вълшебни приказки, 
битови приказки. Така, че тук 
имаме не само влияние, но и 
силно доближаване на авторка-
та до известните образци.

Едноименната със загла-
вието на книгата приказка,, 

например, поставя началото на 
приказното вглеждане в света на 
малката Луси. Тя трябва да научи 
много неща, както за хората, така 
и за природата, за естественото и 
сътвореното сред нея. Но преди 
всичко и най-важно е наученото 
в нравствен план, че човекът 
трябва да държи на думата си, да 
бъде честен и да не проявява ни-
то алчност, нито егоизъм. И още: 
откровението трябва да е споде-
лено с духовно близки хора т.е. в 
сигурна среда, за да не се наруша-
ват реда и хармонията. ТАЙНАта 
на ПРИЯТЕЛСТВОто и личното 
пространство, научава Луси, 
както и това, че те са непри-
косновени, че когато към теб се 
отнасят добре и ти трябва да 
отвърнеш със същото, че е 
необходимо да имаш развито 
чувство за благодарност и да 
отстояваш достойнството - свое-
то и на приятелите си. А любовта 
към живота и уважението към 
всеки - да превъзхождат чо-
вешката нагласа и себичността. 

Приказните елементи: 
куклата-принцеса, птицата-
закрилник, светещите в зависи-
мост от постъпката на човека ка-
мъни са добре подбрани и 
убедително използвани в худо-
жествен аспект. Те не са много по-
различни от подобни образи в 
други приказки, но смисълът, 
идеята, авторовото хрумване за 
тяхната проява и присъствие са 
оригинални и съвременни. 

Всъщност, това, което се случва в 
тази приказка, може да се случи 
на всяко дете - ето от тази не-
посредственост, близост и вълну-
ваща естественост на приказния 
сюжет и атмосфера може да се 
черпи само поука и да се върви 
към щастливия й край.

Във „Вълшебното перо” 
Тити Шахинян одухотворява 
стремежа на човека към исто-
ричност, към творческа отдаде-
ност, към преклонение пред 
творческия гений. Пчелата гово-
ри с езика на историята и на 
добронамереността, на съзида-
нието и паметта. Перото се изди-
га и пише само. Един път на сто 
години то „възкръсва” за работа 
(творчество) и разказва за 
„майстора на словото”, за големия 
писател, за творческото начало в 
живота. Това е свободното перо, 
свързано с името и таланта на 
Шекспир (самото име на когото е 
символ на творческата свобода). 
Това е перото, символът на сво-
бодата на словото, на свободата 
на мисълта, на свободата и висо-
тата на духа. И, естествено - 
символ на оставащата във веко-
вете мъдрост и творческо дости-
жение. Мислите на автора: 
„Истината има спокойно сърце.” 
и „Не бива да остаряваш преди да 
си поумнял.” звучат като 
сентенции, отекващи във време-
то и доказващи, че перото на 
Маестрото е живо, „… то е вечно 
и ние ще разкажем на всички на-
ши приятели за вълшебното перо 
на Барда.” И каква по-голяма 
приказка от това - великото 
творчество, на великите творци 
да шества във вековете.

В третата приказка - 
„Сълзите на принцесата” царс-
кият сокол проговаря и разкрива 
щрихи от историята, която 
съвсем не е ласкава и към 
арменския народ. Каменната 
принцеса страда, въпреки че ви-
димо не изразява болката си (но 
самото й вкаменяване е достатъ-
чен трагизъм, израз на любовта 
към родителите и семейството, 
към родината, към народа), 
сълзите й се превръщат в диа-
манти и доказват чистотата на 
душата й и нежеланието й да 
обвърже живота си с момъка, син 
на нашественика, донесъл 
разгром и беда. Тази приказка 
звучи като легенда, като истори-
ческа притча, предаваща се от 
поколение на поколение и възпи-
таваща народностното чувство, 
националното самочувствие и 
патриотизма на най-младите.

„Градът на мечтите” е при-
казка с предпоставен щастлив 
край. Мъдрият Дядо Коледа до 
голяма степен е съвременният 
образ на стародавния цар на 
малкото царство-град край река 
Арно. И той, както и царят поста-
вя на изпитание децата с цел да 
ги научи, че за всяко нещо в жи-
вота трябва да се положат усилия, 

да се демонстрират интелект и 
умения, да се покажат спо-
собности. Защото нищо в живота 
не се постига без реализация на 
таланта и мисъл за другите. И… 
преди всичко за другите: да 
разкажеш приказка, да нарису-
ваш бъдещите сгради, да плани-
раш прокарването на път - на 
мост към света и по-добрия жи-
вот… Защото само така изпъква 
по-доброто, резултативното…

А колкото до играта „Шах”, 
свързвана често с разбирането за 
мъдрост, бистър ум, игра на ми-
сълта, проверка на възможности-
те и какво ли още не, Такухи 
Минасян има вродена любов и не 
само художествено виждане. 
Въпреки, че по един прекрасен и 
достоен начин разкрива пре-
възходствата на добрия шахма-
тист, развил висока култура на 
общуване и благодарение на шаха 
точна преценка за всичко и за 
всеки в живота, в крайна сметка 
играта само подготвя човека, а 
ситуацията решава. Точно тази 
приказка е апогей на разбирането 
и за приказното в книгата: с дре-
вен произход, с вечни ценности, с 
несъмнена поука… И винаги с 
щастлив края, който е еднакво 
ценен и от високопоставения 
цар, и от обикновения човек. 

Сред участниците в Лите-
ратурен Салон Варна бяха 
Миглена Иванова и Луиза Аведи-

сян, които разказаха за дружбата 
и работата си в Лондон с Такухи 
Минасян. Стана ясно, че авторка-
та на „В света на приказките” е 
творчески обладана от приказния 
жанр и продължава да твори в 
тази насока, а скоро се очаква и 
следващата й подобна книга.

Последваха изказвания и 
мнения, както и две приветствия 
- на Диляна Герасимова от 
Норвегия и на Вяра Иванова от 
Обединени Арабски Емирства 
(ОАЕ), прочетени от Л. Ованезов, 
за когото писателят Костадин Ко-
ручев рецитира свое стихотворе-
ние с посвещение (със заглавие 
„На сто годишен трон”). Масис 
Хаджолян, Жаклин Бодурова, 
Варта Берберян-Гарабедян - пое-
теса, Румен Чардаклиев - музи-
кант, Антон Карбов - поет, певец, 
Пенка Балева известна с бънджи 
скоковете си в третата възраст, 
авторът на текстове за песни, 
поет и китарист Георги Ковачев 
също приветстваха Такухи Ми-
насян преди братята Закар и 
Саркис Гостанян да подемат с 
всички останали изпълнението 
на „Многая лета”. 

(Литературен салон Варна 
на Сдружение Литературно 
Общество - Варна (СЛОВ) - 
03.02.2017 г., Клуб на стопанския 
деятел)

Снимки: Стефан САРАНДЕВ

СЪВМЕСТНА ПУБЛИКАЦИЯ НА В. „ЛИТЕРАТУРА И ОБЩЕСТВО” И В. „ПАРЕКОРДЗАГАНИ ЦАЙН”
СТАНИСЛАВ ПЕНЕВ

В ПРИКАЗНИЯ СВЯТ С УМЕНИЕТО И С ХУДОЖЕСТВЕНОТО 
МАЙСТОРСТВО НА ТАЛАНТЛИВ НАШ СЪВРЕМЕННИК

    За приказките на писателката ТИТИ ШАХИНЯН (ТАКУХИ МИНАСЯН)

В Шахдом "Л. Ованезов" - 
Варна. На 9 февруари стартира 
турнир по ускорен шах за купа 
„Елдоминвест“  ООД - Варна. В 
първенството участваха 18 
състезатели от веригата 24 по 
блиц и ускорен шах. Надпрева-
рата продължи 3 часа и се про-
веде по швейцарската система в 
5 кръга по 15 минути на всеки 
състезател по правилника на 
ФИДЕ. След оспорвана борба на 
първо място се класира КМ 
Константин Георгиев с 4,5 точки 
от 5 възможни. На второ място 
се класира ММ Иван Янакиев с 
4 точки. На трето и четвърто 
място с по 3,5 точки останаха 
домакина Левон Ованезов и МС 
Златко Керчев. В шестицата по 3 
точки, но по допълнителни по-
казатели се включиха КМ Янко 
Корудерлиев (Космонавта) и 

Иван Димитров (Войводата). За 
нов член на шахматния дом бе 
приет 8-годишния Мартин Ди-
митров, който фиксира 2 точки 
и остави след себе си 5-ма състе-
затели.
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В морската авиация летецът Костадин Ко-
ручев работи повече от 20 години и познава 
всички особености на полетa, в който си там, 
където се сливат сушата, морето и небето… И 
се научаваш как да избягваш смъртоносните 
кълбовидни мълнии, как да приводняваш и 
приземяваш крилатата машина, как да преценя-
ваш необичайните ситуации и едновременно с 
това да поемаш риска дори да станеш предста-
вител на Земята в среща с НЛО или 
извънземни. За всичко това ще научите скоро.

АВТОРИ, ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Глава VІ

И така. Годината е 1958-ма. 
Случва се нещо неочаквано (и 
почти неизвестно за българина и 
тогава, и сега) – появява се така 
нареченото Аксаковско видение 
(Аксаково е в непосредствена 
близост до град Варна). На връх 
Гергьовден, както се казва, когато 
хората празнуват, славейки не са-
мо победоносеца Свети Георги, 
но и своите близки и познати с 
името Георги, над малкото и 
китно селце се появяват три ярки 
звезди. Появяват се посред бял 
ден. Те долитат от север - движат 
се сравнително бавно, видимо - 
плавно, отправят се на изток към 
морето, после сменят посоката и 
поемат на запад и бавно се 
спускат към скалите на Петрич 
кале, където изчезват незабеле-
жимо и завинаги. Приличат на 
звезди! Ако се обърнем към ня-
кой богослов за това явление, си-
гурно ще отговори, че сме 
станали свидетели на чудо – на 
божи знак, на божи поздрав, едва 
ли не, по случай празника, на ня-
какъв отвъден висш 
(небесен) ритуал във 
вид на кръст, описан 
по посоката на дви-
жението на обектите: 
север – юг – изток – 
запад. Именно такова 
движение на неизвестните свете-
щи обекти е видяно от всички и 
може да се разчете дори по този 
начин…

Ако за Аксаковското видение 
потърсим обяснение от някоя 
астрономическа обсер-ватория 
или физико-математически 
център, ще получим отговор от 
рода на това, че явлението е зри-
телна измама или оптическо явле-
ние с неопределен характер, 
свързано с рефракцията на 
слънчевите лъчи в различни 
въздушни среди на атмосферата и 
т.н. Нищо, че това явление е гледа-
но „на живо“ няколко минути от 
всички хора там, на които и на ум 
не им е идвала мисълта за НЛО, с 
което да го свържат и обяснят. 
Най-много селският поп да е казал 
богоговейно: „Ето, че и Бог е с 
нас“. Останалото е само един факт, 
превърнал се в спомен, за който на 
другия ден вестниците отбелязват 
лаконично: „три звезди вчера кръ-
жаха над Аксаково”.

………………...
Не са малко случаите на поя-

ва на НЛО навсякъде по света. 
Така например, на 8 юли 1965 г. в 
19.40 ч. над Антарктика се появя-
ва летящо твърдо тяло с вид на 
огромна „изпъкнала леща“, оцве-
тена в червен и в зелен цвят. След 
тялото се влачела опашка, оцвете-
на в жълто, синьо, зелено, бяло и 
оранжево. Това тяло извършвало 
зигзагообразно движение с голя-
ма скорост и предизвикало сму-
щение в електромагнитните 
уреди, апарати и съоръжения.

Искам да отбележа и друг 
случай на наблюдавано НЛО над 
България. Това става на 29 де-
кември 1978 г. сутринта в 05.40 ч. 
над с. Бохот, Плевенски окръг, 
където се появява тяло като луна 
- само на 1000 м. височина от къ-
щите. След това тялото стояло 
близо 1 час и над Плевен, и към 
09.00 ч. бавно се придвижило на 

запад. Случаят е отразен в 
ежедневниците също като факт…

Всъщност, космонавтите,  
хората отделили се на много по-
голямо разстояние от майката Зе-
мя от нас - пилотите, имат повече 
възможности да попаднат на ано-
мални явления или на неиденти-
фицирани летящи обекти, които 
могат да бъдат най-различни ле-
тателни апарати. Първите космо-
навти, кацнали на Луната  - 
Армстронг и Олдрин и досега, 
според докладите, вълнуват със 
своята реакция, когато им се 
струва, че виждат нещо неземно, 
непознато: „Какво е това?... 
Огромни обекти нас ни наблюда-

ват?“ – след което връзката с тях 
прекъсва за известно време.

В същия дух и на подобно 
ниво са изявленията на руската 
наука по въпросите за НЛО,  но 
всичко се пази в строга тайна… 
Запитали, например,  председате-
ля на комисията по аномални 
явления при ВСНТО Всеволод 
Троицки какво е известно за 
НЛО над земята и в космоса, и 
той само подхвърлил с хумо-

ристично изражение: „Спътни-
ците и космическите кораби се 
изстрелват на изток, в посока на 
движението на Земята.“  Разбира 
се, че тази истина всеки нормален 
човек я знае.

Всъщност, науката знае не 
малко за НЛО и аномалните 
явления. Интересно е изследва-
нето на френския учен Еме Ми-
шел за същността на НЛО, 
обектите и явленията. Той казва, 
че тези явления са със съвършена 
свръхсъгласуваност между уско-
рение и енергия на излъчване, 
следователно с това се дава отго-
вор на явлението „смяна на цве-
товете“ при наблюдаването на 
полета на НЛО. Това, той по фи-
зичен начин доказва: от ско-
ростта на тялото зависи и цвета 
на лъчението му – син, жълт, 
червен, бял. Е.Мишел е направил 
разработка по въпросите на 
енергията и цветовете. Друг учен 

- Джеймс Мак Кемпбъл го до-
пълва : „промяната в цвета на ле-
тящите обекти изглежда зависи и 
от йонизационното напрежение 
на газовете, които го обкръжа-
ват” и по този начин доказва реда 
на осветяване на телата в около-
земна орбита и на Земята, които 
са – син, жълт, бял и червен.

Такива разработки са от зна-
чение за научни работници, уче-
ни и изследователи, но не и за 
любознателни, гадаещи и интере-
суващи се от космическите явле-
ния хора по света. Затова остава 
и изводът, че познанията ни до 
този момент не достигат, за да си 
обяснят феномените – летящи 

чинии, подводни 
странни светлини, 
летящи дискове, 
сфери, цилиндри, 
космически 
дъждове и много 

други летящи форми, определяни 
като НЛО…

Аз и много мои колеги летци, 
особено тези, които много годи-
ни в полетите си сме се докосвали 
до тайните на небето, сме катего-
рични, че учените занимаващи се 
с изучаване на НЛО, астронавти-
ка, аномални атмосферни и 
космически явления, оптично-
химично, метеорологични явле-
ния, неопознати земни 

атмосферни и сеизмични явле-
ния срещат огромни трудности в 
своя откривателски труд и изсле-
дователски път…

И, наистина, как биха могли 
те да дадат, определение на поня-
тието летяща чиния, този изклю-
чително неясен, летящ, 
мълниеносен обект, който по 
своите форми не отговаря на 
познатите експериментирани ае-
родинамични форми, оптимално 
изчислени за земните летателни 
апарати. Съвременната аеродина-
мика с научни, математически 
методи е доказала какви са 
формите на дозвуковите, свръхз-
вуковите и космическите лета-
телни апарати и системи. Но 
видимо тук (при НЛО) има и 
други неизвестни за нас косми-
чески, галактически, вселенски 
закони, които не познаваме, не 
сме в състояние да ги открием и 
да се докоснем до тях засега!

КОСТАДИН КОРУЧЕВ

„МОРСКИ ПОЛЕТ
ИЗ РОМАНА ПОД ПЕЧАТ 

за съответното отношение към 
клиента и за по-културно 
обслужване. Получава се дори 
така, че се отчита ръст на ико-
номиката (особено в износа – 
15, 20 на сто, както е за 2016-та) 
и има реално производство, а  
почти всички фирми „оптими-
зират“ дейността си, осво-
бождавайки хора.  Всъщност, 
реално оживление в областта на 
бизнеса има, но то не е такова, 

каквото би трябвало да бъде въз 
основа на потенциала, въпреки 
кадровия недостиг. Защото има 
и други бариери и затруднения, 
които среща бизнеса, когато ре-
ши да извърши някаква 
инвестиция: ако не се сблъскват 
с недостатъци, свързани и с 
участието в обществени по-
ръчки, фирмите биха имали 
възможност да произведат по-
вече продукция на по-добро 
равнище.

В ПОМОЩ НА БИЗНЕСА
И В НАСЪРЧАВАНЕ

НА ДУХОВНАТА АКТИВНОСТ
От стр. 1

…………….....
От детските си години 

помня, че нямаше бани в къщи-
те във Варна и в повечето от тях 
нямаше и тоалетни вътре – те 
бяха на двора. Така беше, защо-
то все още липсваше градска ка-
нализация или просто, 
навсякъде нямаше така…

Баните във Варна бяха ня-
колко за целия град (спомням си 
тези, на които ме водеха): „На-
дежда“ – до Червения площад 
на ул. „8-ми приморски полк“,  
„Войнишка“ – малко 
по-надолу (може би 
там са се къпали вой-
ниците, а и улицата се 
казваше „Войнишка“, 
заради разположени-
те на нея казарми, на-
вярно). Баня имаше 
също до църква 
малката „Св. Богоро-
дица“, а най-голяма и 
известна беше Турс-
ката баня на ул. „Преслав“ (в 
момента единствено нейната 
висока, нефункционираща сгра-
да е останала и продължава да 
се руши). Всички бани в града 
бяха с определено време за мъ-
же и за жени, по стените имаше  
изградени каменни корита, къ-
дето се смесваха топлата и сту-
дената вода, по средата беше 
издигнат плот, където също се 
сядаше или се лягаше, а теляци-
те търкаха телата на хората. Го-
лямо удоволствие беше 
телячката да те изтърка или ця-
лата, или само по гърба. В 
съблекалнята имаше гарде-
робчета, които се заключваха и 
една жена слагаше дърва в 
печката, отопляваща помеще-
нието, даваше налъми и тасо-
ве… Тръгвахме в събота или в 
неделя на баня – времето студе-
но, вали сняг, а пред банята 
опашка: хората си чакат реда да 
влязат, да се изкъпят, а ние, де-
цата, увити в големи топли ша-
лове да не изстинем, също 
чакахме с нетърпение да си 
играем с водата. След войната 
нямаше хавлии – тук, там някоя 
хавлиена кърпа. Повечето от хо-
рата се избърсваха с тъкани па-
мучни кърпи, които много, 
много не попиваха водата или с 
чаршафи. И когато се срещнеха 
след баня си, казваха: „Честита 
баня!“ – не зная защо.

…………………

Започна строителството на 
„Златни пясъци“. Тогава място-
то беше един дълъг плаж – при-
личаше на пустиня и веднага 
след него започваше дива гора с 
много камъни, пълна с отровни 
змии. Помня, че когато бях в 4 – 
5 клас ни заведоха при работни-
ците да изнасяме концерт. Гле-
даха ни радостно, с топли очи, а 
ние се чувствахме горди, че сме 
ги развълнували, че сме им на-
помнили с песните си за техните 
деца, които бяха далече – имаше 

строители от цяла 
България. Да, това бя-
ха национални обекти 
– така се определяше 
всяко голямо строи-
телство в полза на 
страната, както, 
например, и строежът 
десетки години по-
късно на пристанище 
Варна запад. Тук, на 
Златни пясъци, за да 

обезопасят терена и го 
подготвят за работа пуснаха в 
гората стотици (може би, и хи-
ляди) таралежи, които да се 
справят със змиите. Помня, че 
като научих това, аз силно се 
впечатлих и в детското ми и 
творческо съзнание таралежът 
заема оттогава място на спаси-
тел и приятел на човека.

…………………
Много искам да разкажа за 

Варна по време на гроздобер и 
какво ставаше около гроздопре-
работващата фабрика „Димят“. 
По гроздобер районът около 
„Димят“ се изпълваше с каруци 
с големи кошове с грозде, което 
се предаваше за преработка… 
Идват пълни каруци, дърпани 
от коне, крави, волове, биволи и 
се нареждат на опашка – от ня-
кои каруци тече гроздов сок, 
животните преживят, селяните 
седят на каруците, ядат, пият, 
приказват и лека-полека се 
придвижват напред. За нас, де-
цата, тази гледка бе голяма ра-
дост:

- Чичо, дай малко грозде…- 
викаме ние почти до всяка кару-
ца. Чепката грозде от ръката на 
селянина беше много сладка, 
тъй като още повече беше и 
изпросена. Наоколо ухаеше на 
село, улиците бяха осеяни със 
слама и с изпражненията на жи-
вотните…

РУМЯНА ДИМИТРОВА - КИРОВА

ИЗ „В КАЛЕЙДОСКОПА НА ВРЕМЕТО“
(роман с документална и споменна основа за Варна и варненци) 

На стр. 12
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ПАРИС СИВРИЯН

* * *
А всичко е дяволски лично -

името, вярата, семето...

Истина кървава потича, 

жива плът, когато се отнема...

Политики, религии... Майната им

Хора... Народи... Човечество...

В кръвта се крие тайната

от земя, как пониква Отечество...

А Господ е образ и подобие

всекиму. Според ръста му...

Вече не стигат девичи утроби

За все... полумесеци, карми и кръстове...

Изгоряха воините – деви

на грижливо подпалвани клади...

Леонидите – никому непотребни -

шестват тъжно по гей-паради...

Избираш:  мишена на прицел,

или бързо летящо олово.

Инак ... Ню Йорк, Париж, Истанбул, Ница...

и... „В началото бе Слово.”...

* * *
А, проклетата есен (тази стара кокетка!!!)

през прозореца влиза в ярка „хипи” жилетка

и небрежно поляга с огнената си грива

на дивана, връз който, все по-зимно заспивам.

И без грам куртоазност, ми показва с обувка

по земята как капят от дървото целувки,

дето тъжно по бриза то наивно ще прати

след развятите къдри на невярното лято...

И е сипкав гласът й от цигари и песни

(есента е цинична, но пък дяволски честна).

Затова не придирям, че я чувам да псува,

докато по косите ми снежни преспи рисува...

* * *
Аз ще съм тук.

Като босата стъпка на пясъка,

дето вълната 

така и не щя да изтрие.

Като зората,

попила на гларуси крясъка,

в първото утро на юли, 

която косите си мие.

Аз ще съм тук.

Като камъче на етажерката -

спастрило спомен

за нокти на хищни картали.

Като бръшлянче,

прегърнало зида на черквата,

дето с дланта си зелена

събужда камбани заспали.

Аз ще съм тук.

Като бързата сянка, изстреляна

миг преди мрака,

на залеза с прашката златна...

Като сълзата,

събрала солта на вселената,

в сухата есенна пръст 

от окото на камък 

ще капна.

БУКВА ПО БУКВА

Уча ти буквите първо.

После те сричам.

После... „нацяло”

без да „запъвам”

те изричам.

После, че мога 

да те изпиша в диктовка 

доказвам.

После нескОпосно

те преразказвам...

Буква по буква,

така – от теб, както дишам,

Може би някога

от начало до край

ще успея

да те напиша...

ЖЕНСКИ ПЪТ

По стъпките ти вървя. 

Събирам ти парчетата.

В пунгията на сърцето си

едно по едно ги кътам.

Ти се пилееш по вятъра,

а аз съм така свидлива

и не ми дава душата

зрънце от теб да изгубя.

Броя ти нощем крачките,

като скъперник – жълтици,

По погледа ти минавам

да му прибера светлото...

На прах, ако се разпръснеш,

прашинките ще ти сбера -

с тях ще напълня времето

опразнено...

ИГРА С ПАРЧЕТА
ОГЛЕДАЛО

Ще се разходя бавно през града.

И като късчета строшено огледало 

ще те разпръсна

в сенки от листа и птици,

в капчици слана,

в капачката от бира – до бордюра...

Светулките на погледа 

ще пусна да летят из тъмното,

светкавиците му по облаците 

ще разхвърля

и на гласа ти сипкавия пясък 

ще разпилея край дървета и коли

до сетната звънлива песъчинка...

Дори частица няма да запазя

от теб... 

И после ще се върна бавно у дома, 

ще седна на прозореца към улицата

и ще дочакам вятъра 

парчетата да събере.

* * *
Като кратичка дума в тихото, 

като тънка свещица в тъмното, 

като залъче хляб във гладното, 

като струйчица влага в сушата, 

като дребна монета в шепата, 

като мидичка черна в пясъка, 

като първа крачка по пътя, 

като мигване срещу слънцето, 

като капчица кръв на устната, 

като сенки от залеза стрелнати, 

оставаме си на тръгване. 

Някъде, между хората, 

някъде, между времето, 

някъде, между... 

себе си.

ДИМИТЪР
КЪНЕВ

* * *
Децата ми
сега са във Америка.
Отидоха да учат
и останаха.
Не ги упреквам.
Просто там намериха
това, което
ние не им дадохме.
И кучето
замина с дъщеря ми -
омръзна му на дога да е гладен...
Отива младостта ни
и не иска
да бъде на Европа в двора заден.
А аз оставам тука
чак до края,
като обречен картечар
на полка,
за гибелта си близка
сам нехая,
отстъпващите -
те са мойта болка.
Сполука, скъпи мои!
Оцелявайте!
Ще моля вечер
старата икона,
в нощта студена,
чак до зазоряване,
ще чакам
да ме сгрее телефона.

* * *
На жена ми

Ще извадя бутилка
от старото вино,
дето двама го правихме с теб.
Днес е празник за нас -
затова, че ни има,
оцелели в живота свиреп.
Не тъжи, че ги няма децата -
заминаха,
с ярост хванаха пътя трънлив.
Живи и здрави са,
вървят след мечтите си,
дано всеки да бъде щастлив.
За никъде вече
не трябва да бързаме -
къси са нашите пътища,
а войните семейни
отвънка за стълба завързваме
заедно с лошите сънища.
Днес ще пием
и стари албуми ще листим -
ретроспективни вълнения.
Колкото пътища има
нека са чисти,
ще ги минем без съмнение.
А в отвъдното
има за тебе награда,
за която със сигурност зная.
Аз съм грешникът,
който ще иде във 
ада,
а на тебе отреждам ти рая.

* * *
Навярно спиш.

А аз сега се питам 
дали ще дойда пак във твоя сън?
Край мен двигателите 
с бодър ритъм 
прорязват стихналата нощ отвън. 
Зад винтовете 
пъргаво се стеле 
пространството огромно между нас, 
тук всичко жадно 
се стреми към тебе, 
към твойта нежност 
и към твоя глас. 
И часове, 
и хора, 
и машини 
преплитат се реално до предел.
Пресипналите газови турбини 
с двигателите спорят в паралел. 
Тук всичко е реално. 
Ти едничка 
сред този шум и грохот си мечта -
и нереална, и митична...
А корабът 
с вълните се надбягва, 
към твоя светъл залив устремен ...
В моторите 
нощта изгаря бавно, 
за да изгрее 
слънчевият ден.

* * *
Този рейс
ще е вече последен -
ми нашепват дискретно годините,
слизам както и тръгнах аз - беден,
топлина само взел от машините.
На сбогуване
още ще взема
къс небе и от мачтата сянка,
от вълната -
целувка солена,
и звъна на опъната ванта.
Гурбетчийска съдба
на моряка -
всички пътища
вливат се в сините,
тъжна старост
навънка го чака
пред изтрития праг на годините...
Към морето
аз пак ще се връщам
с чаша вино във кръчма крайбрежна.
Той, животът,
е спомени, всъщност 
малък пристан
пред вечната бездна.

СЪН

Скали, подпиращи небето
отвсякъде, като стена.
Каньон. По тясната пътека
вървиш - отиваш си сама.
Напразно камъните бели
ръце протягат да те спрат,
а думите ми, неуспели
до тебе да се доберат,
увисват върху сухи клони
безпомощни, като тъга.
Пред теб са хиляди каньони,
един пред мене е сега.
Но ти се губиш под небето ...
Тъжи безмълвната скала ...
Отиваш си оттам, където
ти никога не си била.
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ЖЕНЯ
ЖИВКОВА-СТАЙКОВА

СНЕЖЕН СВЯТ

Вън цял ден вали тихо сняг
от този - навяващ спомени.
Татко, ти помниш ли как,
бях в шейната, а ти беше конят ми.

Кръстосвахме зимния град,
най-вълнуващо беше вечер.
Под лампите белият път
със снежни вселени блестеше.

И помня, че тихичко ти
докосваше клони смълчани…
И падаха кротко звезди
и сбъдваха всички желания…

Валеше вълшебство, не сняг
и раждаше четиристишия.
В шейната, увит дребосък -
от тази поезия дишах…

Светът бе по-хубав, по-друг…
Къде ли остана се питам?…
Ти шепнеш: „Светът си е тук,
но други са явно очите…”

НАДЕЖДА

Заспа ли вече? Дишаш равномерно.
Аз още съм на мислите си в плен.
Дали късметът с теб ще ни намери...
Ти вярваш, ще ни срещне... някой ден.

А този някой хубав ден къде е?
Далечен и красив като дъга...
Уж все натам вървим, вървим към нея,
а тя е недостъпна все така.

Навярно, ако в бъдещето можем –
миг да надзърнем и ще разберем –
животът е тъй кратък и нищожен...
Безсмислен значи... но и не съвсем.

Но не съвсем, щом ти ми даваш повод
да имам шепа глупави мечти.
Не се страхувам! Падаме надолу?
Не падаме, отчаяно летим!

Прелитаме над дом с една градина,
над слава, уважение, пари...
Илюзия ли е или ги има?
Но все едно – нали е само миг...

Обичай ме, обичай ме отчаяно!
В живота кратък искам те до мен!
И ако утре свърши се безславно,

ще е безсмислен. Но и не съвсем.

ГРАДЪТ И ЕСЕНТА

Сънуваше я всяка нощ градът -

узряла, пищна, сладостна и цветна.

А сутрин страстите да охладят

му идваха на помощ дъждовете.

Той влюбваше се в топлия нюанс -

оранжево, кафяво, жълто-златно...

Такава нежно-топла беше тя,

способна да е майка за децата му.

И щеше да ги храни с плод и мед

и всеотдайна и безкрайно страстна -

жена до най-последния процент!

Не инфантилно скучна, а пораснала.

И с жадни устни стисна грозд узрял

от сладкия й сок да се накваси.

Какво ли по-красиво от това -

градът се потопи във есента си.

АЗ СИ ФАНТАЗИРАМ

Духна в облаците гъсти

вятър пролетен, немирен.

Аз повдигам се на пръсти

и си фантазирам…

Слънцето добро къде е?

Хвърли го във зла тъмница

онзи облак сив – злодеят!

Ала идва облак-рицар!

Рицар бял, качен на коня

язди гордо по небето.

В миг злодея сив прогони,

Слънчо пак щастливо свети!

Облак-кораб там отплава

бързо, бързо. Накъде ли?

В чудна приказна държава…

Вдигнал е платната бели.

Облак-лебед, облак-мече

и делфинчета игриви…

Идват много отдалече,

махат ми и си отиват.

Ах, небето е прекрасно

гледаш ли го със фантазия.

Много искам щом порасна

този мирен свят да пазя.

Слънчо пак зад облак чезне,

само лъч един прозира,

аз свирукам си небрежно

и си фантазирам…

„Женя Живкова е от коре-
няците варненци - родена и 
израснала в морския град. 
Познавам я от малка – беше в 
първи клас, когато я водеха за 
ръчичка в литературната 
формация на Дома за работа с 
деца, чийто приемник стана 
сегашният Общински детски 
комплекс. Тогава на ул. „Пушкин“ в съ-
ботния ден идваха най-талантливите 
варненски деца от всички училища и до 
късния след обед пишехме, четяхме сти-
хотворения, редактирахме техните 

творби (бях поел и ръководех тази 
формация, за да има равновесие 
спрямо някакви наскоро появили се 
самовлюбени, аспаруховски „при-
бойци“ и свободните и талантли-
ви пишещи деца на Варна). Сега 
Женя Живкова – Стайкова е жена 
в разцвета на силите си, живее 
във Виена, има прекрасен съпруг, 

две деца. И продължава да твори и да изда-
ва своите книги, както за възрастни, така 
и за най-малките. Ето някои от последни-
те й стихотворения, писани в края на м. 
януари 2017-та.“

С. П.

ВЕЛИЧКА ВЪРБАНОВА

БЪЛГАРСКО ХОРО

Пак в Морската градина сме се спрели,

на сенчеста поляна - чудно място.

Семейства цели – малки и големи,

ще учат българско хоро... Прекрасно.

Щом музика народна се разнесе, 

хорото тръгна – разлюляна нива. 

С ръцете, сплетени, напред понесе
духа и паметта ни вечно живи. 

Прииждат хората, че то привлича -

лечебно биле - най-силно на света.

Хорото българско със страст увлича

носи пориви, създава красота.

Дори така – в танц мога да осъмна,

че от гайдата вълшебството струи.

И катеричка малка не помръдна 
защо ли кротко на клончето стои?

ВИРТУАЛНА
РЕАЛНОСТ

Аз ще избягам от света

в свят: далечен… виртуален…, 

че там откривам същността

на живота идеален.

Всяка клетка в мен усеща

величавата безкрайност

и устройва, и подрежда

в мен живот като в реалност.

Тъй минават часовете -

идва време за вечеря. 

И напускам световете -

после пак ще ги намеря.

ЗИМНА НОЩ,
ЗИМЕН ДЕН

Покриви бели - бяла земята. 

С бели сънища спи си луната.

Бяла пази властта си зората.

Бяла е даже и тишината.

Сгушена в спомен – видим изцяло,

готов пак старт да даде начален,

пътувам с душа напълно бяла

далеко от деня безпощаден.

Часовника брани стари тайни -

приказка бяла в сън преживяна,

стрелките въртят минути реални:

снежният ден все пак продължава.

                                             

РАЗГОВОР ЗА ЛЮБОВТА

Орисан ли си от звезда

любов една да срещнеш,

ти имаш всичко - без беда
живота да посрещнеш.

А силата на любовта 
тя как ли се измерва?

Приемаш всичко с мисълта -

но любиш без резерва.

Сърце – за дом на любовта

има не една жена:

за други моли тя – света

щастие да е и светлина.

Но „аз“  последно спомена

за несбъдната мечта…

...Днес моля се аз за това:

да получи любовта.

ПРЕДЧУВСТВИЕ

От днес сърцето ми е волно.

Затворих пътните врати,

че влизаше така свободно,

когато си поискаш ти.

И непознат е номерът ти вече.

Изтрих го с мисли само твои,

а името ти толкова далече,

прогоних със сълзите свои.

И не мисли, че те наказвам

за пропилени дълги дни.

Не себе си така запазвам,

а миговете си - с мечти.

           

От днес сърцето е свободно

и с птиците ще отлетя…

И рея се в небето волно

в предчувствие за любовта.

ЖЕНА

Ти можеш и с очи дори

да кажеш думи нежни, благи.

В тях смело изгрева гори -

разказват и след залез саги.

Те галят снежно и в зелено

и мамят с плахост на сърна.

Мъжете спират те смирено.

Очи красиви на жена!

И още с детска радост срещаш

приятелският жест в деня,

че в земна орбита отглеждаш

в сърце голямо любовта.

СПОМЕН

Ти помниш ли море

до тебе като тичах.

Щастлива бях, море, 

по детски те обичах.

Вървя до теб море

през истини, неистини

и търся днес къде

зарових тези приказни –

години все вълшебни

с изтекъл вече срок.

В безвремие безгрижни,

но с много строг урок.

Четеше ти в очите

на майка и на татко

уроците открити

във времето тъй кратко.

Припомням на морето,
годините и дните…

А камъкът в сърцето

отмиват го вълните.
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ГЕОРГИ  КОВАЧЕВ

„През 2005 г. тракийци 
от Владиславово решихме 
да организираме екскурзия 
до родните места на дедите 
ни с автобус на две нива – 
Ротел, до родното село Кое-
во, построено в южните по-
ли на Странджа – източна 
Тракия, останало в Турция. На 
събранията възникна предложе-
ние някой да напише нещо за 
историята и преселението на бе-
жанците през лятото на паметна-
та 1878 г. Но  всички замълчаха и 
никой не поемаше  инициативата. 
Изведнъж ме обзе мисълта за 
спомените на моята баба Тодора, 
която ми разказваше много за 
старото ни село, когато бях ма-
лък. А тя била на седем годинки, 
когато се наложило да бягат  от 
Коево за България през 
Странджа планина. Наруших тя-
гостното мълчание и заявих, че аз 
ще напиша това, което си 
спомням от разказите на баба ми 

(тя вече не беше между 
живите – почина на 
101 години). Някой ме 
запита писал ли съм 
друг път. Отвърнах, че 
не съм, но ще опитам и 
така написах първата 
си книжка „Преходът 
на спасението“ (в сти-

хотворна форма).
Писането ми беше чуждо, 

непознато беше за мен – нямах 
подготовка, обработен стил, не 
всички правописни правила ми 
бяха  познати. Книжката не беше 
съвършена, но беше искрена и 
точно отразяваше казаното и 
историята на старите тракийци. 
Затова, навярно, тракийци я ха-
ресаха и се наложи да направя и 
второ издание. Така „проходих“ в 
литературата, където навярно 
непрекъснато „ще прохождам“. 
Но да напиша книга тогава ми ха-
реса, след което написах още 7 
книжки със стихотворни тексто-
ве и стихове, както и 3 детски 
книжлета. Много обичам музика-

та и когато някои мои приятели 
ми казаха: „Пишеш хубави 
текстове за песни…“, реших да се 
опитам да напиша и музика по 
някои от моите стихотворни 
текстове… Вече ме бяха избрали 
за член на Управителния съвет на 
Фондация „Листопад на споме-
ните“, която организира и еднои-
менния фестивал във Варна. 
Първата песен, която написах по 
мой собствен текст беше „Листо-
пад на спомените“, за която полу-
чих награда – с тази песен всяка 
година се открива поредния 

фестивал. Въодушевен бях от то-
ва, че песента ми се хареса на 
публиката и за около година на-
писах 20 песни с мой текст и моя 
музика. В изпълнение на на-
родната певица Кичка Христова и 
съпровод и аранжимент на 
оркестър „Жарава“ се появи и 
първия ми музикален  албум (със 
съдействието на Музикална 
компания Сънрайз Маринов – 
Варна). Звучното му 
име е „За любов и за 
щур късмет“. Запи-
сахме също и 13 ви-
део клипа, а в 
момента се правят и 
записите за 2-ри 
компакт диск, както 
и за записи на нови 
клипове. Те ще се 
излъчват и ще зву-
чат по музикалните 
телевизии и програ-
ма „Хоризонт“.

Книги с тексто-
ве и творби на 
Георги Ковачев:

1.  „Преходът на спасението“ 
– 2005 г.

2. „Водопоят на елените“ – 
2005 г.

3. „Зайците и Шаро“ – 2006 г.
4. „Вълшебство ли е или 

сън“ – 2007 г.
5. „Вуйчо Вълчо и Лисана, 

пчелите и Мецана, косовете и 
Писана“ – 2007 г.; 6. „Палавникът 
Вики“ – 2009 г.

7. „Армаган 
ти нося“ – 2009 г.

8. „Една е 
моята Родина“ – 
2010 г.

9. „Брегът на 
легендите Ка-
лиакра“ – 2011 г. 
(две издания)

10. „Брегът 
на легендите Ка-
лиакра“ – на анг-
лийски

11. „С две 
трудови ръце и с 
едно перо“ – 2010 
г.

ЗАЖЕНИЛИ СЕ 
ЕРГЕНИ

Рефрен:

Дай, дай, дай вино дай,

дай вино да се напием.

Червено вино студено,

от сладко грозде родено.

Събрали са се събрали,

ергени верни другари.

Да пият, да се веселят

и дружно да се задомят.

Вчера са среща сторили,

сторили и сговорили,

който си трезвен остане,

първият жених да стане.

Рефрен:
Три дни са яли и пили,

бурета вино изпили.

Както са пили и яли,

тъй са си сладко заспали.

Един си Стоян остана

да пие той не престана.

Мома залюби красива

стана му булка щастлива.

Рефрен:
Я излез майко на двора,

да видиш мойта изгора.

На стара майка отмяна,

на мене булка засмяна.

Стара го майка посрещна

с целувка блага, гореща.

Снаха си нежно прегърна

и с ласки тя й отвърна.

Рефрен:
Вдигнаха сватба голяма,

сред селото на мегдана.

Най-верните му другари

ни чули, ни са разбрали.

Къде сте мои другари,

още ли там сте заспали?

Невести си намерете

и на хорото хванете.

ПО КОЛЕДА

Мило мий, мамо, драго мий,

сред нощ на двори да ида,

тежки порти да отворя

и коледари да видя.

Млади левенти юнаци

с астраган черни калпаци,

с навои бели на крака,

с овчарските геги в ръка.

Стари ги татко посреща

с усмивка блага, гореща

и с менче вино червено

от стари лози родено.

С ракия кехлибарена,

варена,  дваж преварена

и с кравай печен, украсен

за коледари отреден.

Край  трапезата да седнат,

да седнат и да вечерят,

коледни песни да пеят,

да пеят и да наричат.

С житото пълни хамбари,

безброй агнета в кошари –

за здраве и берекет,

за любов и за щур късмет.

Рефрен:

В тоя час и в тоя ден,

Христос е бил роден.

Коледа е светъл ден,

на бог е посветен.

ЗА ХУБАВАТА МОМА

Любили ми се, любили,

дор цели седем години

Стоян и Станка двамина,

макар че били роднина.

Стоян на Станка думаше,

думаше и се молеше:

„Нека се либе, съберем,

семейство да създадем.

Хайде ти да ми пристанеш,

моя невеста да станеш.

На стара майка отмяна,

на мене – булка засмяна.“

„Не бива либе, Стоене,

не може, либе, да стане

ведно да бъдем двамина,

че сме си пуста роднина.

Моята майка и твоята

една ги майка родила,

едно са мляко сукали,

ведно са сестри гукали.“

Още от древни времена

носят се все едни слова:

гиздава мома, засмяна,

хубава мома – род няма.

Рефрен:

Хей, Станке ле,

първа ми изгора,

хей, либе ле,

без тебе не мога.

ХАЙДЕ НА МОРЕ

И зимата отмина,

и лятото дойде –

поредната година

ще ходим на море. 

На пясъците златни

и под синьо небе,

днес топли, благодатни –

сред тях сме най-добре.

С водите си омайни

морето ни зове,

с безкрайните си тайни

и китни брегове.

Щом слънцето изгрее

и бризът свеж повей,

а утрото се смее,

приветства ни: „Здравей!“

Ех, слънчево си, лято,

обичаме те, знай,

ти – щедро и богато

за нас си земен рай.

И спомени красиви

за родното море

ще пазим вечно живи,

ще славим от сърце.

Рефрен:

Хей, хей дечица,

весели, добри,

хей, хей дечица

със безброй мечти.

НА МОРЕ С ТРИО 
„ПРИБОЙ“

Спокойно е морето,

прибоят тих шуми.

Красиво е небето -

обсипват го звезди.

Зефирът тих повява

над китната земя

и с чуден хлад дарява

там хора и поля.

И в хижите чудесни

на приказния бряг

долитат звучни песни,

омайват ни сънят.

Душите ни кой гали

пак с този нежен зов?!

Сърцата ни кой пали

пак с песни за любов?!

ТЕКСТОВЕ НА ГЕОРГИ КОВАЧЕВ ЗА ПЕСНИ В СТИЛА
НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПЕСЕН И СТАРАТА ГРАДСКА ПЕСЕН

Рефрен:

И ето, че отново,

отново пак е то:

любимото ни трио –

„Прибой“ е триото.

И Любо, Христо, Ники

пак с медни гласове –

тъй весели, честити

ни пеят часове.

Рефрен:

И в този късен час,

когато всички спят

долита нежен глас,

китари пак звънят.

ВЕЛИКДЕН

Засияло ей небето, 

разцъфтяло сей полето, 

(пролетни цветя ухаят 

и душата ни омаят, 

сърца ни за любов мечтаят.)2

Малки моми и ергени, 

кръшни, весели, засмени, 

(китки сбират, венци сплитат, 

кичат се и се обичат, 

християни се наричат.)2

Пред храма дружно

се събират, 

всички своя род намират, 

(разменят си яйца червени, 

козунаци със бадеми 

за Великден отредени.)2

Ето че в тържествения час 

духът на Бог отново

е сред тях, 

„Христос Возкресе”

всички пеят, 

хоро великденско играят, 

а лицата им сияят!)2

УС на Сдружение Литера-
турно Общество – Варна, ред. 
колегията и Редакционния съ-
вет на в. „Литература и 
Общество“ – Варна поздравя-
ват създателя на текстове и 
музика за песни, неуморния и 
сърцат тракиец с активен 
обществен дух, човекът, писа-
телят, творецът Георги Кова-
чев по случай неговата 80 
годишнина.
Честита патриаршеска възраст!



Варна, бр. 1 (48), февруари 2017 г. 9КНИГА ПОД ПЕЧАТ

ШАРЕНИ ГОСТИ

Втора седмица цялата ба-
товска гора мръзнеше заклещена 
в капана на зимата. Нито болна-
вото слънце, нито плющящият в 
каиша на преспите, бръснич на 
вятъра, можеха да разчекнат ле-
дените железни зъби на освире-
пялата природа. Гладните вълчи 
глутници загащиха кошарите на 
Радул отвсякъде, като орда осви-
репял башибозук.

- Сега да ни доди Татар паша 
- редеше Юмер. - На тоз асъл 
авджи хавасъ. Ей, в туй вълче 
време. 

- Какви ги дрънкаш? Кой ще 
тръгне на път в такваз зима! Как 
се газят тез преспи.

-Утре фъртуната ще се 
кротне, чорбаджи. Чуй вълците 
как лаят, не вият. Усещат, че хава-
та (времето) омеква. Радват се га-
довете.

- Чул та господ - недоверчиво 
отвърна Радул.

Аллах сякаш чу арнаутина. 
Сабален (сутринта) слънцето се 
ококори разгорещено. Вълците 
млъкнаха. Преспите изтъняха. 
Един татарин на кон, цъфна, като 
минзухар на поляната пред 
кашлата: 

- Радул ефенди, пашата е във 
Варна по работа. Праща ма да пи-
там, утре кандисваш ли (съгласен 
ли си) да додиш по икиндия (по-
дир обяд).

- Аз му рекох веднаж, ама и 
ти пак му кажи. Добре е дошъл, на 
сякой час. Таз кашла е и негова. 

Туриха му царска софра, но 
вестоносеца хапна на две, на три 
и яхна коня. Двама арнаути го 
изпроводиха чак до Аджемлер 
(Аксаково). Вълците вървяха по-
дире им като пазванти.

Още по тъмно цялата кашла 
се размърда. Разшетаха се всички 
през глава; изметаха собите, 
изринаха снега отпред, излъскаха 
пиринчените сахани и паници до 
блясък. Удариха ножа на пет коча. 
Два отидоха в казана за курбан. 
Другите завъртяха на чеверме. 
Край трите букови шиша се 
въртеше Азиз готвача и мазно 
мажеше мръвките с бито масло и 
мед.

- Чорбаджи, прежали още 
две брави (овце) за зор заман (за 
всеки случай). Знаеш ли колко са-
би води пашата? Голяма му е 
ордата - обади се пак Юмер. 

Радул подвикна на касапите 
и още две агнета влязоха в тавата, 
претъпкани с дроб сърма. Сла-
достна миризма на борина и че-
верме затрептя, като мараня в 
долината и изпълни с пролетно 
настроение душата на Радул. 
Последно натъркаляха синиите, 
напълниха бакърите с вино и 
метнаха на потните си гърбове 
чисти бели ризи. Таман лъснаха 
пушкалата, Азиз готвача извика с 
дилаф в ръка:

- Идват, чорбаджи, идват!
Всички скочиха на крака и 

забодоха очи в тримата конници, 
които излязаха от гората.

- Не са татарите тез. Туй е 
Турхан ага, брата на Емир бей, 
чорбаджи - позна ги първи 
Юмер.

- Оч гелдим (поздрав) Радул 
ефенди - провикна се беят още на 

коня. - Посрещай гости. 
Цял бейлербей (бей на бе-
йовете) ти идва на крака.

- Оч болдик (поздрав) 
агалар. Добре сте ми дошли.

- Вади виното и мръвките 
домъкни цели, че сме по гладни 
от карпатски вълци.

Нещо жегна Радул в сърцето: 
„Сами се поканиха тез не е на ху-
баво това, не е на хубаво...”

- Слагай софрата, чобук, чо-
бук (бързо,бързо!)

Конниците откачиха от 
седлата четири убити вълка и ги 
натръшкаха в снега. Намъкнаха 
се в голямата соба и насядаха по 
турски с гръб към оджака (огни-
щето). Наместиха пушките си в 
скута. После накачулиха тавата, 
раздърпаха агнето и сладко 
замляскаха горещите мазни 
мръвки. Бакърчето с варненско 
вино тръгна от ръка в ръка.

- Ашколсун (браво) чорба-
джи, ашколсун! Мойте измекяри и 
те уж пекат агнета, ама 
нещо не му отбират на 
чевермето. Де тяхното, 
де твойто. Ха, шефере-
мизе (ха, наздраве).

Отвън изтрещяха 
два изстрела. Ехото ги 
повтори, потрети и 
отгърмя из клисурите. 
Беят стрелна с очи един 
от гавазите си, той ско-
чи на крака и залепи 
мазното си лице на мръсния 
джам.

- Десетина конници, бей. Та-
тари са комай (изглежда).

- Чакаш ли други гости, чо-
бан Радул - смени тона беят.

- Чакам бей, Татар паша от 
Герлово.

Турчинът го измери с очи, но 
продължи да гризе крехкото 
ребро. С другата ръка понамести 
пищова в претъпкания си си-
ляхлък (кожен пояс).

- Ахмет, ти напълни вече 
тумбака, заставай зад вратата с 
пушката и очите ти да са на чети-
ри.

- Сакън бей, възгеч... (недей 
бей, откажи се). Татарина ми е 
дост. (близък, приятел)

- Няма сакън. Няма възгеч! 
Ахмет, варди портата здраво.

Радул махна с ръка и излезе 
навън. Група конници наближа-
ваше кашлата. Зад тях подскача-
ше шейна впрегната в руска 
тройка. „Същата…” помисли си 
Радул. Но време за мислене няма-
ше. Ездачите спряха на поляната 
и едрият му татарски побратим 
скочи пъргаво от седлото. Той 
едва го позна в тази турска па-
радна униформа на генерал.

- Май зор ме позна аркадаш 
(приятел) - засмя се генерала и го 
прегърна.

- Добре си дошъл, паша. Я 
какъв си дилбер татар (юнашки 
хубав). Айде влизай.

Онбашията (десятник) на 
ордата, сух жилест и кривокрак с 
грозен белег от сабя през лявата 
буза, изпревари всички и първи 
влезе в одаята. Спъна се в пушка-
та на стоящия до вратата турчин, 
но пъргав, като котка, той се 
извъртя, повали пазвантина на 
пода, стъпи му на шията с офи-
церския си ботуш и - аха да 
размаже гръкляна му. Чу се само: 
„Вай, вай!” 

Двамата турци скочиха на 
крака и се хванаха за пищовите, 
но пет голи татарски саби, вече се 
бяха гушнали в гушите им.

- Ти и други гости си имал 
Радул чорбаджи. Неканени гали-
ба (май). На таквиз гости аз 
душмани (врагове) им викам. 

Турците онемяха, но не 
пускаха пищовите. Татарите 
настръхнаха. Очите им кръвясаха 
грозно. Радул застана помежду 
им:

- Аман, Татар паша. За тебе 
душмани, за мене сватове.

Пашата заби поглед в очите 
на Радул, сякаш искаше да проче-
те душата му:

- Пусни този измекяр, онба-
ши! - заповяда той. - Да седнем, 
щом сме сватове. 

Голите саби изчезнаха за миг, 
пищовите потънаха 
дълбоко в поясите. Три 
вери, три народа, 
мирно седнаха на една 
софра; турски бей, 
кримски татарин и 
български овчар. 
Вместо кръв помежду 
им потече вино. Тата-
ринът гледаше турчи-
на право в очите. 
Зелено сърмено сетре, 

широк кожен пояс, набучен с пи-
щови, ножове и висулки, като 
игленик. 

Високи мишинени чизми 
кармазъ (червени). Поглед нагъл, 
горделив, гневен, сърдит на целия 
свят. Но острите, дръпнати та-
тарски очи, на този руски офи-
цер, сега генерал на турска 
служба, виждаха и невидимото: 
„Отгоре баш бабаит, салтанатлъ-
ците (великолепието) му султанс-
ки, ама отдолу душата калпава. 
Всичките бейове са таквиз, учили 
недоучили, купуват си офицерски 
еполети (пагони). Ама пусти ка-
дънлък (женкарство), сарфошлък 
(пиянство) и хайдутлук, година 
не утрайват в аскера (войската.) 
Натирват ги. Връщат се по 
чифлиците на бащите си уж да ги 
гичинят (управляват), ама и от 
туй нещо, пак нищо не става. Ей 
го и този хайрсъзин (разбойник), 
сичката му мера келеме (запусна-
та), пък наблъскал Дервент 
(Изворско) с черкези и ги води по 
баскъни (обири). Ама валията ги 
варди щото и на него носят. Затуй 
един турчин, паша в целия аскер 
(войска), я има , я няма! Поляци, 
френци, германци, каквито там 
ти доди на акъла, са се султански 
паши. Турчинът само за 
кърсердарин (полски пазач) ста-
ва. Рушвети да доят, суха пара да 
барат (пипат). Затуй и беглика 
продадаха на гяурите. Хайвани 
(добитък), не щат да видат. Данък 
не плащат, хазна не пълнят. На 
туй султанство нищо не дават, са-
мо земат. Ей, ти реформите, 
Митхат паша: вълците уж сити, 
ама кръв лочат, насита нямат. От 
една овца, било българска, 
сръбска, албанска, гръцка, пък 
сега и татарска по седем кожи де-
рат. И сега слама и кал ка-
раштисваш, и на тоз кирпич, 
империя градиш, отоманска. От 
туй, аллах ми е свидетел, само 

едно име ще остане. 
Всичките ти реформи, 
бош лаф работа (само 
празни приказки). Нас, 

татарите, ни би казака. Натири ни 
от Крим. Ама татарина, руснак 
стана ли? Налапа бялата мечка 
Крим, ама кога да е ще го по-
върне. И твойта турска работа, 
отоманска е она гюре (подобна, 
същата). Българи, сърби, 
албанци, както и да ги кръщаваш, 
каквато и вяра зорна (на сила) да 
им туриш, те свойто си знаят, не-
го вардят, за него ще мрат и кога 
да е свой ред пак ще си турят. 
Всичките отомани да ги пишеш 
на тефтер, от българина, турчин 
няма да стане ниугиш (никога).“

Пашата отпи дълбока глътка 
от бакърчето, избърса си устните 
с ръка и го подаде на бея. Турчи-
нът мазно му се ухили, докато 
акъла му си правеше, тънка, тъ-
ничка сметка: „Тез кучета арнау-
тите, ако ме бяха подпряли с 
десет огъня, щях да рушна тази 
вмирисана татарска орда. И туй 
гелме (пришълец), дето на паша 
ми се прави, чизмите щеше да ми 
оближе. Ама вяра им нямам на 
тез албански чобани, нито на тоз 
гяур, чорбаджия. Уж се пише 
дюмне, ама пак си е баш гяур.”

Пашата прегърна Радул през 
рамо:

- Побратиме, сватовете ти 
вече ги видях, какви са, що са, ти 
за момата сега продумай.

Радул въздъхна, така сякаш 
душата му го напусна: 

- Биршан! Единствената ще 
рече. Севда паша, баш звездалия. 
Думи нямам да я издумам. Косата 
й катран черна. Плитките й до 
петите! Очите... и те черни, черни, 
ама светят.

- Ами на снага, мяза ли ти, 
защото ти си левент.

- Снага, паша, самодива. 
Такваз хубост не е чиляшка. 
Много мъже, комай до пафтите 
на колана й стигат.

- Тогаз сте си лика, прилика. 
Такваз мома хиляда овце струва и 
нагоре отива биля (че и повече). 
Толкоз овце прежалваш ли ги? - 
майтапеше се пашата.

- Не хиляда, пет по хиляда 
прежалвам. Но овце не ми искат 
паша.

- Суха пара, торба злато?
- Не щат овце, не щат злато! 

Вяра искат! Вяра дадох, Татар па-
ша. За севда - вяра дадох!

Пашата млъкна, като пред 
пресен гроб. Умълчаха се всички. 
Веселата софра се попари. Беят 
пръв събра сили да се обади:

- Какво толкоз се умълчахте, 
бре? Сватба ще дигаме, човек ня-
ма да ровим. Радул чорбаджи, 
хаир хабер нося. Таз неделя да до-
диш в Дервент за булка!

Изпразниха бакърчетата до 
дъно в празните си за сватбарска 
радост души. Размениха още по 
някоя дума и беят се накани да си 
тръгва. Сейменина му докара ко-
ня до прага. Турхан стъпи на 
стремето, възседна коня и извика 
от седлото:

- И ти си канен на булка, Та-
тар паша.

- Голяма ми е ордата бей, мож 
ли я нахрани?

- Че, защо аз, Радул ще я хра-
ни. Който зема такваз кръшна ка-
дъна, който става бейски зет, той 

ще храни сички. Давай, докарай 
ордата паша, сичката. До секи та-
тарин, трима черкези на софрата 
ще туря.

Лицето на татарския онба-
шия пламна. Белега на бузата му 
се наля с кръв и грозно се 
размърда. 

- Ние ордата няма да водим 
бей. Варна няма да бастисваме я. 
За една сватба в туй твойто село 
Дервент (Изворско), колкото и 
черкези да извадиш, сто наши 
шашки стигат и хартисват (оста-
ват).

Радул излезе да изпрати сва-
товете си. Пашата гледаше след 
него замислен: „О, аллах! Защо ни 
пращаш такъв таксират (тежка 
зла съдба). Душата ни, нали в ръ-
ка държиш? Що я кривиш тъй, 
що я мъчиш, по-добре я затрий, 
проклетницата! Що ни даваш 
такваз севда? Акъла ли да ни взе-
ма. Ей го Радул, юнак, джигит, 
пък изглупял, изглупял сякаш 
див жребец го е ритнал право в 
челото. Тоз ритник и аз го ядох; 
оназ гюзел (хубава) рускиня, ру-
сата, медената, с онез очи езера... 
Нея що ми прати ? За мъка! Биюк 
севда, кара севда (Голяма любов, 
нещастна любов). Една съдба е 
таз наща, мъжката; и гювендия и 
уруспия и такваз една гяурска 
Мария, дето ни ражда без мъж! 
Куршум е севдата (любовта), 
жилне ли те в сърцето, пламне 
ли, умрял си веке !

Когато Радул влезе в собата, 
пашата не обели и дума. Беше 
разбрал сам жестоката рана на 
побратима си и повече не бръкна 
в нея.

Седнаха при татарите и 
всички надигаха бакърчетата 
мълчаливо. Само веселият огън 
беше луднал в оджака: ту скача-
ше, ту танцуваше, но накрая и 
той се кротна, когато запяха 
тъжните песни за Крим, за кара-
севдата. Предремаха, час, два, но 
тежкият махмурлук ги събуди с 
ритници. Дигнаха се кисели и 
криви, отказаха се от топлата 
чорба, но пък водата се харчеше 
на поразия. Яхнаха конете. Радул 
хвърли в шейната четири обрабо-
тени вълчи кожи и смигна на 
побратима си:

- Мина ти нещо мерака на 
вълците, паша. Лов йок, ама 
армаган чок. (Лов няма, дарове 
много)!

- Те вълците ни додаха на 
крака, ама ти им отърва кожите. 
Тоз анадолски вълк за сват, не е 
на хубаво, побратиме. Аз на 
сватба в Дервент, няма да стъпя. 
Дигнеш ли я там в Съръгьол (Лю-
бен Каравелово), при твоите хо-
ра, в твойта къща, първи сядам 
на софрата.

- Твойто не се губи паша.!
- И твойто, и мойто се губи 

аркадаш (приятел). Кораво не го 
ли вардиш, губи се! Тез читаци, 
света го имат за бащиния, 
всичкото чуждо за тяхно си го 
броят. Броят го, ама забравят, че 
аршина има два края! Варди се 
здраво побратиме, вяра на 
турчин да не хващаш!

Сбутаха конете мълчаливо и 
чак горе, на Чатал таш, пропукаха 
пушки. Ехото повтори, потрети 
изстрелите и се бутуряса долу в 
Кавак дере (Батовска река). 

РАДИ РАДЕВ         Роман

ГРАДИНИТЕ НА РАЯ
От бр. 47

Следва
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СТЕФАН САРАНДЕВ

ХУЛУЗА

Знаеш ли какво е „Хулуз”? Не 
знаеш. Това е онова живо съ-
щество, което е хем голямо и 
силно, хем мързеливо, хем тъпо, 
хем инат, хем без мисъл в главата, с 
една дума „ОВЦА” с главни букви. 
То, понеже е едро, по-едро от дру-
гите, когато ги хранят, не само 
изяжда своето, но избутва съседи-
те си и им отнема, изяжда и пола-
гащото се на тях. Но това не е най-
страшното. Най-страшното е 
когато това тъпо и силно същество 
застане начело на стадото. Понеже 
е най-едрото и силно, никоя овца 
от другите не смее да му се проти-
вопостави, а тръгва след него, 
тоест, приема го за водач. Предста-
вяш ли си, какво е да имаш лош, 
прост и тъп водач? Веднъж го 
изпитах сам на гърба си през лято-
то. Един преди обяд, пасях овцете 
на бозлука. Имаше трева, хубава 
трева, и стадото си пасеше спокой-
но. Вдясно на някакви си 200-300 
метра беше селото, а вляво на сто-
тина метра започваха нивите. Те 
бяха в най-различна конфигура-
ция. Ако погледнеш полето отви-
соко, от някоя могила, те 
приличаха на един огромен пъзел. 
Посевите вече бяха избуяли. Едни 
ниви бях засети с пшеница, други-
те с фий, трети с царевица, а 
четвърти - с люцерна.

Аз бях седнал на земята и с че-
кийката (ножчето) си се опитвах да 
изрежа една змия увита около гега-
та, която ми беше направил татко. 
От време на време повдигах глава 
да видя как е стадото, поглеждах 
към нивите, накрая на които две 
лалугерчета се гонеха или се 
изправяха и стояха дълго време 
неподвижно, като забити колчета в 
земята, след което изчезваха в 
дупките си, където по всяка ве-
роятност си подготвяха склада за 
прибиране и съхранение на зимни-
ната, когато след месец узреят жи-
тата. 

Беше ми приятно. Слънцето 
ми бе напекло гърба и утринния 
хлад бе заместен от блажена 
топлина. Откъм селото идваха най-
различни звуци, а по нивите се 
виждаха хора, които вършеха ня-
каква си работа. Така, например, на 
нивата, срещу която бяхме, се 
виждаха четирима – двама мъже и 
две жени, които копаеха току-що 
поникналата царевицата. По-ната-
тък беше люцерновата нива, на 
другия край, на която се виждаше 
човек, който леко приведен напред 
ритмично замахваше с косата. Той 
косеше люцерната, която бе избуя-
ла и бе започнала да цъфти.

По едно време до мен, на ня-
какви си 10-15 метра кацна папу-
няк. Бе истински красавец. Перата 
му бяха оцветени в най-различни 
багри, сякаш някой голям ху-
дожник го бе оцветил в миг на ра-
дост и щастие. На главата си имаше 
гребен, който ту прибираше, ту на-
кокошинваше. Човката му бе 
тънка, дълга и леко извита. Той 
закрачи бавно и важно, и като опи-
тен ловец внимателно започна да 
оглежда терена около себе си. 
Изведнъж се спря, изви леко глава, 
като че ли се заслуша в някакъв 
шум, идващ от глъбините на пла-
нетата, и в следващия миг изпитах 
чувство, че заби клюна си дълбоко 
в земята. Бе намерил дупка на паяк. 
Само след секунда измъкна човка-

та си, в която имаше голям паяк, 
после приклекна и излетя. По вся-
ка вероятност имаше малки и оти-
де да ги нахрани.

По едно време усетих, че ста-
дото се размърда. Изправих се, 
погледнах и изтръпнах. „Хулуза” бе 
тръгнал към люцерновата нива, а 
след него и цялото стадо. Само ка-
то си представих какво щеше да 
стане, ако стадото достигне лю-
церната, ми призля. След секунди 
бях пред Хулуза и се опитах да го 
спра, да го завърна, но той ме зао-
биколи и продължи с наведена гла-
ва напред. Хванах го за руното и 
започнах да го дърпам, а той ме 
повлече след себе си. Стадото се 
разпръсна и увеличи скоростта на 
движение, сякаш бе обезумяло. Аз 
виках, размахвах гегата, удрях, но 
нямаше никаква полза. Само след 
минути то щеше да нахлуе в нивата 
и щеше да унищожи труда на селя-
нина. В един миг видях как стопа-
нина на нивата бяга към нас, а 
откъм царевичната нива тичаха 
съседите. Те не само бяха чули ви-
ковете ми, но бяха видели какво 
става и идваха на помощ. Има една 
поговорка, която казва, че сговорна 
дружина планина повдига. Ние не 
повдигнахме планина, но шестима-
та успяхме да спрем и върнем 
обратно стадото.

Едва след като отмина 
опасността, уморен и уплашен, мо-
жах да се огледам и да благодаря на 
тези хора, които ми се бяха при-
текли на помощ. Те и петимата се 
оказаха познати. Четиримата бяха 
семейството на Личоя, моя съуче-
ник, а другият бе чичо Димитър, 
приятел на татко. Отначало по-
мислих, че той ще ми се скара, че 
ще ме наругае, а вместо това, 
изглежда разбрал колко съм упла-
шен, сложи ръка на рамото ми и 
каза:

- И аз се уплаших, Стефко, ка-
то видях как стадото настъпва към 
люцерната. Те, овцете, дето щяха да 
направят голяма поразия, това е 
едно на ръка, но после половината 
щяха да измрат. И да знаеш! Дръж 
стадото далеч от нивите, когато са 
зелени и особено от люцерната! 
Отдалече я подушват, пущините. И 
недей да оставяш Хулуз да ти води 
стадото. Той е като бръмбара. Ви-
наги ще те заведе до фъшкията. - и 
като се засмя, чичо Димитър 
заключи:

- Някой ден го завърти на че-
верме или го направи на саздърма. 
Много хубава саздърма става от 
тлъста тъпа овца.

Тогава не проумях защо поло-
вината, а може би и повечето овце 
щели да измрат, но когато вечерта 
разказах в къщи какво бе станало, 
татко ми каза, че от прясната лю-
церна животните се подуват и ако 
не се вземат бързи мерки ще умрат 
от задушаване. И че човек не 
трябва да допуска Хулуз овца, тъп 
коч или просто магаре, да застават 
начело на стадото му. Вредата от 
тях ще бъде далеч по-голяма, 
отколкото ползата. 

КАТО ХУНИТЕ

По обяд, когато слънцето на-
пичаше най-много, отвеждахме 
стадата близко до селото и ги оста-
вяхме да „мръхтят”. Тогава аз и 
двамата ми наставника сядахме 
под сянката на някое дърво, отва-
ряхме торбичките и обядвахме, а 
след това до късно след обяд, дока-
то се захлади, разговаряхме. 

Веднъж Митко предложи да 
отидем и да проверим някой 
бостан. Да видим дали дините не са 
започнали да зреят. Знаеше се, че 
селяните сеят бостаните в средата 
на царевичните ниви, защото там 
са запазени не само от чуждите 
погледи, но и от силните ветрове, 
които понякога могат да обърнат 
наопаки ластуните. Речено, сторе-
но. Качихме се на магаретата и 
тръгнахме. Беше ми интересно, за-
щото бях виждал дини и пъпеши 
само на пазара във Варна или в ка-
руцата на някой селянин от 
близките села, който минаваше по 
махалите и на висок глас зовеше 
гражданите:

– Дини, дини, пресни дини, 
сладки дини. Хайде на дините!

Така е. Не бях виждал и не 
знаех, какво е това бостан. Нали 
бях „гражданче”.

Прекосихме три царе-
вични ниви. Статито хваща-
ше един ред по средата на 
нивата и тръгваше, а ние го 
следвахме в килватерна ко-
лона. Така ги пресякохме от 
единия до другия край, и 
едва в четвъртата, открихме 
бостан. Той не бе много го-
лям, бе някъде около поло-
вин декар, но бе плътно 
покрит от ластуни, по които 
имаше безброй динени завръзи, 
които започваха от големината на 
лимка, преминаваха през големи-
ната на шикалката, ябълката и сти-
гаха до детската главичка. Имаше 
все още и много цвят. 

Зарадвахме се. Слязохме от 
магаретата, завързахме ги за по 
едно царевично стебло, извадихме 
ножовете и започнахме. Всичко, 
което беше по-голямо от двата 
таткови юмрука, събрани заедно, 
мина под ножовете ни, но не 
открихме нито една узряла диня. 
Едва, когото си тръгнахме, когато 
се качихме на магаретата и 
погледнахме бостана отвисоко, 
разбрахме какво бяхме направили. 
Все едно черкезка банда или хуни 
бяха преминали през някое добру-
джанско село. И тримата съжа-
лихме, че сме поразили бостана, 
без да намерим поне една узряла 
диня.

Всяка вечер, след като прибе-
рях стадото, татко идваше в чичо 
Симеонови да издои техните овце. 
Аз „подкарвах” овцете, а той 
седнал на столчето доеше. 

Три дни след нашия „подвиг”, 
когато татко доеше последната 
овца, в двора влетя чичо Симеон с 
каруцата си. Той спря близко до 
нас и започна да разпряга конете, 
като сипеше ураган от ругатни и 
най-цветисти псувни, които досега 
не бях чувал. 

След като приключихме с дое-
нето, татко се изправи, след това 
изпразнихме млякото от ведрото в 
гюма и двамата отидохме до кару-
цата, а чичо Симеон се обърна към 
нас: 

- Танасе, Стефко, погледнете! 
Погледнете! Вижте какво са напра-
вили! – и със замах хвана чула, 
който покриваше нещо, дръпна го, 
и продължи: 

- Вижте! Вижте! Това не са хо-
ра. Това са зверове, разбойници, 
изроди. На никого не съм напра-
вил нищо лошо, а вижте, какво са 
ми направили!

И ние видяхме, че сандъкът на 
каруцата беше пълен с нарязани 
динчета и аз едва тогава разбрах, че 
бостанът, който поразихме, е бил 

на чичо Симеон, и почувствах, че 
той не само ругае, но и плаче, така, 
без сълзи плаче. 

Изпитах огромен срам, съжа-
ление и страх. Та те бяха добри хо-
ра. Той беше баща на Ганито, 
глухото Гани, моята съученичка, 
която, като бебе бе преболедувала 
от някаква болест и бе загубила 
част от слуха си. Сутрин, когато 
отивахме на училище, аз минавах 
край тях. Тя ме изчакваше и двама-
та отивахме заедно. След часовете 
често се връщахме отново заедно. 
Чичо Симеон имаше още три по-
големи деца – бате Иван, и каките 
Еленка и Калинка, които винаги, 
когато се срещнехме, се спираха и 
ме заговаряха. А леля Симеонца, 
майка им, беше образец на добро-
та. Тя често ме питаше за мама и я 
поздравяваше. Често ми даваше да 

занеса в къщи я бу-
ца прясно сирене, я 
торбичка със зрели 
джанки или зарза-
ли, за да ни свари 
ошав, я торбичка 
със зрял боб от но-
вата реколта, или 
бохчичка с 10-20 
яйца, а веднъж ми 
даде едно голямо 
заклано и почисте-
но петровско пиле. 

Другата истина бе, че те ме хранеха 
най-добре от всички. А сега заедно 
с моите приятели унищожих 
бостана им.

- Само прасета без мозък мо-
гат да направят такава свинщина! – 
с огромно възмущение изрази 
своето мнение и татко.

Виждал ли си как селянинът 
оре нивата, как я бранува, как я за-
сява с пшеница, царевица или 
слънчоглед, а след това, как гледа 
небето и се моли да завали дъжд, и 
чака да се покаже засятото? 
Виждал ли си как, с какво внима-
ние, нежност и любов окопава и 
загърля царевицата и слънчогледа? 
Виждал ли си как очаква да паднат 
навреме дъждовете и с каква тре-
вога и надежда гледа небето и се 
моли да не задуха Лодуса, този 
страшен, горещ суховей, който се 
появява точно когато започва да се 
налива зърното, и го спаружва? За-
що ли е тая грижа! Та това е него-
вия живот. Той се събужда и 
заспива с грижата за нивата. Тя му 
дава радостта и силата да създава, 
отглежда и възпитава потомството 
си, да го калява с труд, така както 
са калявали него. Да го изпраща да 
се учи. Тя нивата е неговия живот, 
неговата надежда, радост и упова-
ние.

Някои хора казват, че не ста-
ват чудеса, ама аз ще ти кажа, че 
понякога стават такива. Само след 
десетина дни заваля дъжд. Валя 
цял ден и цяла нощ. След този 
дъжд посевите полудяха. Полудяха 
и бостаните. Не знам дали си 
виждал, но когато има много 
завръзи по плодните дръвчета, се-
ляните събарят част от тях. Тогава 
сливите, прасковите, ябълките или 
крушите стават много по-едри и по-
сладки. Така стана и с „нашия” зло-
получен бостан.

Беше средата на Август. Овце-
те вече бяха „пресъхнали”. 
Прибрах ги надвечер. След това и 
аз се прибрах в дома. Когато влязох 
в двора видях, че мама и татко бяха 
седнали на площадката пред къщи, 
а сестричката ми си играеше около 
тях. Не бяха изминали повече от 
десет минути, откакто влязох в 

двора, и пред портата ни спря ка-
руца. Погледнахме. Бе чичо Си-
меон, а каруцата му бе пълна с 
големи дини. Той ни махна с ръка 
да отидем при него. Отидохме. 
Поздравихме го. А той започна да 
ни подава дини. Когато мама каза, 
че много ни дава, той и отвърна:

- Василке, тази година е година 
на дините. Нямате си представа, 
какво нещо е на бостана. Не-
виждан берекет е. За това не се 
притеснявайте, вземайте.

Той ни даде 12 броя, почти по-
ловината от каруцата. Накрая май-
ка и татко го поканиха да влезе за 
малко. Той не чака втора покана. 

- Абе, ще вляза. Така се умо-
рих, че имам нужда да седна и да 
изпуша една цигара. 

Мама изнесе един стол и го 
покани да седне. И наистина още 
щом седна той извади кутия 
„Златна Арда” и си запали една ци-
гара. Предложи и на татко, но той 
отказа. След това мама го почерпи 
с ракия, която бе наляла в едно 
„напръстниче” . Той я изпи с удо-
волствие, на един дъх. Разговорът, 
както обикновено се завъртя пак 
около войната. Та нали тя вече хло-
паше на портите ни.

По едно време, какво ми стана 
не знам, но реших да му кажа, да 
му призная, че аз с още двама мои 
приятели поразихме бостанът им.

- Чичо Симеоне! – гузно, гузно 
се обърнах към него. Навел глава 
аз не знаех къде да дяна ръцете си, 
нито пък на къде да гледам.

- Кажи, Стефко! – с интерес се 
обърна той към мен.

- Ами аз, с още две момчета 
направихме белята с бостана. 
Извинявай! И моля да ни простиш!

Изненадата за майка и татко 
бе безкрайно голяма. Все едно, че 
ги бях залял с вряла вода, или бях 
хвърлил ръчна граната на десет 
метра от нас и те бяха готови да за-
легнат, и да се скрият от срама, 
който им натресах на главите.

- Какво?!!! – с един особен глас 
извика татко и си изкриви главата 
на една страна. 

- Не може да бъде Стефко! 
Вярно ли е мама? – едва не подско-
чи мама. 

Те и двамата не можеха, не 
искаха да повярват, че синът им, 
когото учеха на честност и почте-
ност може да извърши такава 
„свинщина”, както бе казал преди 
време татко. И сега очакваха 
потвърждение.

- Да, майко. Вярно е. И съжа-
лявам и се извинявам. - отново ка-
зах аз. 

Никой не знаеше, че от тогава 
аз не можех да погледна никого в 
очите. Сякаш на челото ми, в очи-
те ми беше написано 
„престъпник”. Насън виждах 
опустошения бостан. Виждах и 
чувах възмущението на чичо Си-
меон и на Татко.

Чичо Симеон се обърна към 
мен. Изгледа ме изпитателно, засмя 
се и каза:

- От десет дни зная. Нашият 
Митко също си призна. Ей, 
Стефко, тогава човек можеше да 
убия. А сега се радвам, че си 
признахте, че видяхте и проумяхте 
грешката си. И ви прощавам, за-
щото разбрах, че сте мъжки 
момчета. Как няма да ви простя, 
щом Господ ви прости и напълни 
отново бостана ни с дини?

Сякаш огромен камък падна 
от плещите ми. Майка и татко съ-
що ми простиха.
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Движението на ръката ти,
която изписва
мълчанието на изгрева
върху кожата ми,
изопната като платно на кораб,
като фина мембрана,
която разкъсваш к дъха си,
е почти толкова немислимо,
колкото белотата на онази
подранила февруарска пролет,
чието ледено слънце
веднъж прониза
настръхналите ни сенки
и ни събуди,
за да посееш в плътта ми
цветята на своята нежност.
Движението на ръката ти
е само бегла възстановка
на онова, което е било
и вече не е:
не бих се осмелила
да го назова, 
напомня ми на стих,
прошепнат под повърхността
на някое море,
което съм сънувала,
море, в което някога
душата ми е пожелавала
да пусне котва.
Прокарваш пръсти
по контура на съня
отново
и заспиваме,
изтръгнати от паметта,
възкръснали
заспиваме,
несбъднати
и недовършени
заспиваме
и никой няма да разкаже
тишината,
зейнала между телата ни.

МИГЪТ НА ЕДНО
РАЗМИНАВАНЕ

Шест часа следобед е и облаците над 
високите куполи на катедралата
най-невъзмутимо се подготвят

да щурмуват залеза, докато аз и ти
храним гълъбите на площада
с празни фрази от далечни разговори,
водим спор за ползите от скуката
и за човешката предразположеност
към всякакви самотни бягства,
после си говорим още
за случайни срещи и за близки планове, 
за крехкостта на думите

и за мълчанието.
В паузите чакаме дъжда

и падането на нощта,
взираме се във витражите с ирония,
спомняме си, че е шест следобед,
че обсъждаме падението на човека
на по бира, пушейки цигара

след цигара,
и замръзваме,
но не обръщаме внимание на вятъра.
Аз и ти сме най-изтърканите класики,
без които вероятно
и площадът, и следобедът
нямаше да страдат.
Аз и ти сме неспасяеми мечтатели:
упорито се съпротивляваме
срещу ужаса на неизбежното

порастване
и продължаваме да се преструваме,
по-категорично от наплашени деца,
че не забелязваме
как часовниците на ръцете ни
отброяват
всяко
вдишване,
което
някога
сме
похабили във
отлагане.
Шест часа следобед е и вали,
а ние с теб най-безнаказано
отказваме да се обичаме.
Погледите ни са междуметия,
запратени в неопределеността,
където никога няма да се срещнат,
устните ни са отвикнали да си бора-
вят с нежността.
Пиша тези стихове вместо извинение,
докато ти мълчиш и гледаш

към небето,
а дъждът целува кожата ти
така, както
няма да се влюбим вече.

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН 
КОНКУРС „ПЕТЯ ДУБАРОВА“, 2016 г.

Първо място - поезия

ПРЕСЛАВА ВИДЕНОВА ПЕТРОВА, ВАРНА, 19 г.

ЗОРКА ВЪЛЧЕВА

Из стихосбирката под 
печат „ПО РИТЪМА 

НА СЪРЦЕТО”

И 5-те стихотворения са посветени 
на Велчо - блажено почившия, 

непрежалим съпруг на авторката

ЗА ЛЮБОВТА ПРЕГРАДИ, 
ВЪЗРАСТ - НЯМА

До болничното ти легло не мога 
да дойда вечер, както и преди. 
Но с любовта си отдалече мога 
зорницата да пратя там да бди…

… И слънцето  с целувки нежни, 
топли. 

… И вятъра  с прохлада и лек сън… 
Да споделя найтежките ти вопли 
и като сянка да стоя отвън.

От огъня изгарящ те  да взема. 
От болките  с невидими ръце… 
Тревожните ти мисли да отнема, 
да сгрея с обич твоето сърце.

За любовта прегради, възраст  няма. 
В двубой и със смъртта ще влезе тя. 
Ще я почувстваш - силна и голяма…
А с птиците ти носи свобода.

ТИ ПАК ЩЕ ИДВАШ

Ти пак ще идваш, само че в съня ми.
И пак ще бъде обичта ни в нас. 
И пак ще спира от любов дъха ми:
в целувки, в ласки и от буйна страст.

И пак ще те посрещам на перона 
с прегръдката, с усмивка на уста. 
А тръгнеш ли, ще махам след вагона
разплакана, потъваща в нощта.

И пак ще бродим ние по горите -
синчец и минзухари ще берем. 
Ще връщат ехото ни канарите 
и мрак ще пада, без да разберем.

А вечер край морето, сред скалите,
притиснати до болка ще мълвим: 
„Обичам те”. Ще шепнат и вълните 
по лунната пътека щом вървим…

И пак като преди ще съм щастлива. 
Ще ти попея, стих ще прочета 
за вечната любов, че не загива 
с годините, с живота, със смъртта.

Сънят се свърши. Ти пак си отиваш.
Но идвай ще те чакам всяка нощ… 
Поне насън с любов да ме опиваш
и с нежна топлина, и с мъжка мощ.

ВСЕ САМА СЪМ
В МОЯ ДОМ

Все сама съм в моя дом, 
пуст и мрачен като есен. 
Няма вече в него смях, 
нито празници, ни песен.

И приятели добри 

все по-рядко вече идват. 
Топли слънчеви лъчи 
все по-малко го обливат.

Даже в старото гнездо
лястовица не долита. 
Съхне, вехне до листо
и лозницата ни вита.

Все сама съм в моя дом, 
пуст и мрачен като есен. 
Стана вече тих подслон  
нито празник, нито песен.

НА ТЕБЕ ЦЯЛАТА СИ
ОБИЧ ДАДОХ

На тебе цялата си обич дадох 
и ласките си топли ти дарих. 
Сърцето си до капчица отдадох
и стихове за тебе сътворих.
     
Животът беше като слънчев празник, 
преливащ с много нежност и любов. 
Раздялата бе мъка, тъжен заник, 
във който гасне сетният ми зов.

Къде сега без обич да отида?... 
С кого съдбата си да споделя?... 
Сърцето ще ридае от обида,  
ако с друг някой тебе заменя!

ТИ МНОГО ОБИЧ
МИ ОСТАВИ

Ти много, много обич ми остави 
и ще ме топли тя до моя край. 
Сърцето ти - сърцето ми запали
 и днес гори пак с изгрева на май. 

Гугутките в мен с тази обич пеят. 
Поднася ми я всеки цъфнал цвят. 
Повява ми я в утрото повея, 
и ритъмът на този чуден свят.

Откривам я в звездите и в зората, 
и в  шепота на морските вълни. 
И в ромона на ручея в гората,  
и в посева, започнал да кълни.

В останалите тук от теб предмети.
Все в спомените, в нашите мечти. 
И в песните ни, в нашите портрети: 
за обичта ти всичко тук шепти.

Ти много, много обич ми остави 
и ще ме топли тя до моя край. 
Сърцето ти - сърцето ми запали 
и днес гори пак с изгрева на май.
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ХУМОР, СЪБИТИЯ, ЛИЧНОСТИ

ДИЛЯН БЕНЕВ

АФОРИЗМИ

*
Човек е свободен да лавира 

в агонията си.
*

Завиждам на себе си. Вина-
ги са ме мразили.

*
Сатанизацията е вездесъща! 

Облечена е в бяло.

*
Най-страшното е да си нео-

съзнат бездарник.
*

Същността му е да е 
изпразнен от нея.

*
Нещата са така нагласени, 

че и с конкурсно начало не се 
разместват.

*
Грехът обожествява.

*
Не плюйте по улицата. 

Много личности са тръгнали от 
нея.

*
Високопоставен е в ниско-

то. Предава му тежест.

*
Човекът е страшно важен! 

И от космоса го наблюдават ка-
то на длан.

*
Здраво седи върху този 

отдолу. Отгоре да не падне.

*
Великото е в малкото. Щом 

голямото в него е невидимо.

*
Един път да не тръгна сре-

щу себе си и всички са срещу 
мен.

*
В армията на бездарниците 

всеки е пълководец.
*

Ако политиците имаха чара 
на жените ни, щяха да са по-
малко.

*
Вдигнаха ръце от него, за да 

го носят.
*

От поправията - и неупра-
вията.

*
Ако жените на мафиотите 

не оставаха вдовици, нямаше да 
се омъжват за тях.

*
От играта му с жените - 

играчка в ръцете им стана.
*

За цената си да е себе си, 
вечно е в дългове.

*
Жертвите на изкуството го 

създават.

*
И най-престъпното съзна-

ние си има своята ценностна 
скала.

*
От извора на невежеството 

напиване нямат.

*
Големите адвокати рядко за-

щитават малки хора. Големи да 
си останат.

*
Изхвърлените от живота му 

принадлежат.

*

Откакто си тежи на място-

то, не стои на него.

*
Не излиза от антологиите. 

Може да го забравят.
*

По-скоро властта ще слезе 
от него, отколкото той от нея.

Есен бе-
ше вече и ти 
напомня, че 
ще ходиш на 
училище…

А когато 
си тръгваха, 
някои от тези 
добри хора 
ни качваха на 
каруците си 

да ни повозят така - до първата 
пресечка. Понякога сядахме 
скришом от тях отзад на едно 
стърчащо дърво на волската ка-
руца и когато селянинът ни за-
бележеше, ни се караше и ни 
гонеше. А ние бяхме превърна-
ли това в игра – детска и 
щастлива, и най-интересно ни 
беше, че можем да издебнем ка-
руцаря и да се повозим незабе-
лязани.

………………
През лятото на 1956-та се 

случи нещо много лошо на 

Офицерския плаж. Живеехме 
до Колодрума – днес, Дворец на 
спорта и културата. Аз и моите 
съученички от кв. „Рупи“ и кв. 
Чайка“ ходехме на този плаж. 
Там плажуваха много хора, има-
ше и детски лагери, очертали 
територията си с въ-
жета. Не помня 
точно деня, но беше 
след дълготрайни 
летни дъждове… 
Към обед, тези които 
излизат от водата, 
видели, че прах като 
пушек на комин се 
издига и се носи над 
брега нагоре и докато 
и спасителите разбе-
рат, и както ставаше 
при опасност -  да на-
дуят свирките си, едно огромно 
парче скална и земна маса се 
откъснаха от горната част на 
брега и се затъркаляха  по скло-
на към морето като лавина. Ня-
кои успяха да избягат, но 

останалите бяха затрупани…  
Не помня колко човека бяха 
затрупани (загинали), но между 
тях имаше и мои познати – две 
мои съученички Руска и Райка, 
няколко моряци от близкото по-
деление… И досега мястото, 

откъдето се откъсна скалата, 
жълтее – почвата е песъчлива и 
показва къде се случи това не-
щастие, известно на старите 
варненци. Морето дава, но и 
взема, казват хората…

РУМЯНА ДИМИТРОВА - КИРОВА

ИЗ „В КАЛЕЙДОСКОПА НА ВРЕМЕТО“
(роман с документална и споменна основа за Варна и варненци) 

От стр. 5

СТАНИСЛАВ ПЕНЕВ

АФОРИЗМИ - 2017
(броя)

* И да ти четат морал, важен 

е почеркът.

* Вдигнем ли ръце от няко-

го, отдавна вече сме го изпусна-

ли.

* Човекът е неизчерпаем - 

резервът винаги идва на власт.

* Ако си кривоглед, прав 

път не ти трябва.

* Много хора са кръгли ну-

ли, но умело избягват занулява-

нето.

* Не допускай никой да ти 

влезе под кожата, за да не я за-

губиш.

*  Червеят на съмнението е 

неоткриваем и от кълвача.

* Ако не ти играят по 

свирката, виртуозен музикант 

няма да станеш.

* И да те стяга чепика, крака 

ти по-малък няма да стане.

* Никой не си знае цената, 

докато не го купят.

* И вътрешен човек да си, не 

влизай навсякъде. 

* Лошо е да паднеш, но по-

лошо е, ако пробиеш дъното.

* И малките народи са част 

от семейството… На по-големи-

те.

* Ако изоставаш, изчакай 

другия да се скрие зад хори-

зонта.

* По-добре е да не плуваш, 

ако умът ти е плитък.

* Зеленият хайвер е лъжлив 

черен хайвер.

* Не е нужно да станеш нау-

чен работник, за да разбереш, че 

за нищо не ставаш.

* Да си сомнамбул е начин 

да живееш повече.

* Не се изплюва лесно камъ-

чето, ако има защо да се смуче. 

* Ако ти подлеят вода, 

върви по нея.

* Чукаш ли на отворена вра-

та малко си чукнат.

* Някой ходи ли ти по вода-

та, хвани рибата.

* И да ти се отвори парашу-

тът, важното е не всичко да е 

затворено…

* Щастието, ако си преодо-

лял себе си, е да се намериш.

* Ако не си мериш думите, 

ще те ударят в кантара.

* Ако те подведат под отго-

ворност, друг е водачът.

* Дори и в предателството 

има конкуренция - за върха. 

* За всяко снесено яйце има 

тиган.

* И да ти слезе от главата, 

каква полза, ако ти остане на 

ръцете.

* Щом ти тръгне по вода – 

хвърли се и плувай.

*Не можеш да обичаш пове-

че от един, ако си самовлюбен.

* Каквото и да изровиш, не 

го хвърляй на гърба си.

* Според диоптрите - и 

съзнанието.

* Между „не” и „да” стоят 

цялото време и пространство.

* Известността също не до-

казва кой си.

Финансови новини -
худ. Петър Петров




